
(1)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูวา จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม ลวนแลวแตเปนไปตามพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
5 พระองคผูทรงสถาปนาแหงนี้  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อยูบนรากฐานของปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น ดังจะเห็นไดชัดเจนวาทุกหลักสูตร
และกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนจะตองนําหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง
นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 โดยมีนายเทวัญ ลิปต
พัลลภ รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐเก่ียวกับการปกปอง 
และคุมครองพระพุทธศาสนา โดยในงานจัดประชุมวิชาการดังกลาว ยังจัดแบงกลุมการนําเสนอ
บทความ ออก 3 กลุม กลุมนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสน
ศาสตร กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักวิชาการจาก
หลายมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ ท้ังการตีพิมพผลงานทางวิชาการและการจัดประชุมเสวนาทาง
วิชาการ รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการอีกดวย 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันรัชตภาคย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพท่ีไดใหความรวมมือเปนภาคีรวมจัดงานครั้งนี้ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 หวังวา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๓ เรื่องนวัตกรรมทางการปกครองและ
ทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 ครั้งนี้ จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของผูสนใจใฝรูเรื่องดังกลาวไปบูรณาการเขากับศาสตรตาง ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาจิตและสังคม
ใหมีการอยูรวมกันในสังคมอยูมีความสงบสุขท่ียั่งยืนตลอดไป 

                                
                                 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress I) ภายใตหัวขอ “นวัตกรรม
ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้จัดข้ึนดวยวัตถุประสงคท่ีจะ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะดวยการตีพิมพทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมและจะเปนเวทีสาธารณะเพ่ือการเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยและงานวิชาการหลากหลายสาขาท่ีมีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเพ่ือ
การพัฒนาท่ีเรียกวา “พุทธบูรณาการ” ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในฐานะเจาภาพการจัดงานไดรับการสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการวิชัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันรัชตภาคย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดผลผลิตท่ีเปนองคความรูจากการจัดงาน คณะผูจัดงานจึงไดกําหนดใหมีการ
แสดงทัศนะในการประชุมกลุมยอย จํานวน 3 กลุมประกอบดวย 1) กลุมนวัตกรรมทางการจัดการ
เชิงพุทธ 2) กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3) กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร  
 ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือความหลากหลายในการเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับ
พุทธบูรณาการ ประกอบดวย 1) การแสดงปาฐกถา โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี มาเปนองคปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐ
เก่ียวกับการปกปอง และคุมครองพระพุทธศาสนา 2) การสัมมนาทางวิชาการโดยมีลักษณะเปนการ
อภิปรายรวม (Panel Discussion) และการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) โดยไดรับความ
เมตตาจากนักวิชาการท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถ จากสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ  3) การ
จัดนิทรรศการโดยนําขอมูลจากงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยรวมท้ังจากภาคสวนตาง ๆ 
 สําหรับการดําเนินงานเก่ียวกับบทบาททางวิชาการ คณะผูจัดงานไดกําหนดใหมีการเปดรับ
บทความ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ท้ังท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เม่ือ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดจัดสงบทความท่ีสงปรับปรุงคืนกลับให
เจาของบทความไดปรับแก จากนั้นไดแจงผลการพิจารณาบทความและผูท่ีไดรับการคัดเลือกให
นําเสนอบทความในการประชุมกลุมยอยและผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในรูปแบบของ
โปสเตอร ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งนี้มีบทความท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือตีพิมพจํานวน
ท้ังสิ้น 214 เรื่อง   โดยมีบทความท่ีผานการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมกลุมยอย จํานวน     
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84  เรื่อง นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร จํานวน 35 เรื่อง และเม่ือสําเร็จการประชุมระดับชาติ
ดังกลาวแลว จะไดมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เพ่ือเผยแพรแกสาธารณะ
ตอไป 
 คณะผูจัดงานหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง 
“นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้ จะเปนจุดเริ่มตนใน
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปขององคความรูทางวิชาการไปสูการแกปญหาและพัฒนา
สังคม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีวา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” ตอไป 
 
 
 

รศ.ดร.สุรพล  สยุะพรหม 
รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

ประธานกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 
  
 

 



(5)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ มจร ครั้งที ่3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำรจัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วันเสำร ์ที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

เวลำ รำยละเอียด 
ภำคเช้ำ  
เวลา 07.30 น. - ลงทะเบียนรบัของที่ระลึก และเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.00 น. - ชมวิดีทัศน์ประวัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เวลา 08.30 น. - พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบด ี

  ประธานในพิธีจุดธปูเทียนและน าบูชาพระรัตนตรัย 
- พระครูปริยัติกิตติธ ำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ 
  ถวายสักการะ 
  กล่าวถวายรายงาน 
- พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีกล่าวเปิดงานและ 
  บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำร    
  จัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
  ถวายของที่ระลึกแด่อธิการบดี 

เวลา 10.00 น. - ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิทางมาถึงลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซนบ ีชั้น G 
  เปิดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย 
  และเปิดนิทรรศการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิขึ้นสู่บนเวท ี
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  เปิดการประชุมวชิาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทย 
  แลนด์ 4.0”   
  มอบโล่และเกียรติบัตรแกภ่าคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ      
  ประกอบด้วย 
    - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

                                       



(6) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3๒ 
 

เวลำ รำยละเอียด 
    - ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ 
    - ส านักงานการวิจัยแหง่ชาต ิ
    - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
    - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรชัตภ์าคย ์
    - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
    - คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบำยของรัฐเกี่ยวกับกำรปกป้องและ    
  คุ้มครองพระพุทธศำสนำ” 
- พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์มอบของที่ระลึกแก่ 
  ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

เวลา 11.30 น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
  ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซน A ชั้น G 

ภำคบ่ำย  
เวลา 12.30 -16.30 น. น ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย 
 กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 1 

สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 207 
1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น           
3. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.  
4. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  
5. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
6. นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 208 
1. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
2. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  
3. อ.ดร.อ านาจ บัวศิริ   
4. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  
5. อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
6. นายสุภัทรชัย สีสะใบ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



(7)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3๓ 
 

เวลำ รำยละเอียด 
กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้องเธียเตอร์B 
1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
2. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
3. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
4. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
5. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
6. พระสมนึก ธีรปญฺโ   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้อง B107-B108 
1. ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
2. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร  
3. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงษ์ 
4. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
5. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
6. พระนุชิต นาคเสโน  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B508-B509 
1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
2. ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
3. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
4. อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
5. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
6. นายพลวัฒน์ สีทา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B507 
1. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล 
2. อ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร  
3. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
4. อ.ดร.บวร ขมชุณศรี 
5. อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ 
6. นางสาวกาญจนา บุญเรือง  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 3 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B506 
1. ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล 
3. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
4. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 



(8) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
๔ 

 
เวลำ รำยละเอียด 

5. อ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
6. นางสาวสุมาลี บุญเรือง  

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์  
กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรปกครองและกำรบริหำรในยุคไทยแลนด์ 4.0 
สถำนที่ : ลำนกิจกรรมอำคำรเรียนรวมโซน B ชั้น G 
1. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 
2. รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
3. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
4. รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
5. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี 
6. อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว  
7. นายกรกต ชาบัณฑิต 
8. นางสาวพัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ปิดกำรน ำเสนอผลงำนประจ ำห้องและมอบเกียรติบัตร 
พิธีกรประจ ำงำน 
: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
: อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์    



(9)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

สารบญั 
กองบรรณาธิการ (1) 

คณะกรรมการการวิพากษบทความ (2) 

คำนำ (5) 

กำหนดการ (6) 
  

ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 : ศึกษากรณีการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร

และขอยกเวนความรับผิด 

1 

 อรัญ พันธุมจินดา 

ผูนำทางการเมืองกับการบริหารยุคไทยแลนด 4.0 13 

 รัชฎากร เอ่ียมอำไพ 

การปกครองทองถิ่นไทย 21 

 พัชราวลัย  ศุภภะ 

ปญหา ทางรอดและความทาทายของผูประกอบการ SMEs กรณีศึกษา

ผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 

35 

 เติมศักดิ์ ทองอินทร, เอนก ใยอินทร, พระคมสัน ฐิตเมธโส 

พระครูปลัดเถรานุวัตร 

ภาวะผูนำกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 45 

 พระมหานรินทร สุรปฺโญ (เอมพันธ) 

รัฐศาสตรเชิงบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา 59 

 พระมหาพิพัฒพงศ ฐิตธมฺโม 

วิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 71 

 ไพบูลย  สุขเจตน ี

พุทธปรัชญาเปนรากฐานทางรัฐศาสตร 85 

 เอนก  ณ เชียงใหม 

บทบาทสตรีกับการเมือง 101 

 ฉัชศุภางค  สารมาศ 
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การตื่นรูและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งท่ัวไป 117 

 สุทน  ทองเล็ก 

การปกครองยุคโลกาภิวัตน 131 

 ปณัชชฐิตา  บูรณกิจ 

ระบบการบริหารกิจการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ 145 

 ชุมพล  เพ็งศิริ, พระครูปลัดนิเวช ชินวโร (จงแจงกลาง) 

บทเพลงกับการส่ือสารทางการเมือง 159 

 วีรภัทร กาญจนามงคลชัย, สุริยะ ประภายสาธก, จิดาภา บัวใหญรักษา  

ปญหากลุมชาติพันธุ ยาเสพติดและความม่ันคงของประเทศ 171 

 อรรคเดช สนลอย, สัณฐาน ชยนนท 

บทบาททางการเมืองของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท หลังรัฐประหาร 

พ.ศ. 2549 – 2551 

183 

 วาสนา อนปอมพล, ฐาน ชยนนท, วิจิตรา ศรีสอน 

บทบาทกองอาสารักษาดินแดน ในการรักษาความสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 

195 

 ชวาลา  กุลจิตตินภกร, วัลลภ  พิริยวรรธนะ  

การมีสวนรวมของประชาชนกับโครงการจิตสาธารณะ 211 

 ภัทร   นาคแกว 

แนวทางการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล 223 

 คำสิงห  ใจเย็น, วิจิตรา ศรีสอน  

ประเทศไทยกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 233 

 พัชรา การิยา, สุริยะ ประภายสาธก  

ปจจัยท่ีสงผลตอความเขมแข็งของประชาคมกรณีศึกษา เทศบาลนครปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

243 

 อรพรรณ  ทัพชัย, วิจิตรา ศรีสอน 

การบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ช่ัวคราว) พุทธศักราช 

2557 ในมาตรา 44 กับวัดพระธรรมกายในชวง พ.ศ. 2560 

251 

 สันติ  เจริญชัย, วิจิตรา ศรีสอน 
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วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย 263 

 สุชา  ปนบุญชู, สุริยะ ประภายสาธก, จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

โครงสรางพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2560 

277 

 อนิรุทธ  หลวงไกร, วัลลภ  พิริยวรรธน 

หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 293 

 ไพทูรย  ปริญญาธรรมกุล 

การถวายสัตยปฏิญาณกับการทำหนาท่ีคณะรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร

โอชา 

307 

 พระมหาธนาศิลป ธมฺมานุสารี, บวร  ขมชุณศรี 

ขบวนการทางการเมือง : แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย 317 

 ยุทธนา  ปราณีต, อภิญญา ฉัตรชอฟา 

การส่ือสารทางการเมืองของคนรุนใหม 333 

 Phra Zawtika, พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน), ปนัดดา  รักษาแกว 

จริยธรรมทางการเมือง : วิถีทางแหงความสำเร็จในการพัฒนาทางการเมือง

ของไทย 

341 

 สุมาล ี บุญเรือง, พระอโณทัย กตปฺุโญ (อุนเรือน) 

หลักการสำหรับใชตรวจสอบการบริหารรัฐกิจ 353 

 ชุติพนธ วงษอมรวิทย, เบญญาภา อัจฉฤกษ 

เหลียวหลังแลหนาการเมืองการปกครองภายใตเขตเศรษฐกิจแมสอด - ตาก 367 

 อัครเดช  พรหมกัลป 

คันฉองสองการเมืองการปกครองของไทย 379 

 ประคอง  มาโต, ชลิต  วงษสกุล, พระสมหสุวรรณ  อคฺควณฺโณ 

สัมมาเศรษฐศาสตร ทางสายกลางสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 395 

 ปรัชญา  บุตรสะอาด 

ส่ือสังคมออนไลนกับการส่ือสารการเมืองไทย 409 

 พระปญญาฤทธิ ์ฟาศุกล, อภิญญา ฉัตรชอฟา, เสนอ อัศวมันตา 

หลักธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร 419 

 พระออน ถาวโร 
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สภาพปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

433 

 นุชทยา  คมวิริยะวุฒิ, วิจิตรา ศรีสอน, จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

แนวทางการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในประเทศไทย 441 

 ชนาภา พงษไผขำ, สัณฐาน ชยนนท 

การเมืองบนพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 455 

 กาญจนา  ดำจุติ, พรรษา พฤฒยางกูร 

ความเคล่ือนไหวของสหภาพรัฐวิสาหกิจในยุคไทยแลนด 4.0 469 

 มธุรส ใจดี, ศิโรตม ภาคสุวรรณ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 

พ.ศ.2562 

479 

 รัชณี กล่ำภู, ศิโรตม ภาคสุวรรณ 

การเมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 491 

 ภาณุรัตน  ดีเสมอ, พิชิต ปุริมาตร 

แนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในยุคไทยแลนด 4.0 

505 

 ปฐมาภรณ  ผาดี, วิจิตรา ศรีสอน 

วาทกรรมกับพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองไทย 513 

 อนุภูมิ  โซวเกษม 

สภาพปญหาการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรของไทย พ.ศ. 2562  525 

 ราชัญ  มาตแสง, ศิโรตม  ภาคสุวรรณ 

เศรษฐกิจฐานรากกับการบริหารจัดการตามบทบาทของภาวะผูนำ 537 

 พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร, พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจง

กลาง) 

ความสำเร็จ ความลมเหลว ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ 551 

 ชลธิชา คำบาง, ศิโรตม ภาคสุวรรณ 

การทำรัฐประหารของทหารกับการเมืองไทย 561 

 พิมพผกา พิทักษกรณ, สุริยะ  ประภายสาธก 
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กฎหมายท่ีพระสังฆาธิการควรรูในสถานการณปจจุบัน 585 

 พระมานพ อคฺคมาณโว  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับความรู ความ

เขาใจของประชาชน 

599 

 นิวัฒน  พรมทิพย, สัณฐาน ชยนนท 

ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลทหารไทย 613 

 เอ๊ียะฮซาน หีมมะ, วิจิตรา ศรีสอน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาระบบราชการไทย4.0 629 

 สุวิสา ขำเฟอง, สัณฐาน ชยนนท 

ระบบอุปถัมภในบริบทสังคมไทย 641 

 ณภัทร เรืองบุรพ, วิจิตรา ศรีสอน 

ปญหาและอุปสรรคในการรวมปองกันและปราบปรามการชุมนุมทาง

การเมืองป พ.ศ. 2557 

651 

 วัชรพงษ ทะลือ, วิจิตรา ศรีสอน 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในยุคปจจุบัน 663 

 สุภี นะที, สุริยะ  ประภายสาธก  

บทบาทหนวยงานของรัฐตอการกำหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม 679 

 อำพล เกิดชัยภูมิ, วิจิตรา ศรีสอน  

บทบาทขององคการบริหารสวนตำบลกับการพัฒนาทองถิ่น 691 

 เมธาวุฒ ิมุนิปภา, สุริยะ  ประภายสาธก   

นโยบายพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งป พ.ศ.2562 703 

 จีระศักดิ์ สุจิตรวัฒนะสุข, วัลลภ  พิริยวรรธนะ  

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง 717 

 วรทัศน สุเมฆะกุล, วิจิตรา ศรีสอน  

บทบาทผูนำรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาต ิกับการเคล่ือน 

เขาสูระบอบประชาธิปไตย 

723 

 ธีราภรณ จุมรี, สัณฐาน ชยนนท  

การกอตัวทางสังคมของ กลุมดาวดิน 739 

 มนัสชัย อันทะแสง, สุริยะ ประภายสาธก  
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บทบาทหนาท่ีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (รวมไปถึง

กองทุนชุมชนทหาร) 

759 

 กฤตศตพร ทรัพยขำ, วิจิตรา ศรีสอน  

การปกครองทองถิ่นในกูฏทันตสูตร 771 

 ชวัชชัย ไชยสา  

การใชหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ 785 

 อัญธิษฐา  อักษรศรี  

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานคร

หลวง 

805 

 แมนรัตน แกอินทร, วิจิตรา ศรีสอน, จักรวาล สุขไมตร ี  

การพัฒนาการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย 

813 

 ปญมณิสาธ  องคปรัชญากุล, สุรินทร นิยมางกูร  

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักพละ 4 827 

 อมลวรรณ  อบสิน, พระนุชิต นาคเสโน, พระเทพปริยัติเมธี  

ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลในกองพันทหาร 

ปนใหญท่ี 19 

845 

 ชาญเดช ไชยด,ี วิจิตรา ศรีสอน  
 

 

 

ภาคผนวก   

 โครงการ  

 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  

 แบบประเมินบทความ  
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0”  
ประจําป 2562 

 
 

1. ช่ือโครงการ   : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3   
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0” 
 
2. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    
3. ภาคีเครือขาย : 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏนครสวรรค 
   3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏสุรินทร 
   4) คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
   5) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
   6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยสวนดุสิต 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
5. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี 2, 4 
 
6. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาดานพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ ไดประสานการกอตั้งสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นับไดวาเปนสถาบันท่ีมีสวนในการกําหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ัวโลก  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนความหวังของคณะสงฆไทยและเปนความหวัง
ของชาวพุทธนานาชาติ โดยเฉพาะในดานองคความรูทางดานวิชาการพระพุทธศาสนา โดยเม่ือมอง
ยอนกลับไปขางหลังเริ่มต้ังแตพระราชปณิธานของสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ผูทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาการชั้นสูง เปนท่ีมาของขอตกลงรวมกันของ
ประชาคมมหาจุฬาฯ วา คําวา พระไตรปฎก หมายถึง พระพุทธศาสนา และคําวา วิชาชั้นสูง หมายถึง 
ศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษากันในระดับอุดมศึกษา 
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เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนสถานศึกษาพระพุทธศาสนา 
และศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษาเลาเรียนกันในมหาวิทยาลัยท่ัวไป จากการตีความพระราชปณิธานของ
รัชกาลท่ี 5 ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดปรัชญามหาวิทยาลัยในปจจุบันไววา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” และไดกําหนดวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยจะเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก   

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม และเปนทิศทางท่ีคณาจารย นักวิจัย และนิสิตระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยไดทําการผลิตองคความรู เพ่ือเสนอสูสาธารณะ โดยให
ความสําคัญกับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมในหลากหลายดาน จึงเปนท่ีมาของ
ประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการ
บริหารในยุคไทยแลนด 4.0” เพ่ือใหสังคมไดรับรูวิธีคิด อุดมการณ และความหมายของพุทธบูรณาการ
อันจะนําไปสูการสรางสันติสุข และสรางนวตักรรมทางการปกครองและการบริหารตอสังคมตอไป  

 
7. วัตถุประสงค 

7.1 เพ่ือเปนเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ี
เก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุก
ภาคสวนของสังคม 

7.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของนักวิชาการ
และนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

7.3 เพ่ือใหขอเสนอแนะและรวมกันกําหนดนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
8. ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) ประกอบดวย 

8.1 การแสดงปาฐกถา  
จัดใหมีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณดานนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ไดถายทอด
ประสบการณ มุมมอง ทัศนคติในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน โดยจัดใหมีการปาฐกถาเปดและ
การปาฐกถาปด 

8.2 การสัมมนาทางวิชาการ 
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงคท่ีจะเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง
พระสงฆ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรตางๆ สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป โดยมี
ลักษณะ 
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 1) การอภิปรายรวม(Panel Discussion) เปนการเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง 
พระสงฆ นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 

 2) การประชุมกลุมยอย(Group Discussion) เปนการเสนอบทความเอกสารทาง
วิชาการ หรือผลการวิจัย และการนําเสนอสรุปการประชุมกลุมยอย ซ่ึงประกอบดวยหัวขอยอย
จํานวน 3 กลุม 

 
8.3 การจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะเผยแพรขอมูล ความรูตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับ

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 โดยนําขอมูลจากงานวิชาการและ
งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังจากภาคสวนตางๆ 
 
9. การประชุมกลุมยอย 

กิจกรรมการประชุมกลุมยอยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) มีกลุมยอยตามประเด็นดังนี้ 

กลุมยอยท่ี 1 กลุมนวัตกรรม : ทางการจัดการเชิงพุทธ 
กลุมยอยท่ี 2 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐประศาสนศาสตร 
กลุมยอยท่ี 3 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐศาสตร 

10. เปาหมายผลผลิต 
10.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งท่ี 3 ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ สงผลตอการสรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการ และกอใหเกิด
ผลจากการประชุมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาสังคมบนฐานของนวัตกรรมทางการ
ปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 

10.2 เปาหมายเชิงปริมาณ:  
จํานวน 200 รูป/คน ประกอบดวย 
1. พระสงฆท่ัวไป 
2. นักวิชาการ 
3. ตัวแทนองคกรภาครัฐ 
4. ตัวแทนองคกรภาคเอกชน 
5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
6. ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน 
7 ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

11. วัน เวลา สถานท่ีจัดงาน 
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. 
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ณ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
12. กิจกรรมดําเนินงาน 
  

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เปดรับบทความ 1 มี.ค.-20 พ.ค. 2562 
2 แจงผลการพิจารณาบทความ 31 พ.ค.2562 
3 ประกาศผลการนําเสนอ 27 พ.ค. 2562 
4 สงผลงานฉบับสมบูรณ 7 มิ.ย. 2562 
5 ชําระคาธรรมเนียม 10 มิ.ย. 2562 
6 นําเสนอผลงาน 17 มิ.ย. 2562 

 
13. ตัวช้ีวัด 

13.1 ผลผลิต (Output) 
1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเครือขายวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนการใช

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0   
2) ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติมีความพึงพอใจในการจัดประชุมอยูในระดับสูง 

และรวมคิดเพ่ือการกําหนดประเด็นหลัก(Theme) ในการประชุมครั้งถัดไป 
13.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1) ไดองคความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ในรูปแบบของรายงานสรุปการประชุม 

2) นําเสนอองคความรูดังกลาวตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย
ในการนําไปปรบัใช 
 
14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

14.1 เกิดเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุกภาคสวน
ของสังคม 

14.2 ผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของ
นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

14.3 ไดรับขอเสนอแนะและรวมกันสรางนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค
ไทยแลนด 4.0 ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 



(20) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(21)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(22) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(23)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(24) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(25)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(26) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3



(27)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะน าเสนอ
ผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  
  3.5 บันทึกภาพหมู่ของผู้น าเสนอผลงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.6 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 

 

 

  



(28) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

 4. กลุ่ม................................................................................................ ......................................................... 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
 



(29)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าโปสเตอร์ แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะ
น าเสนอผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  

 3.5 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 

 

 

  



(30) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
 

 



(31)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 

  
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการ 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 ค าชี้แจง :  
 1. แบบประเมินโครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
จัดงานและพัฒนางานวิชาการต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3. คณะผู้จัดงานขอความกรุณาท่านประเมินความพึงพอใจตามความเป็นจริงและให้ครบทุกข้อ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(32) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม    หน้าข้อความ และเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูล
ของท่าน 
 1. เพศ   
    ชาย         หญิง 
 2. อายุ   
    น้อยกว่า 20 ปี   20 - 30 ปี    31 - 40 ปี    41 ขึ้นไป  
 3. การศึกษา  
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 4. สถานภาพ  
    ผู้บริหาร    อาจารย์    บุคลกรสายสนับสนุน 
    นักวิจัย    นิสิต/นักศึกษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 6. ท่านทราบแหล่งข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ป้ายประชาสัมพันธ์    อินเทอร์เน็ต/ สื่อออนไลน์  
    โปสเตอร์/แผ่นพับ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 7. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ    สนใจหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ  
    ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน    เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
    เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ   น าไปใช้ประกอบยื่นขอส าเร็จการศึกษา
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(33)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องตารางตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ด้านรูปแบบการจัดงาน      
1 การประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ       
2 การต้อนรับ การลงทะเบียน และของที่ระลึก      
3 การด าเนินงานมีข้ันตอนตามก าหนดการอย่างชัดเจน      
4 ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม      
5 รูปแบบการจัดงานในภาพรวมมีความเหมาะสม      

ด้านกิจกรรมการจัดงาน      
1 พิธีเปิดงาน      
2 พิธีมอบโล้ เกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับภาคเีครือข่าย และแก่ผู้ร่วมงาน       
3 การบรรยายพิเศษ      
4 กิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์      
5 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย      
6 นิทรรศการและผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1 สถานที่จัดงานมีความสะดวกและเหมาะสม      
2 เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประสานงานจุดต่างๆ      
3 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
4 ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องย่อย      
5 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมีความเหมาะสม      
6 อาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ      

ด้านวิชาการและประโยชน์ของโครงการ            
1 เป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ       
2 เกิดแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาผลงานทางวิชาการ      
3 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม      
4 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
5 เป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก      
6 เพ่ือเชิดชูและยกย่องนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ      
7 ผู้ร่วมงานได้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือเรียนรู้และเผยแพร่      
8 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านวิชาการ      
9 ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานด้านวิชาการ      
10 งานประชุมวิชาการสามารถตอบนวัตกรรมทางการปกครองและทางการ

บริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 
     

 



(34) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3.1 สิ่งที่ได้รับ/ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญตั ิ

กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 : ศึกษากรณีการใชอำนาจ 

ของเจาหนาที่ฝายทหารและขอยกเวนความรับผิด 

Problems on Constitutionality of The Martial Law Act Buddhist Era 

2457 (1914) : Ase Study of Using The Power of Military Personnel and 

Liability Exemptions 

 

อรัญ พันธุมจินดา∗ 

 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระ

ราช บัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ศึกษากรณีการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร

และขอยกเวนความรับผิด รวมท้ังศึกษาประเด็นทางกฎหมายกรณีท่ีบทบัญญัติบางสวนของกฎ

อัยการศึก พ.ศ.2457 อาจขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ศึกษาประเด็นปญหาทางกฎหมายของกฎอัยการศึกท่ีไมมีบทบัญญัติคำนิยามไวในกฎหมาย ไมมี

บทบัญญัติกำหนดกลไกท่ีควบคุมการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร และศึกษาในประเด็นท่ีกฎ

อัยการศึก พ.ศ.2457 อาจเปนกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

 กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 เปนกฎหมายดานความม่ันคงท่ีสำคัญของประเทศไทยท่ีมี

เจตนารมณเพ่ือใชในการรักษาความม่ันคงของประเทศ ใหปราศจากภัยซ่ึงจะมีมาจากภายนอก

ประเทศหรือภัยท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ เม่ือเวลาท่ีมีเหตุจำเปน สงคราม หรือจลาจล และกฎหมาย

ธรรมดาอาจไมสามารถนำมาใชในการแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพหรือทันทวงที 

กฎอัยการศึกเปนกฎหมายท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากกวากฎหมายฉบับใดของ

ประเทศไทย และบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทำของเจาหนาท่ีฝายทหารจะเรียกรอง

คาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดจากเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย 

คำสำคัญ : กฎอัยการศึก, การใชอำนาจ, ความรับผิด, หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

 

                                                           
∗ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
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Abstract 

 The purpose of education to study problems on constitutionality of The 

martial law act Buddhist era 2457 case study of using the power of military 

personnel and liability exemptions Some legal issues are included in the study i.e. 

partial statutes of the Martial Law B.E. 2457 may be contrary to or inconsistent with 

the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560, legal problems arisen by lack of 

definition and mechanism to control the exercise of military officials’ power therein 

and statutes of the Martial Law B.E. 2457 may not comply with current 

circumstances. 

 The Martial Law B.E. 2457, a significant national security of Thailand has its 

effect to ensure security of the country where external perils and internal perils 

occur such as events of necessities, war or insurgence to which ordinary laws 

cannot be applied to resolve efficiently and promptly those situations.  As the 

martial law is not effective in normal state, the martial law is a law more impacting 

to rights and liberties of the people than any other laws of Thailand. And any 

people who are damaged by actions of the military officials are not entitled to 

claim for any damages or any fine to the military officials at all. 

Keywords: Martial law , Using the power , Liability , Principles of Constitutionality  

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เปนกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคง 

ท่ีสำคัญของประเทศไทย มีเจตนารมณเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศใหปราศจากภัยซ่ึงจะมีมา

จากภายนอกราชอาณาจักร หรือภัยท่ีจะเกิดข้ึนภายในราชอาณาจักร กฎอัยการศึกเปนกฎหมายท่ีมี

ลักษณะพิเศษแตกตางจากกฎหมายท่ัวไป ในภาวะปกติกฎอัยการศึกจะไมมีผลใชบังคับ หากมีเหตุ

อันจำเปนตองใชกฎอัยการศึกเพ่ือการรักษาความเรียบรอยของบานเมืองจะตองมีประกาศพระบรม

ราชโองการใหใชกฎอัยการศึก เพ่ือใหใชบังคับในพ้ืนท่ีสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอด

ท่ัวราชอาณาจักร เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึกเม่ือใด ณ พ้ืนท่ีใด จะมีผลใหบรรดาขอความใน

พระราชบัญญัติหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืนซ่ึงขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีประกาศใชตอง

ระงับลง และใหใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึกท่ีประกาศนั้นใชบังคับแทน หรือเม่ือมีสงครามหรือ
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จลาจลข้ึน ณ แหงใด ใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ีนั้น ซ่ึงมีกำลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน 

หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยางใด ๆ ของทหาร มีอำนาจประกาศใชกฎอัยการศึก

เฉพาะในพ้ืนท่ีเขตอำนาจหนาท่ีของทหารท่ีประกาศใช ในเขตท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอำนาจเหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ีเก่ียวกับการยุทธ การระงับ

ปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบรอย โดยเจาหนาท่ีฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความ

ตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

 เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพ้ืนท่ีใดแลว เจาหนาท่ีฝายทหารจะมีอำนาจเต็มใน

การตรวจคนบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน หรือท่ีใด ๆ ในเวลาใด ๆ เจาหนาท่ีฝายทหารมีอำนาจ

ตรวจขาวสาร จดหมาย หีบ หอ หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีสงมาหรือมีไปถึงกันในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการ

ศึกมีอำนาจตรวจสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ หรือคำประพันธ มีอำนาจท่ีจะหามใชทางสาธารณะท้ังทาง

บก ทางน้ำ และทางอากาศ มีอำนาจหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาท่ี

กำหนด หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีท่ีกำหนด มีอำนาจกักตัวบุคคลซ่ึงเจาหนาท่ีฝาย

ทหารสงสัยวาจะเปนราชศัตรู หรือบุคคลท่ีฝาฝนประกาศกฎอัยการศึกหรือฝาฝนคำสั่งเจาหนาท่ี

ฝายทหารไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจำเปนของทางราชการทหารไดไมเกิน 7 วัน มีอำนาจ

เขาอาศัย หรือเผา หรือทำลายสิ่งซ่ึงเห็นวาจะเปนกำลังแกราชศัตรู มีอำนาจเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

สรางท่ีม่ัน ดัดแปลงภูมิประเทศ สำหรับการตอสูหรือเตรียมการปองกัน มีอำนาจท่ีจะเกณฑพลเมือง 

ยวดยาน เสบียงอาหาร อาวุธ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ซ่ึงจะตองใชในราชการทหารไดทุกอยาง 

บุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากการใชอำนาจตามกฎอัยการศึก จะเรียกรองขอคาเสียหายหรือ

คาปรับอยางหนึ่งอยางใดจากเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย  

 อยางไรก็ตาม การประกาศใชกฎอัยการศึกโดยผูบังคับบัญชาทหารท่ีผานมาหลายครั้ง 

ไมไดเปนการประกาศใชกฎอัยการศึกในสถานการณท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือมีเหตุจลาจล 

ตามท่ีบัญญัติไวในกฎอัยการศึก ซ่ึงปรากฏเปนขอสันนิษฐานท่ีเดนชัดวาพระราชบัญญัติกฎอัยการ

ศึก พระพุทธศักราช 2457 อาจมีปญหาในทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอำนาจ การใชดุลพินิจ และ

การควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

 สาระสำคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจำเปนหรือไมสอดคลองกับ

สภาพการณ ดังนั้น เม่ือมีการประกาศใช “พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548” ท่ีใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศสถานการณ

ฉุกเฉิน เพ่ือบังคับใชท่ัวราชอาณาจักรหรือบังคับใชในบางทองท่ีไดตามความจำเปนแหงสถานการณ 
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อันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ 

หรือมีการกอการราย มีการรบ หรือการสงคราม โดยใหเจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝาย

ทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน รวมท้ังการ

ประกาศใช “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ซ่ึงกำหนดใหมี

การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเปนหนวยปฏิบัติงานหลักท่ีมีอำนาจ

หนาท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือทำหนาท่ีปองกัน

ภยันตรายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตในยามปกติ และในยามท่ีเกิดสถานการณอันเปนภัยตอความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร โดยมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอำนาจตามระดับความรุนแรงของ

สถานการณ ซ่ึงกฎหมายท้ังสองฉบับนี้ มีเจตนารมณใหเจาหนาท่ีของรัฐไดประสานความรวมมือใน

การปองกัน แกไข และฟนฟูสถานการณท่ีจะกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและความ

ม่ันคงของรัฐ จึงควรมีการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 

ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบท และสภาพการณของประเทศไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 กรณีการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหารและขอยกเวนความรับผิด 

 2. เพ่ือกำหนดหลักเกณฑท่ีจะควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายทหารในการใช

อำนาจตามกฎอัยการศึก 

 3. เพ่ือกำหนดมาตรการในการเยียวยาบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทำของ

เจาหนาท่ีฝายทหาร ในระหวางท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก 

 4. เพ่ือสรางบทนิยามของกฎหมายในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 

2457 

 5. เพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 ใหสอดคลองสภาพการณของประเทศไทยในปจจุบัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ ใช วิ ธีการศึกษาวิจั ยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยได

ทำการคนควาและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังตัวบทกฎหมาย เอกสารทางกฎหมาย ประกาศ 
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คำสั่ง และขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการประกาศใชกฎอัยการศึก ตำรา บทความทางวิชาการ วารสาร 

เอกสารทางประวัติศาสตร ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทาง

กฎหมายของนักปรัชญาและนักกฎหมายท่ีไดรับการยอมรับในทางวิชาการ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 หลักนิติรัฐ 

 “หลักนิติรัฐ” หมายถึง “รัฐภายใตกฎหมาย” ตามแนวคิดทางกฎหมายมหาชนท่ีถือวารัฐ

หรือเจาหนาท่ีของรัฐจะกระทำการใดก็ดวยมีอำนาจตามท่ีกฎหมายใหไว (มานิตย จุมปา, 2557: 87) 

และเปนหลักการท่ีมุงหมายควบคุมการใชอำนาจของรัฐ เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ซ่ึงประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2556: 109) ไดแก 

 ประการท่ีหนึ่ง “ประชาชนตองมีสิทธิและหนาท่ีท่ีไดรับการรับรองโดยกฎหมาย รัฐและ

องคกรของรัฐท่ีจะกระทำการใด ตองอาศัยอำนาจท่ีกฎหมายใหไว และตองทำตามกฎหมาย 

กลาวคือ รัฐจะไดรับการคุมครองและกระทำการใด ๆ กระทบตอสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของ

ประชาชนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอำนาจไว”   

 ประการท่ีสอง “ตองมีการเยียวยาแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐกระทำการนอกขอบแหงกฎหมายและไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชน 

โดยตองจัดใหมีองคกรหรือผูวินิจฉัยในการทำหนาท่ีดังกลาว”  

 ดังนั้น นิติรัฐจึงเปนกฎเกณฑท่ีควบคุมการกระทำของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐตามหลัก

ความชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังเปนกลไกท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของรัฐ

และเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงหลักการท่ีใชในการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย คือ หลักความชอบดวย

กฎหมายของการกระทำทางนิติบัญญัติ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำทางบริหาร และ

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำทางตุลาการ (มานิตย จุมปา, 2557: 89-91) 

 นิติกรรมทางปกครอง 

 “นิติกรรมทางปกครอง (Acte Administratif)” (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2555: 278-282) 

หมายถึง การกระทำทางปกครองขององคกรของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทำโดยอาศัยอำนาจตาม

กฎหมาย โดยมีความมุงหมายใหเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดทางกฎหมาย ซ่ึงกระทบตอสิทธิของบุคคล

ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากบุคคลท่ีไดรับผลกระทบนั้น ท้ังนี้  ตองเปนไปเพ่ือรักษา

ประโยชนของสาธารณะอันเปนประโยชนรวมกันของประชาชนภายในรัฐ หากเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทำการโดยกฎหมายไมไดใหอำนาจไว หรือใชอำนาจเกินกวาท่ีกฎหมายไดใหไว หรือใชอำนาจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 36

โดยไมถูกตองตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนด หรือกระทำการโดยเลือกปฏิบัติ หรือ

กระทำการโดยไมสุจริต หรือสรางข้ันตอนโดยไมจำเปนอันเปนเหตุใหเกิดภาระแกประชาชนเกิน

สมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ ก็ยอมท่ีจะขัดตอหลักความชอบดวยกฎหมายของนิติ

กรรมทางปกครอง 

 ทฤษฎีวาดวยสถานการณไมปกติ 

 “ทฤษฎีวาดวยสถานการณไมปกติ (Les circonstances exceptionnelles)” หมายถึง 

การใชอำนาจรัฐในสถานการณท่ีมีเหตุวิกฤติรายแรง (Etat de siége) หรือภาวะฉุกเฉิน (Etat d’ 

urgence) ซ่ึงมีผลกระทบตอความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของประเทศ ซ่ึงการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนดไว อาจทำใหเจาหนาท่ีของรัฐไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพหรือทันทวงที หรืออาจไมสามารถดำเนินการท่ีจำเปนตอสถานการณได ดังนั้น 

เม่ือเกิดเหตุการรายแรงหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ีกระทบตอความม่ันคงของรัฐ หรือกระทบตอ

ความสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือในกรณ่ีเกิดภัยภิบัติสาธารณะ อันเปนสถานการณไมปกติ จึง

มีความจำเปนท่ีรัฐตองใชกฎหมายพิเศษเพ่ือรักษาประโยชนสาธารณะ โดยผอนคลายเง่ือนไขหรือ

ข้ันตอนในการใชอำนาจลง และบางกรณีก็มีความจำเปนจะตองขยายอำนาจใหเจาหนาท่ีฝาย

ปกครอง เชน ในสภาวะสงคราม หรือในกรณีท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก หรือการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

 หลักความรับผิดของรัฐ 

 ศาสตราจารย ม๊ักส กูแน็ล (Max Gounell) นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ไดกลาวถึงหลัก

ความรับผิดของรัฐ โดยสรุปไดวา “หลักนิติรัฐ (Etat de Droit)” จะตองควบคูไปกับ “หลักความ

รับผิดชอบ (Le principe de responsabilité)” และนิติบุคคลมหาชนมีหนาท่ีชดใชความเสียหาย

ท้ังหมดท่ีตนกอข้ึน โดยการเยียวยาผูไดรับความเสียหายใหกลับสูสถานภาพเดิม ตอมาไดมีการ

พัฒนาหลักความรับผิดของรัฐข้ึน โดยแบงประเภทความรับผิดออกเปน 2 ลักษณะ คือ “หลักความ

รับผิดทางละเมิด” และ “หลักความรับผิดโดยปราศจากความรับผิด” (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2556: 

281-283) 

 หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด (La responsabilité sans faute) คือ ความรับ

ผิดท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐไดกระทำละเมิดตอหลักความเสมอภาคของบุคคล โดยไดกระทำการ

กอใหเกิดความเสียหายข้ึนกับบุคคลสวนนอยเพ่ือรักษาประโยชนสาธารณะใหแกคนสวนใหญ แมวา

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไมใชความผิดของรัฐก็ตาม หรือการดำเนินการของรัฐเพ่ือประโยชน

สาธารณะซ่ึงเปนประโยชนของคนสวนใหญ แตทำใหคนสวนหนึ่งตองเสียประโยชนท่ีมีอยูของตนไป
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โดยไมใชความผิดของรัฐ อยางไรก็ตาม รัฐยังคงมีหนาท่ีตองรับผิดชดใชเยียวยาความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนใหแกบุคคลสวนนอยท่ีจะตองรับภาระสาธารณะมากกวาบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปน “ความรับผิดชอบ 

(La responsabilité)” ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยไมคำนึงวาการกระทำนั้นจะเปนความผิด

หรือไม 

 

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษา “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457” มีปญหาในการ

ควบคุมการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร อันเนื่องมาจากกฎอัยการศึกไมมีบทบัญญัติท่ีกำหนด

หลักเกณฑในการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายทหารในการประกาศใชกฎอัยการศึก ไมมี

กลไกท่ีจะตรวจสอบหรือถวงดุลการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร ไมมีมาตรการท่ีชัดเจนในการ

เยียวยาบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทำของเจาหนาท่ีฝายทหารท่ีใชอำนาจตามกฎ

อัยการศึก ปญหาในการบังคับใชกฎหมายท่ีอาจไมเปนไปตามเจตนารมณท่ีแทจริงของกฎอัยการศึก 

อันมีสาเหตุสวนหนึ่งจากการท่ีกฎอัยการศึกไมมีบทนิยาม รวมท้ังปญหาของกฎอัยการศึกท่ีมี

บทบัญญัติไมเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศและสังคมไทยในปจจุบัน 

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 

2457 ในปจจุบันกฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใชมากวา 100 ป ดวยระยะเวลาท่ียาวนานของกฎหมาย

ฉบับนี้ จึงเปนสาเหตุท่ีทำใหกฎอัยการศึกมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ของประเทศ

ไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสมัยปจจุบัน ซ่ึงมีการพัฒนาในดานตาง ๆ มากมาย ท้ังในดานกฎหมาย 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการสื่อสาร การโทรคมนาคมขนสง การศึกษา รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม วิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน  

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงของประเทศไทยท่ีใหอำนาจพิเศษแก

เจาหนาท่ีของรัฐในการรับมือกับสถานการณอันจะกระทบตอความม่ันคงของชาติ ความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง และความปลอดภัยของประชาชน ในปจจุบันนี้ ไมไดมีเพียงกฎอัยการศึก

เทานั้น ท่ีผานมาไดมีการประกาศใช “พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548” และ “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ท่ี

นำมาใชในสถานการณไมปกติไดตามความเหมาะสมและจำเปนตอสถานการณ  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ทำใหทราบถึงสภาพ

ปญหาของกฎหมาย ผูวิจัยมีความคิดเห็นตอผลการวิจัยวาควรใหมีการพัฒนาและปรับปรุงพระราช 

บัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ในประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. ใหมีการแกไขพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 16 ใหมี

ความชัดเจนในการเยียวยาความเสียหายใหแกบุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากการใชอำนาจของ

เจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึก 

 2. ใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 โดยการกำหนด

มาตรการหรือกลไกในการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายทหาร ในการใชอำนาจตาม 

กฎอัยการศึกในการกระทำ ดังนี้ 

 (1) การควบคุมการใชดุลพินิจในการประกาศใชกฎอัยการศึกโดยผูบังคับบัญชาทหาร ซ่ึง

ควรแกไขบทบัญญัติมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 โดย

กำหนดใหผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอำนาจในการประกาศใชกฎ

อัยการศึก และการประกาศใชกฎอัยการศึกจะกระทำไดก็ตอเม่ือประเทศเกิดภาวะสงครามหรือเกิด

สถานการณการสูรบท่ีใชกำลังอาวุธท่ีมีความจำเปนเรงดวนอยางแทจริง และไมอาจใชอำนาจตาม

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ควบคุมหรือแกไขสถานการณ

ดังกลาว 

 (2) การควบคุมการใชดุลพินิจในการกำหนดความตองการใหเจาหนาท่ีฝายพลเรือน

จะตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนา ท่ีฝายทหาร ตามบทบัญญัติมาตรา 6 แห ง

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาท่ีฝายทหารใช

ดุลพินิจในการกำหนดความตองการท่ีเกินสมควรแกเหตุหรือตามอำเภอใจ 

 (3) การควบคุมการใชดุลพินิจในการตรวจคน การเกณฑ การหาม การยึด การเขาอาศัย 

การทำลาย การเปลี่ยนแปลงสถานท่ี การขับไล และการกักตัวบุคคล ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการ

ศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 

14 มาตรา 15 และมาตรา 15 ทวิ โดยกำหนดหลักการฑใหเจาหนาท่ีฝายทหารตองปฏิบัติหนาท่ี

ตามหลักความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามหลักแหงความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Appropriateness) และกำหนดมาตรการให

เจาหนาท่ีฝายทหารจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามระดับความรุนแรงของสถานการณท่ีเกิดข้ึนตามหลัก

แหงความจำเปน (Principle of Necessity) 
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 3. ใหมีการยกเลิกบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ท่ี

หมดความจำเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณของประเทศและบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในปจจุบัน ซ่ึงเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 กรณีใดท่ีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไดบัญญัติใหอำนาจในการ

ปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งสถานการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของประเทศไวแลว 

ก็สมควรท่ีจะยกเลิกบทบัญญัติของกฎอัยการศึกในสวนนั้น เชน การยกเลิกบทบัญญัติท่ีใหอำนาจ

เจาหนาท่ีฝายทหารในการประกาศใชกฎอัยการศึกในเหตุการณ “จลาจล” เปนตน 

 4. ใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 โดยบัญญัติบท

นิยามของกฎหมายไวในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ใหชัดเจนเพ่ือกำหนด

กฏเกณฑในการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหารใหเปนไปตามกับเจตนารมรณท่ีแทจริงของ 

กฎอัยการศึก อันเปนการควบคุมและปองกันไมใหเจาหนาท่ีฝายทหารใชอำนาจเกินกวาท่ีกฎหมาย

กำหนด โดยใหตราบทนิยามของคำสำคัญ ดังนี้ 

 คำวา “เหตุอันจำเปน” , “ภัย” , “สงคราม” , “จลาจล” , “เจาหนาท่ีฝายทหาร” , 

“ความตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร” , “เหตุพิเศษเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ” , “อำนาจ

เต็ม” และคำวา “ราชสัตรู” 

 

สรุป 

 “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457” หรือ “กฎอัยการศึก พ.ศ. 

2457” เปนกฎหมายท่ีใหอำนาจพิเศษแกเจาหนาท่ีฝายทหารในการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความ ม่ันคงของป ระ เทศ  ตามทฤษ ฎี ว าด ว ยสถานการณ ไม ป กติ  (Les circonstances 

exceptionnelles) ท่ีนำมาใชในกรณีท่ีมีสถานการณท่ีมีเหตุวิกฤติรายแรง (Etat de siége) เพ่ือ

รักษาไวซ่ึงประโยชนสาธารณะอันเปนประโยชนสวนรวมของประชาชน อยางไรก็ตาม ควรปรับปรุง

กฎหมายฉบับนี้โดยการกำหนดใหมีคำนิยามของกฎหมายในพระราชบัญญัติ กำหนดใหมีกลไกท่ี

ควบคุมการใชอำนาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร กำหนดใหมีมาตรการท่ีจะเยียวยาบุคคลซ่ึงไดรับ

ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึก รวมท้ังใหมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฉบับนี้ใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศไทยในปจจุบัน 
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ผูนำทางการเมืองกับการบริหารยุคไทยแลนด 4.0 

Political Leaders and Administration in Thailand 4.0 

 

รัชฎากร เอ่ียมอำไพ0

* 

 

บทคัดยอ 

 Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน ควบคูไปกับ

การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนนการปรบัเปลี่ยนใน 4 

ทิศทางคือ1) สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) การผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม 3) 

เนนเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู การเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี 4) การกระจายของความม่ังค่ัง

และโอกาส การบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ตองมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายใหความสำคัญ

กับการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคลากรใหมีวิธีการคิดและทักษะสอดคลองกับยุค 4.0 โดยนำระบบดิ

จิตัลเขามาชวยสรางนวัตกรรมทางการปกครองท่ีหลากหลาย รวมถึงผูนำการปกครองตองมีภาวะ

ผูนำคือตองมีความฉลาดมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ หรือเรื่องราวตางๆได ตองมี

วุฒิภาวะทางสังคมและใจกวางตองมีแรงจูงใจภายในและตองมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ 

และท่ีสำคัญท่ีสุดคือตองมีจริยธรรมทางการเมือง หรือคุณธรรมในการปกครอง โดยการนำหลักธรรม

สังคหวัตถุ 4 และ พรหมวิหาร 4 มาใชในการปกครองยุค 4.0 ซ่ึงหลักธรรมท่ีกลาวมานี้จะเปน

หลักธรรมท่ีสามารถพัฒนาจิตใจของผู ท่ีจะมาเปนผูนำทางการเมืองไดเปนอยางดีสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปกครอง ดังนั้น “นวัตกรรมทางการปกครองในยุคไทยแลนด 4.0” จะเกิดข้ึน

ไดตองอาศัยผูนำทางการเมืองท่ีมีภาวะผูนำครบถวนทุกดาน และมีการบริหารงานท่ีเขากับยุค 4.0 

ถึงจะทำใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการปกครองใหมีเสถียรภาพทางการปกครองของไทยไดยั่งยืน

ตอไป 

คำสำคัญ: ไทยแลนดยุค 4.0, ผูนำทางการเมือง, การบริหาร  

 

Abstract 

 Thailand 4.0 is an economic model that focuses on strengthening from the 

inside. It was coupled with the connection with the global community according to 

                                                           
*อาจารยประจำหลักสตูร คณะสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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the concept. “Philosophy of Sufficiency Economy". It focuses on changing in four 

directions: 1) Strengthening the domestic economy 2) Producing innovative 

products 3) Focusing on capital and physical capital to focus on human capital and 

technology 4) Distribution of wealth and opportunities. Administration in Thailand 

4.0 requires a variety of development guidelines. Emphasizing the importance of 

lifelong learning of personnel and emphasizing them to have a method of thinking 

and skills in line with the Thailand 4.0 by bringing digital systems to help create a 

variety of administrative innovation. Including the leader of the government must 

have leadership, must be intelligent, capable of analyzing various problems or 

situations. They must have social and generous maturity, must have internal 

motivation and have a good attitude about human relations. They must have social 

and generous maturity, must have internal motivation and have a good attitude 

about human relations. The most important aspect is that there must be political 

ethics or morality in government. The leader must apply the Dharma 

Sangkhahawatthu 4, and the Brahmavihara 4 to administration in Thailand 4.0. The 

principles mentioned above will be a principle that can develop the minds of those 

who come to be political leaders as well, affecting the management efficiency. 

Therefore, "the administrative innovation in the Thailand 4.0 " can occur, which 

requires a political leader with complete leadership in all aspects. They have to 

manage the work that is in line with the Thailand 4 .0  and therefore will lead to 

sustainable development of government administration to ensure stability in Thai 

administration.  

Keywords: Thailand 4.0, Political leader, Administration. 

 

บทนำ 

 ในอดีตจะพบวาประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตนจาก 

Thailand 1.0 ท่ีเนนเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู Thailand 2.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และ

พัฒนาสู Thailand 3.0 ท่ีเนนอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน จวบจนปจจุบัน (2560: 

7)Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะนำพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
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ปานกลาง กับดักความเหลื่อมลา และกับดักความไมสมดุล พรอมๆกับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู 

ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ี มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 

Industrial Revolution อยางเปนรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดวางไว 

ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไก “ประชารัฐ” การสรางความเขมแข็งจาก

ภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางคือ 

 1) จากการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก สู การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 2) จากการเนนการผลิตสินคาโภคภัณฑ สู การผลิตสินคาเชิงนวัตกรรม 

 3) จากการเนนเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู การเนนทุนมนุษยและเทคโนโลยี 

 4) จากการกระจุกของความม่ังค่ังและโอกาส สู การกระจายของความม่ังค่ังและโอกาส 

 การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางดังกลาว จะเกิดข้ึนได จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนน “การ

พัฒนาท่ีสมดุล”ใน 4 มิติ อันประกอบดวย 

 1. ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

 2. ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well-beings) 

 3. การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 

 4. การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 

 ดังท่ีกลาวมาตอนตน การท่ีประเทศไทยจะกาวไปสูยุคไทยแลนดยุค 4.0 ไดตามทิศทางท่ี

กำหนดไวนั้น สวนสำคัญคือ “ผูนำทางการเมือง” จำเปนท่ีจะตองสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ

ใหเขากับยุคไทยแลนด 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล จะทำใหกลไกในการ

ขับเคลื่อนตางๆ เปนไปอยางม่ันคง ม่ันค่ัง และยั่งยืน   

 

การบริหารยุคไทยแลนด 4.0 

 ประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงถือไดวาเปนภารกิจสำคัญในการ

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนา

ประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรง

ในศตวรรษท่ี 21 ได ซ่ึงหลักในการบริหารงานเพ่ือเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 มีแนวทางการพัฒนา 5 

ประการ (1) มีการบริหารความหลากหลายและแตกตางเพ่ือใหเกิดผลสูงสุดแกองคกรเนื่องจากในยุค 

4.0 ท่ีขอมูลขาวสารตางๆ ถูกกระจายออกไปไดเพียงแคปลายนิ้วสัมผัสทำใหแตละคนมีความคิดท่ี
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แตกตางและหลากหลายมากข้ึน ทุกคนพรอมและกลาท่ีจะแสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง (2) 

ตองใหความสำคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคลากร เนื่องจากในยุค 4.0 นั้นความรูท่ีเรียนมาใน

สถาบันการศึกษานั้น เพียงแคกาวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยก็จะลาสมัยแลวดังนั้นจะตองแสวงหาทุก

หนทางในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรอยูตลอดเวลา อยางไรก็ดีการพัฒนานั้นไมใชเพียงแคการพัฒนา

ความรู (Knowledge) เทานั้น แตจะตองพัฒนาทักษะและวิธีการคิดท่ีจำเปนและสำคัญกับยุค 4.0 

(3) การทำงานภายในองคกรยุค 4.0 นั้นจะไมสามารถทำงานแบบสมัย 2.0 หรือ 3.0 ไดอีกตอไป 

การบริหารงานในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control) แบบเดิมๆ นั้น

จะไมเหมาะสมตอท้ังกลุมบุคลากรท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และบุคลากรท่ีจะตองมีวิธีการคิด

และทักษะสำหรับยุค 4.0 ในตางประเทศมีแนวคิดของ Hola racy คือองคกรรูปแบบใหมท่ีไมมี

เจานายไมมีลูกนอง ไมมีโครงสราง ไมยึดติดกับตำแหนงตางๆ มาปรับใชมากข้ึน ถึงแมแนวคิดของ 

Hola racy จะยังไมไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย แตก็แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการบริหารองคกร

ในอนาคตท่ีบุคลากรจะตองมีการบริหารกันเองในลักษณะของ self-managed, self- motivated 

teams กันมากข้ึน บุคลากรในองคกร 4.0 จะตองมีอิสระมากข้ึนในการบริหารตามความสำเร็จของ

การทำงานของตนเอง (4) ตองสามารถนำดิจิทัลใหม เขามาปรับใชในการทำงานขององคกรมากข้ึน 

และอาจจะถึงข้ันของการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองคกรเลย ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงานภายใน การสรางประสบการณใหมๆ ใหกับลูกคา (5) ตองสามารถสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งตองระวังไมใหการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรชากวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายนอก ท้ังนี้ จากท่ีกลาวมา

ขางตน จะเห็นวารูปแบบการบริหารจะแตกตางไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด จะมีระบบดิจิทัลเขามา

เปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนใหการบริหารงานนั้นกาวพรอมไปกับยุค 4.0 และท่ีสำคัญอีก

ประการหนึ่งคือการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถใหเขาถึงระบบดิจิทัลไดอยางมีคุณภาพ 

 

ภาวะผูนำทางการเมืองยุค 4.0 

 ยุคไทยแลนด 4.0 ภาวะผูนำทางการเมืองเปนสวนสำคัญมากกับการบริหารหรือการ

จัดการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ผูนำทางการเมืองตองนำประเทศไปในทิศทางท่ีถูกตองเสมอ 

จำเปนจะตองมีภาวะผูนำ คือ (ธิติวุฒิ หม่ันมี, 2561:5-8) 

 (1) ตองมีความฉลาด (Intelligence) ผูนำจะตองมีระดับความรูและสติปญญาโดยเฉลี่ย

สูงเพราะผูนำจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ หรือเรื่องราวตางๆได 
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 (2) ตองมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวาง (Social Maturity & Achievement Drive) 

คือจะตองมีความสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางกวางขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ ตองยอมรับสภาพ

ตางๆ ไมวาแพหรือชนะ ไมวาผิดหวังหรือสำเร็จ ผูนำจะตองมีความอดทนตอความคับของใจตาง ๆ 

พยายามขจัดความรูสึกตอตานสังคม หรือตอตานคนอ่ืนใหเหลือนอยท่ีสุด เปนคนมีเหตุผล เปนคน

เชื่อม่ันในตนเอง และนับถือตนเอง 

 (3) ตองมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผูนำจะตองมีแรงขับท่ีจะทำอะไรใหให

สำเร็จอยูเรื่อย ๆ เม่ือทำสิ่งหนึ่งสำเร็จก็ตองการท่ีจะทำสิ่งอ่ืนตอไป เม่ือทำสิ่งใดสำเร็จก็จะกลายเปน

แรงจูงใจทาทายใหทำสิ่งอ่ืนใหสำเร็จตอไป ผูนำจะตองมีความรับผิดชอบอยางสูง เพราะความ

รับผิดชอบจะเปนบันไดท่ีทำใหเขามีโอกาสประสบความสำเร็จ 

 (4) ตองมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ (Human Relations Attitudes) ผูนำท่ี

ประสบความสำเร็จนั้น เขายอมรับอยูเสมอวา งานท่ีสำเร็จนั้นมีคนอ่ืนชวยทำ ไมใชเขาทำเอง ดังนั้น

จะตองพัฒนาความเขาใจและทักษะทางสังคมท่ีจะทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางความรวมมืออันดีได 

และตองมีจริยธรรมทางการเมือง หรือคุณธรรมในการปกครองท่ีควรมี ไดแก (1) สังคหวัตถุ 4 คือ 

ธรรมท่ีชวยยึดเหนี่ยวใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคีธรรม ไดแก 1.1 ทาน คือ การให การ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน การชวยเหลือ สงเคราะหดวยปจจัยสี่ ทุน หรือทรัพยสินสิ่งของ 

ตลอดจนใหความรูความเขาใจขอแนะนำศิลปวิทยาตาง ๆ 1.2 ปยวาจา วาจาเปนท่ีนารัก คือ กลาว

คำท่ีสุภาพ ไพเราะนาฟง ชี้แจงแนะนำสิ่งท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล มีหลักฐาน ชักจูงใจทางท่ีดีงาม

หรือคำแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกำลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี เกิดความไมตรีสมาน

สามัคคีทำใหรักนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 1.3 อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน คือ การชวยเหลือ

ดวยแรงกาย และการขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน รวมท้ังการ

ชวยเหลือแกไขปญหาและการปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 1.4 สมานัตตตา ความมีตนเสมอ 

คือ วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนท้ังหลายและเสมอใน

ทุกขสุข คือ รวมทุกขรวมสุข รวมรับรู รวมแกปญหาใหเกิดประโยชน (2) พรหมวิหาร คือ ธรรม

ประจำใจของผูประเสริฐหรือผู มีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง ไดแก (2.1) เมตตา ความรัก ความ

ปรารถนาดีมีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข (2.2) กรุณา ความ

สงสาร อยากชวยเหลือผู อ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจท่ีจะปลดเปลื้อง บำบัดความทุกขยาก

เดือดรอนของคนและสัตวท้ังปวง (2.3) มุทิตา ความเบิกบานยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชม

ชื่นเบิกบาน เม่ือเห็นเขาประสบความสำเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไปก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย (2.4) 

อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง มีจิตราบเรียบ ไมเอนเอียงดวยรักหรือชัง มองเห็นการท่ีบุคคลจะ
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ไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ พรอมท่ีจะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไปตามความ

เท่ียงธรรม ซ่ึงหลักธรรมท่ีกลาวมานี้จะเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนาจิตใจของผูท่ีจะมาเปนผูนำ

ทางการเมืองไดเปนอยางดี และเม่ือมีการพัฒนาจิตใจท่ีดีแลวก็จะทำใหเกิดภาวะผูนำท่ีดีสงเสริมให

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไดตามเปาหมายท่ีกำหนด  

 

สรุป 

 ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะนำพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศ

รายไดปานกลางดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 

ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และการท่ีประเทศไทยจะกาวไปสูยุคไทยแลนดยุค 4.0 

ไดตามทิศทางท่ีกำหนดไวนั้น สวนสำคัญคือ “ผูนำทางการเมือง” ตองมีความฉลาดเพราะจะตองมี

ความสามารถในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ หรือเรื่องราวตางๆได ตองมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจ

กวาง มีความอดทนตอความคับของใจตาง ๆ พยายามขจัดความรูสึกตอตานสังคมตองมีแรงจูงใจ

ภายใน จะตองมีแรงขับท่ีจะทำอะไรใหใหสำเร็จอยูเสมอ จะตองมีความรับผิดชอบอยางสูง ตอง

พัฒนาความเขาใจและทักษะทางสังคมท่ีจะทำงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือสรางความรวมมืออันดีได และท่ี

สำคัญท่ีสุด ผูนำจะตองมีจริยธรรมทางการเมือง หรือคุณธรรมในการปกครอง หลักธรรมท่ีควรมีคือ 

สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมท่ีชวยยึดเหนี่ยวใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคี พรหมวิหาร 4 คือ 

ธรรมประจำใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง ซ่ึงหลักธรรมท่ีกลาวมานี้จะเปน

หลักธรรมท่ีสามารถพัฒนาจิตใจของผูท่ีจะมาเปนผูนำทางการเมืองไดเปนอยางดี ท้ังหมดท่ีกลาวมา

นี้สามารถสรางเปน “นวัตกรรมทางการปกครองในยุคไทยแลนด 4.0” ได และสามารถพัฒนาให

นวัตกรรมการปกครองนี้มีเสถียรภาพทางการบริหารการปกครองยั่งยืนไดตลอดไป  
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การปกครองทองถิ่นไทย: การมีสวนรวมและการบริการสาธารณะ 

Thai Local Government: Participation And Public Service 

 

พัชราวลัย  ศุภภะ0

*   ณัชชา  ณัฐโชติภคิน1

** 

 

บทคัดยอ 

 การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเสริมให

ประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปนลักษณะของการจัดทำบริการสาธารณะในทองถ่ินภายใตการถายอำนาจจาก

รัฐบาลกลางสูการตัดสินใจของประชาชน ความสัมพันธระหวางรัฐกับการบริหารราชการขององคกร

ปกครองทองถ่ินมี 2 ประการ ไดแก ความสัมพันธในเชิงการจัดภารกิจระหวางภารกิจของรัฐ และ

ความสัมพันธในเชิงควบคุม กำกับ ดูแล การปกครองทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 ไดวางหลักเกณฑในการปกครองสวนทองถ่ินโดยมีสาระสำคัญเปนการกระจายอำนาจ

เพ่ือใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและมีอิสระในการดำเนินงาน ซ่ึงจะมีผลตามมาคือเปนการแบงเบาภาระของ

สวนกลาง การกระจายอำนาจการปกครองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง การ

กระจายอำนาจท่ีผานมาไดสงผลใหทองถ่ินแตละแหงมีลักษณะของการจัดการปกครองท่ีมีตัวแทน

มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ทำใหการเมืองเรื่องการเลือกต้ังขยายไปสูการเมือง

ระดับรากหญามากยิ่งข้ึน การท่ีจะเสริมอำนาจของประชาชนในการตัดสินใจเพ่ือกำหนดทิศทางของ

ชุมชนทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนั้น จะตองลดความเปนราชการหรือความเปน

ทางการขององคกรลง และใหความสำคัญกับบทบาทในการทำงานรวมกันกับเครือขายกลุมองคกร

ชุมชนและภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสำคัญ สภาองคกรชุมชนเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือกำหนด

แนวทางในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนทองถ่ิน โดยคนในชุมชนทองถ่ินและเพ่ือคนในชุมชน

ทองถ่ิน จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาทองถ่ินของภาคประชาชนมีการรวมตัวของกลุมตางๆ อยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ทำใหเครือขายชุมชนท่ีมีประสบการณและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ได

รวมกันราง “พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551” เพ่ือใหมีกฎหมายท่ีจะชวยหนุนเสริม

รับรองการทำงานในรูปแบบเวที ปรึกษาหารือกันของชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเพ่ือใหเปนท่ี

                                                           
* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี. 
** มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ยอมรับรวมกันของทุกฝาย ทิศทางการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย

สามารถแบงไดเปน 3 ยุคสำคัญ คือ ยุคท่ี 1 การจัดบริการสาธารณะยุคดั้งเดิมโดยรัฐ ยุคท่ี 2 การ

จัดบริการสาธารณะจากรัฐสูทองถ่ิน และยุคท่ี 3 การจัดบริการสาธารณะแบบการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

คำสำคัญ: การปกครองทองถ่ินไทย, การมีสวนรวม, การบริการสาธารณะ 

Abstracts 

 Local government is the foundation of democracy. Encourage people to 

know about self-government Is an opportunity for people to participate in politics 

Which is generally the nature of the provision of local public services under the 

authority of the central government to make public decisions The relationship 

between the state and the public administration of the local government 

organization has 2  aspects, namely the relationship of the mission arrangement 

between the missions of the state. And the control relationship that governs the 

local government according to the Constitution of the Kingdom of Thailand, BE 

2540 (1997) has laid down rules for local government, with significant issues as a 

decentralization for the local to be self-reliant and free to operate Which will have 

a consequence is to ease the burden of the central Decentralization of government 

in Thailand has evolved continuously. The recent decentralization has resulted in 

each of the localities having the characteristics of administrative governance that 

are represented by democratic elections. Causing the politics of elections to 

expand into politics at the grassroots level To enhance the power of the people in 

making decisions to determine the direction of the local community together with 

the local government organization Will have to reduce bureaucratic or formal 

organization And focus on the role of working together with networks, groups, 

communities, organizations and people in the area The Community Organizations 

Council is an exchange platform for learning to formulate guidelines for community 

development of people in the local community. By people in the local community 

and for people in the local community From driving the local development of the 

public sector with the integration of various groups Continuous and concrete Make 
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the community network experienced and see the importance of this story together. 

"Community Organization Council Act, BE 2551" in order to have a law that will help 

support the work in the form of a platform Discussions of the community with legal 

status in order to be mutually accepted by all parties. The direction of public 

service provision of Thai local government organizations can be divided into 3 

major periods, namely the first, the provision of traditional public services by the 

state, the second generation, the provision of public services from the state to the 

local and the third Good governance. 

Keywords: Thai Local Government, Participation, Public Service 

 

บทนำ 

 การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปน

สถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทำใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ี

พลเมือง อันจะนำมาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย สงเสริมใหประชาชนรูจักการ

ปกครองตนเอง เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงทำใหประชาชน

เกิดสำนึกในความสำคัญของตนเองตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา ชวยกัน

แกไขปญหาของทองถ่ินของตน และยังเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

แนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล (โกวิทย  พวงงาม, 

2555: 27) การปกครองทองถ่ินเปนลักษณะของความสัมพันธในเชิงอำนาจของการจัดสรร

ทรัพยากรใหกับทองถ่ิน ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปนลักษณะของการจัดทำบริการสาธารณะในทองถ่ินภายใต

การถายอำนาจจากรัฐบาลกลางสูการตัดสินใจของประชาชน โดยมีเปาหมายอันแทจริงก็คือการ

สงเสริมใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง (ไททัศน  มาลา, 2554: 29) ดังพระพุทธเจาทรงแตงตั้ง

พระสารีบุตรใหเปนพระธรรมเสนาบดีมีฐานะเปนรองประธานบริหารอยูในลำดับถัดมาจาก

พระพุทธเจาและเปนอัครสาวกฝายขวารับผิดชอบงานดานวิชาการ พระโมคคัลลานะเปนพระอัคร

สาวกฝายซายรับผิดชอบงานดานบริหาร พระอานนทเปนเลขานุการสวนพระองค และทรงแตงตั้ง

สาวกท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถเปนเอตทัคคะ คือ ผูชำนาญการท่ีรับภาระงานดานตางๆ การ

แตงตั้งเอตทัคคะนี้เปนตัวอยางของการกระจายอำนาจใหเหมาะสมกับงาน (พระเทพโสภณ (ประยูร 

ธมฺมจิตฺโต), 2548: 18) 
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ความสัมพันธระหวางรัฐกับการบริหารราชการขององคกรปกครองทองถิ่น 

 การบริหารราชการสวนทองถ่ิน คือ การใชหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

ใหกับประชาชนโดยตรง การกระจายอำนาจสูทองถ่ินเพ่ือใหประชาชน มีอำนาจในการตัดสินใจ

เก่ียวกับกิจการตางๆ ท่ีเปนสาธารณะของทองถ่ินดวยตนเอง ตามภารกิจหนาท่ีท่ีระบุใหดำเนินการ

อยางชัดเจน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบชัดเจน มีผูบริหารท่ีไดรับการเลือกต้ัง โดยตรงจากประชาชน หรือ

อาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

 ความสัมพันธระหวางรัฐกับการบริหารราชการองคกรปกครองทองถ่ินมี 2 ประการ ไดแก 

ความสัมพันธในเชิงการจัดภารกิจระหวางรัฐกับการบริหารราชการขององคกรปกครองทองถ่ิน และ

ความสัมพันธในเชิงการควบคุมกำกับดูแล 

 1. ความสัมพันธในเชิงการจัดภารกิจระหวางภารกิจของรัฐ ไดจำแนกภารกิจออกเปน 

3 ประเภท คือ 

 (1) ภารกิจทางปกครอง 

 ภารกิจทางปกครอง ไดแก การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปองกัน

ประเทศ การตางประเทศ การอำนวยความยุติธรรม เปนตน ภารกิจประเภทนี้เปนภารกิจโดยแท

ของรัฐ ซ่ึงโดยท่ัวไปรัฐจะเปนผูดำเนินการเอง 

 (2) ภารกิจทางเศรษฐกิจ 

 ภารกิจทางเศรษฐกิจ ไดแก พาณิชยกรรม และการใหบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม 

เชน การขนสง การเดินรถไฟ การไปรษณียโทรเลข การไฟฟา การประปา เปนตน ภารกิจประเภทนี้

รัฐอาจเปนผูดำเนินการเองโดยผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือดำเนินการแทนภายใตการ

กำกับดูแลของรัฐโดยการมอบใหเอกชนเปนผูดำเนินการได 

 (3) ภารกิจทางสังคม 

 ภารกิจทางสังคม ไดแก การใหบริการสาธารณะทางสังคม เชน การใหบริการ การศึกษา 

การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การกีฬา การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนตน ภารกิจประเภทนี้

รัฐอาจเปนผูดำเนินการเองโดยผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรืออาจมอบใหเอกชนเปน

ผูดำเนินการแทนภายใตการกำกับดูแลของรัฐก็ได (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2539: 1-2) 

 2. ความสัมพันธในเชิงควบคุม กำกับ ดูแล 
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 ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองทองถ่ินอยู ท่ีการควบคุมกำกับซ่ึง เปน

องคประกอบท่ีสำคัญประการหนึ่งของการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจโดยปราศจากการ 

ควบคุมกำกับยอมทำใหรัฐเดี่ยวไมสามารถดำรงตนอยูได 

 การควบคุมกำกับนั้นแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การควบคุมกำกับ โดยตรง

และการควบคุมกำกับโดยออม 

(1) การควบคุมกำกับโดยตรง 

 การควบคุมกำกับโดยตรงยังแยกออกเปน 2 กรณีดวยกัน คือ  

 (ก) การควบคุมกำกับตัวบุคคลหรือองคกร 

 การควบคุมตัวบุคคลหรือองคกรเปนการควบคุมสถานภาพทางกฎหมายของคณะบุคคล

หรือบุคคลคนเดียวท่ีอยูในรูปของคณะบุคคล (เชน คณะเทศมนตรี สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี) 

อยางเชนกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาผูบริหารทองถ่ินผูใดปฏิบัติการไมชอบ ดวยอำนาจหนาท่ี 

หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตำแหนง ผูวา ราชการจังหวัดมี

อำนาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งใหผูบริหาร ทองถ่ินออกจาก

ตำแหนงได 

 (ข) การควบคุมกำกับการกระทำ 

 การกระทำท่ีสำคัญขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีตองอยูภายใตการควบคุมกำกับของรัฐ 

ไดแก การใหความเห็นชอบตองบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน การสั่งเพิกถอน หรือสั่งให

ระงับการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง 

 (2) การควบคุมกำกับโดยออม 

 การควบคุมกำกับโดยออมแยกออกเปน 2 กรณีดวยกัน คือ  

 (ก) การใหเงินอุดหนุน 

 การใหเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการควบคุมกำกับโดยทางออกประการหนึ่ง ทุกปรัฐจะ

จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน 

 (ข) การใชสัญญามาตรฐาน  

 การจัดทำสัญญาตางๆ ขององคกรปกครองทองถ่ินนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินกำหนดวาจะตองทำตามแบบท่ีอยูในสวนท่ี

แนบทายระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระทำไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอัยการ

จังหวัด (โกวิทย  พวงงาม, 2555: 140-141) 
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 การควบคุมกำกับเปนเรื่องของนิติบุคคล 2 นิติบุคคล ผูมีอำนาจควบคุมกำกับไมไดมี

อำนาจเหนือองคกรท่ีถูกควบคุมกำกับดังเชนท่ีผูบังคับบัญชามีเหนือผูใตบังคับบัญชา โดยหลักแลวผู

มีอำนาจควบคุมกำกับไมมีอำนาจท่ีจะสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกคำสั่งของผูอยูภายใตการ

ควบคุมกำกับเวนแตจะมีกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) บัญญัติไวโดยชัดแจง 

 เหตุผลท่ีมีการบัญญัติใหการควบคุมกำกับตางกับการบังคับบัญชาก็เพราะวาการกระจาย

อำนาจใหแกสวนทองถ่ินนั้นตางกับการปกครองสวนภูมิภาคหรือสวนกลางมาก หลักเกณฑท่ีสำคัญ

ของการกระจายอำนาจก็คือการฝกใหประชาชนในทองถ่ินนั้นไดตัดสินใจดวย มีการปกครองดวย

ตนเอง การใชระบบการบังคับบัญชาเหนือองคกรกระจายอำนาจจึงเทากับทำลายระบบการกระจาย

อำนาจไปในตัวนั้นเอง ดังนั้น จึงตองจัดความสัมพันธใหมระหวาง ลางและสวนทองถ่ิน กิจการใดท่ี

กฎหมายบัญญัติใหเปนงานของทองถ่ิน ทองถ่ินก็ยอมจะ สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง การควบคุม

กำกับควรจะอยูในขอบเขตโดยพิจารณาแตเพียงวา ทองถ่ินทำกิจการในขอบอำนาจของตนหรือไม 

ละเมิดกฎหมายหรือไม กรณีเชนนี้มิไดหมายความ วาสวนกลางจะไมสามารถควบคุมดุลพินิจของ

สวนทองถ่ินได การควบคุมกำกับนอกจากจะสามารถ ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรม

ทางปกครองของทองถ่ินแลวยังสามารถควบคุมดุลพินิจ ของทองถ่ินไดดวย แตการควบคุมดุลพินิจ

จะมีไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงเทานั้น (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2544: 32-33) 

 

การปกครองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 สําหรับทิศทางการปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ท่ีเก่ียวของกับการปกครองสวนทองถ่ิน และการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ปรากฏอยูใน 2 หมวดสําคัญ ไดแก หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ และ

หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน โดยสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินใน

รัฐธรรมนูญนั้น สามารถแบงออกไดเปนดังนี้ 

 ประการท่ี 1 การขยายอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใหมีบทบาท

ท่ีชัดเจน และกวางขวางข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ท่ีกําหนดวา 

 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวน

ทองถ่ินและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยหนวยงานของ

รัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทํา

บริการสาธารณะและการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของ
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ประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผู

ใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็วไมเลือกปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

 รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ให

เปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ 

หรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระบวนการแตงตั้ง

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนด

ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกลาว” 

 นอกจากนี้ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน ยังไดมีการกําหนดวา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (อปท.) เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข

ปญหาในพ้ืนท่ีและการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริม และ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานหลัก โดยใหการกระจายอํานาจเปน

กลไกสําคัญ และเพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการกําหนดมาตรา 250 อันเปนการระบุวา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีหนาท่ีในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระใน

การบริหาร การจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังไดกําหนดบทบาท

เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน และการท่ีมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จะตองไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการ

บริหารงานไดโดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดยการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ให

จัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถท่ีจะจัดต้ังหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพ่ือการจัดทําบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ของแตละรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) โดยมีการบัญญัติเก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาท่ีตลอดจนงบประมาณและ

บุคลากร รวมท้ังกรณีการรวมดําเนินการกับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชน

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการท่ีเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ดําเนินการเอง ก็สามารถมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) รวมกับเอกชน

หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการก็ได (วุฒิสาร ตันไชย, 2552: 119-121)  
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การกระจายอำนาจการปกครอง 

 การกระจายอำนาจการปกครองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีพัฒนาการมาจนถึงปจจุบันเกิดข้ึนในยุคหลัง

การ เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท้ังสิ้น กลาวคือ การปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย

เริ่มข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงมีการปฏิรูประบบราชการขนานใหญ 

โดยมีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพข้ึนเปนครั้งแรก ตอมาไดมีการจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอมและ

สุขาภิบาลหัวเมืองตางๆ ข้ึนเปนจำนวนมาก ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

ได มีการมอบหมายคณะกรรมการชุดหนึ่ งท่ี มีนายอารดี  เครก (R.D. CRAIG) ท่ีปรึกษาชาว

ตางประเทศของรัฐบาล ทำหนาท่ีจัดทำรางกฎหมายเทศบาลข้ึน กำหนดใหเทศบาลมีการปกครอง

ตนเองไดมากกวารูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงมักจะใหรัฐมนตรีผูวาราชการจังหวัด หรือขาราชการสวน

ภูมิภาคเปนผูดูแล โดยรางกฎหมายเทศบาลไดจัดทำข้ึนแตมิไดประกาศใชจนกระท่ังมีการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึนในป พ.ศ. 2475 (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2544: 14-17) 

 การกระจายอำนาจท่ีผานมาไดสงผลใหทองถ่ินแตละแหงมีลักษณะของการจัดการ

ปกครองท่ีมีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยท่ัวทุกพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ทำให

การเมืองเรื่องการเลือกตั้งขยายไปสูการเมืองระดับรากหญามากยิ่งข้ึน ประชาชนท้ังในเมืองและใน

ชนบทตางเก่ียวพันกับการเลือกตั้งมากยิ่งข้ึนและเปนการเปดโอกาสใหผูนำชุมชนในระดับตางๆ ไดมี

โอกาสเขาสูการแขงขันตามระบอบประชาธิปไตยอยางท่ีไมเคยเปนมากอน อำนาจรัฐเปลี่ยนมือจาก

ขาราชการสวนกลางท่ีถือครองอำนาจไวยาวนานไปสู  นักการเมืองทองถ่ินแมวาสวนใหญ

นักการเมืองเหลานี้จะมาจากกลุมทุนรายใหญ แตกลุมทุนรายเล็กๆ หรือผูนำชุมชนรายยอยก็

สามารถเบียดเขามามีสวนแบงทางอำนาจไดเชนกัน และการเพ่ิมข้ึนของงบประมาณอยางมาก

โดยเฉพาะในเขตเมืองเปนแหลงผลประโยชนท่ีทำใหเกิดการแขงขันกันเพ่ือเขาชิงตำแหนงในองคกร

ปกครองทองถ่ินท่ีเขมขนและรุนแรงยิ่งข้ึน การท่ีจะเสริมอำนาจของประชาชนในการตัดสินใจเพ่ือ

กำหนดทิศทางของชุมชนทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนั้น องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในฐานะท่ีเปนองคกรหลักในการจัดทำบริการสาธารณะจะตองลดความเปนราชการหรือ

ความเปนทางการขององคกรลง แลวหันมาใหความสำคัญกับบทบาทในการทำงานรวมกันกับ

เครือขายกลุมองคกรชุมชนและภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสำคัญ สืบเนื่องจากการมีสวนรวมของ

กลุมองคกรชุมชนและภาคประชาชนนั้น นับวาเปนหัวใจท่ีมีความสำคัญยิ่งตอกระบวนการปกครอง

ทองถ่ินและจะแยกออกจากแนวคิดของการปกครองทองถ่ินไมได (ไททัศน  มาลา, 2553: 53)  
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 ดังพุทธพจนท่ีวา “เปรียบเหมือนแมน้ำใหญบางสาย คือ แมน้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู 

มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซ่ึงอันนับวามหาสมุทรเหมือนกัน 

วรรณะ 4 เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกัน คือ ออกจากเรือน บวชเปน

บรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวยอละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซ่ึงดันนับวาสมณะเชื้อ

สายศากยบุตรเหมือนกัน” (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546: 23) พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา

เม่ือเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับเขามาเปนตัวแทนนักการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแลว

นั้นทุกคนก็มีฐานะเทาเทียมกัน เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนเทากันใหความสำคัญกับ

บทบาทในการทำงานรวมกัน พระองคทรงกระจายอำนาจในการจัดองคการพระพุทธศาสนา

ออกเปนพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในสวนของภิกษุบริษัท และภิกษุณีบริษัท 

พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหแกพระสงฆ ดังจะเห็นไดจากการท่ีทรงกระจายอำนาจให

คณะสงฆดำเนินการใหการอุปสมบท เม่ือมีกิจจาธิกรณหรือกิจการท่ีจะตองทำรวมกันคณะสงฆ

สามารถบริหารจัดการเอง หรือเม่ือมีกรณีความขัดแยงเกิดข้ึนในคณะสงฆพระพุทธเจาก็ทรงมอบ

อำนาจใหคณะสงฆเปนผูจัดการแกปญหา (พุทธทาสภิกขุ, 2554: 10) 

 

การมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการบริหารกิจการทองถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาองคกร

ชุมชน พ.ศ. 2551 

 สภาองคกรชุมชน เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของ

คนในชุมชนทองถ่ิน โดยคนในชุมชนทองถ่ินและเพ่ือคนในชุมชนทองถ่ิน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประกอบดวยตัวแทนของกลุมคนตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน กลุมอนุรักษปาท่ีมีอยูใน

ชุมชน ผูนำชุมชนท่ีไมเปนทางการ เชน ผูรูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน และผูนำทางการ ไดแก 

กำนัน ผูใหญบานในชุมชนทองถ่ิน สถาบันทองถ่ิน อาทิ บาน วัด โรงเรียน เปนตน เขามารวมใชเวที

พูดคุยเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนรวมกันอันเปนระบบการจัดการตนเองของชุมชน (อรทัย กกผล, 

2552: 118) การปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวม รับผิดชอบและชวยปองกันความเสื่อม นำไปสูความ

เจริญรุงเรืองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกวา อปริหานิยธรรม คือ หม่ันประชุมกัน

เนืองนิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมทำตามอำเภอใจตนเอง ใหเกียรติผูรูผูมีประสบการณ ใหเกียรติ

และคุมครองสตรี เคารพสักการะโบราณสถาน และดูแลรักษาผูทรงศีล (พระธรรมปฎก (ป.อ.  

ปยุตโต), 2543: 801) 

 จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาทองถ่ินของภาคประชาชนมีการรวมตัวของกลุมตางๆ อยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ในลักษณะของเวทีปรึกษาหารือรวมกันของกลุมคนในชุมชน ทำใหเกิดผล
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ดีตอการพัฒนาชุมชนและเกิดความเขมแข็ง สามารถพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ดวยเหตุนี้เครือขาย

ชุมชนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงราง “พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551” 

เพ่ือใหมีกฎหมายรับรองการทำงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยน รวมกันปรึกษาหารือ

กัน ใหเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย เสนอผานรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติ จนเปน

กฎหมายท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2551 โดยพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนมี

เจตนารมณเพ่ือใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง รวมกันจัดการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

รับรองใหเวทีการปรึกษาหารือของชุมชนมีสถานะท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับของทุกฝาย เปนกฎหมาย

สงเสริม ไมใชบังคับใชพรอมกัน โดยสภาองคกรชุมชนมีภารกิจไมมีอำนาจ องคกรชุมชนทำงานดวย

ใจ มีอิสระ ไมถูกครอบงำ สรางการยอมรับดวยการกระทำและผลงาน ไมใชอำนาจบังคับ (เธียรชัย 

ณ นคร และคณะ, 2553: 26-27)  

 

ทิศทางการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย 

 การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยสามารถแบงไดเปน 3 ยุค

สำคัญ ดังตอไปนี้ 

 ยุคท่ี 1 การจัดบริการสาธารณะยุคดั้งเดิมโดยรัฐ 

 เปนยุคท่ีรัฐโดยเฉพาะสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูท่ีมีบทบาทมากในการจัดบริการ

สาธารณะ โดยเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะนอย

มาก ท้ังนี้ดวยขอจำกัดหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายอำนาจ งบประมาณ ความตื่นตัว

ของประชาชนในทองถ่ิน และนโยบายในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ 

 ยุคท่ี 2 การจัดบริการสาธารณะจากรัฐสูทองถิ่น 

 เปนยุคท่ีรัฐเริ่มถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดบริการสาธารณะ ซ่ึงรรัฐเริ่มถายโอนภารกิจในการจัดบริการ

สาธารณะท้ังหลายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540-ปจจุบัน 

นี้เอง อีกท้ังยังมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินการบริการสาธารณะมากมาย เชน ความไมพรอมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความไมจริงใจในการถายโอนภารกิจหนาท่ีจากรัฐสูทองถ่ิน ความไม

ตื่นตัวของประชาชนในทองถ่ินในการรับการถายโอนภารกิจหนาท่ี เปนตน 

 ยุคท่ี 3 การจัดบริการสาธารณะแบบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) 
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 ทิศทางการถายโอนและการบริหารจัดการของทองถ่ินจะเห็นชัดเจไดในบางแบงท่ีมีความ

พรอม กลาวคือ หลักการบริการจัดการบานเมืองท่ีดี 4 ประการ ไดแก 

 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินมีความโปรงใสในการบริหารจัดการและ

จัดบริการสาธารณะมากข้ึน (Transparency) และสามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน ตั้งแตการ

กำหนดหรือวางนโยบาย ข้ันตอนการจัดทำแผนหรือนโยบาย ข้ันตอนการดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผน และข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  

 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอประชาชนและ

สังคมมากข้ึน (Accountability) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรับผิดและรับชอบตอ

การกระทำของตน ถาหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตัดสินใจดำเนินการใดๆ อันเปนผลกระทบตอ

ประชาชนในวงกวางแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็พรอมจะรับผลท่ีจะตามมา เชน เสียง

วิพากษวิจารณของประชาชนในทองถ่ิน เปนตน  

 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี (Good 

Management) กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีดี มีการสรางแรงจูงใจใน

การทำงาน มีการติดตอสื่อสารท่ีดี เปนตน  

 4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามา

มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของการบริการสาธารณะ (Participation) ปจจัยในประการนี้ถือ

เปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดของยุคท่ี 3 การจัดบริการสาธารณะแบบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเลยก็

วาได 

 และนับตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญ และการตรากฎหมายพระราช บัญญัติกำหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 สงผลกระทบอยางสำคัญตอ ระบบการจัดทำ

ภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย ปรากฏเปนแนวโนมสำคัญๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ประกาศใชแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (วสันต เหลืองประภัสสร และมรุต วันทนากร, 2547: 54-56) 

 

สรุป 

 การปกครองทองถ่ินเปนแบบประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐาน ผูนำทองถ่ินมาจากการเลือกตั้ง

และการปกครองทองถ่ินมีสวนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภาครัฐกับการบริหาร

ราชการขององคกรปกครองทองถ่ินมีความสัมพันธกันท้ังทางการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม อีก

ท้ังยังสัมพันธในเชิงควบคุม กำกับ ดูแลโดยตรงจากการกำกับตัวบุคคลและการกระทำ และการ
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ควบคุมโดยออมในการใหเงินอุหนุน และการใชสัญญามาตรฐาน บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน และการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินปรากฏอยูใน 2 หมวดสำคัญ ไดแก หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวน

ท่ี 3 แนวนโยบายดานการบริหารแผนดิน สวนท่ี 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษา และวัฒนธรรม และหมวดท่ี 14 วาดวยการปกครองทองถ่ิน สภาองคกรชุมชน เปนเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนรวมกันอันเปนระบบการจดัการตนเองของชุมชน

เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง รวมกันจัดการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินของไทยในปจจุบันยังมีวิธีการใหบริการสาธารณะหรือวิธีการในการจัดทำ

ภารกิจหนาท่ีคอนขางจำกัดอยางมาก หากรัฐบาลสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทาง

ในการจดับริการสาธารณะท่ีหลากหลายข้ึน จะสงผลใหการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนในการใชบริการ

สาธารณะได อีกทางหนึ่งดวย 
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ปญหา ทางรอดและความทาทายของผูประกอบการ SMEs 

กรณีศึกษาผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา 

Problems, Survivals and Challenges of Smes Entrepreneurs 

: A Case Study of Camphor Aroma Enterpenuers In Bangpa-In, Ayutthaya 

Province 
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บทคัดยอ 

 การจัดตั้งองคกรขึ้นมาขับเคลื่อน SMEs จะมองไปในเรื่องระบบเงินทุนเปนสวนใหญ แตใน

กรณีธุรกิจระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการกลับกลายเปนปญหา

ที่ถูกมองขามและรอการเยียวยา เพื่อหาทางรอดมีอยู 3 ประการ หลักดวยกันคือ 1) ปญหาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (Product Development) 2) ปญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Design) 3) ความ

ทาทายในการแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด ยิ่งไปกวานั้นกลุมธุรกิจเหลานี้ ยังขาดองคความรูในการ

สรางการความเชื่อมโยงกับภูมิปญญาและอัตลักษณทองถิ่น หรือเรื่องราวความเปนมา เพื่อเพิ่มคุณคา

ของผลิตภัณฑนำไปสูการจดจำของลูกคา ทางรอดถาหากภาครัฐจัดตั้งใหมีผูรับผิดชอบในทองถ่ินเองเขา

มามีบทบาทจัดการปญหา โดยใหองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ เชน สถานศึกษา องคกรธุรกิจตางๆ กลุม

วิสาหกิจอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ ทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ ก็จะทำใหการพัฒนามี

ทิศทางมากยิ่งขึ้น การพัฒนาประเทศใหไปสูความมั่นคงและยั่งยืนนั้น มิไดอิงอาศัยแตเศรษฐกิจกระเเส

หลักเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ตองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคูไปพรอมๆ กัน ควรหาความรวมมือเชิง

เครือขาย แสวงหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาภูมิปญญา สรางอาชีพ สงผลตอการกระจายรายไดสูชุมชน

อีกทางหนึ่ง 
คำสำคัญ : ปญหา ทางรอดและความทาทาย, ผูประกอบการ SMEs 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 To set up the organization to move forwards SMEs in the view of huge financial 

capital but in case of house and community level business. For the problems and 

obstacles of entrepreneurs are overlooked and waiting for solutions that the three 

solutions consist of 1.  product development problem, 2 .  packaging design problem, 3. 

changing for searching the market strategy opportunity. Moreover, these businesses lack of 

knowledge to connect with local wisdom and identity or background for the value of 

product to impress the customers. If the government set up the authority in the 

community to have the major role to solve the problem by giving the specialization group 

like educational institutes, business organizations and other successful local   to help to 

be the advisors and then it will have the more development direction. So, the national 

development will have the security and sustainability that does not depend on only 

stream economy but also community economy and should have the network co-

operation to create the value of local enterprise wisdom, create the career that will effect 

on income distribution to community 

Keywords:. Problems, Survivals and Challenges, SMEs Entrepreneurs 

 
บทนำ 
 โครงการออมสินยุวพัฒนร ักษถิ ่น ซึ ่งเปนโครงการที ่ร ิเร ิ ่มจากความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและธนาคารออมสิน ในฐานะภาคีเครือขายที่สำคัญ รวมกัน

เล็งเห็นความสำคัญใหสถาบันการศึกษาท้ังอาจารยและนิสิต ไดมีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

ดานการดำรงชีวิตควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนฐาน นำมาสูการการ

ทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการเสริมสรางทักษะและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกับธนาคาร

ออมสินเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและสรางความเขมแข็งใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน

ที่ประกอบการโดยมีการใหหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 กลุมวิสาหกิจชุมชน นับเปนจัดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญมาก ซึ่งจาก

ขอมูลของกรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พบวาไดมีการอนุมัติจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 มีสูงถึง 80,000 แหง และมีศักยภาพสามารถดำเนินการอยูถึง 

50,000 แหงทั่วประเทศ (การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2560) และสวน

ใหญมักจะเริ่มตนจากการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิตและการดำเนินการ โดยปจจุบันวิสาหกิจ
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ชุมชนไดสรางเม็ดเงินสะพัดทางเศรษฐกิจมูลคาสูงถึง 2.55 ลานบาท (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2561,กรม

สงเสริมการเกษตร)  

 ในขณะเดียวกันภาครัฐไดใหความสนใจในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จะเห็นไดจาก

การขับเคลื่อนนโยบายโดยรัฐบาลที่ผานๆ มา จนกระทั้งรัฐบาลปจจุบัน ไมวาจะเปนแนวคิดหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ กาวยางสูชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีหนวยงานขึ้นมารองรับ อาทิ สำนักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว. ขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ มีวิสัยทัศน (Vision) พ.ศ. 2560-2564 

"เปนผูชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MICRO และ SMEs สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน" พันธกิจ 

(Mission) บูรณาการ และผลักดันการสงเสริม MICRO และ SMEs ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

เพ่ือให MICRO และ SME สามารถเติบโตและแขงขันไดในระดับสากล และมีกองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กรมสงเสริมการเกษตร ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทำงานเชิงคูขนาน 

  ภาพประกอบที่ 1  ผูบริหารธนาคารออมสิน คณาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

ก ร ณ

ร า ช

วิทยาลัย เก็บขอมูลภาคสนาม 

 ดังนั้น ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ ธนาคารออมสิน หลักการสำคัญในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตองการที่จะ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่ ผสมผสานกับการใชสหวิทยาการสมัยใหมในสถาบันอุดมศึกษา มาชวยเติม

เต็มใหกับวิสาหกิจในชุมชน ในขณะเดียวกันยังเปนการสรางพื้นที่การเรียนรูของอาจารยและนิสิตจาก

สถานการณจริง ในการศึกษาปญหาและความตองการอยางตรงจุดของผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะ

อิน จังหวัดอยุธยา หลังจากนั้นธนาคารออมสินจะทำหนาที่เปนพี่เลี ้ยงใหคำปรึกษาพรอมกับชวย

สนับสนุนตอยอดธุระกิจท่ีมีศักยภาพใหสามารถตอหนาตอไปได  

 
จุดมุงหมายและการพลิกฟน SMEs 
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 ชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2539 ถึง 2542 ธุรกิจหลายประเภทไดปดตัวลง ผูวางงานจำนวนมาก

ไดหันมาสู SMEs มากขึ้น และทางการไดใหความสำคัญกับ SMEs เปนลำดับ โดยในป 2543 ไดออก

กฎหมายสงเสริม SMEs โดยมีสาระสำคัญในการเขาชวยเหลือ สงเสริมสนับสนนุและพัฒนาศักยภาพของ 

SMEs รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนา SMEs ขึ้นมาอีกหลายแหง เชน สถาบันสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) การปรับบทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (บอย.) เปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยธนาคาร 

SMEs เปนตน ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจตาง ๆ ไดแก ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน 

รวมท้ังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมก็มีนโยบายใหความสำคัญกับ SMEs มากข้ึน 

 อยางไรก็ตามการดำเนินธุรกิจ SMEs ยังมีปญหาหลายประการท้ังดานการผลิตและการตลาด

รวมถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดยากกวากิจการขนาดใหญซึ่งมีความมั่นคงมี

ความนาเชื ่อถือมีหลักทรัพยค้ำประกันและมีความพรอมของเอกสารทางการเงินงบดุลและงบกำไร

ขาดทุนที่เปนระบบทำใหผูประกอบการ SMEs ประสบปญหาขาดสภาพคลองสงผลกระทบตอการผลิต

และการจางงานนอกจากนี้ธุรกิจ SMEs ยังประสบกับปญหาของหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) อีกดวย 

(สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย,2551) 

  ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ทางการจะตองหาแนวทางในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน

ใหธุรกิจที่มีจำนวนมากนี้สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางสภาพคลอง

ในการดำเนินการ อันจะสงผลดีตอการลงทุน การผลิต และการจางงานในระบบเศรษฐกิจตอไป 

  

ปญหาและความตองการของชุมชนที่ตองการใหภาคีเครือขายรวมพัฒนา 
 SMEs นับเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจาก SMEs มีบทบาททั้งในการ

จำหนาย การรับชวง การผลิต และการเปนผูผลิตวัตถุดิบปอนผูประกอบการรายใหญ ปจจุบัน SMEs 

ของไทยมีถึงรอยละ 98.6 ของจำนวนผูประกอบการท้ังหมด มีมูลคาการผลิตรอยละ 39.4 ของ GDP (ไม

รวมภาคเกษตรกร) และมีมูลคาสงออกรอยละ 29.0 ของมูลคาการสงออกทั้งประเทศ รวมถึงมีการจาง

งานรอยละ 76.4 ของแรงงานท้ังประเทศ (สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย,2551) 

 3.1 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs ในภาพรวม 

 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs ในภาพรวมสามารถสังเคราะหไดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1) ปญหาดานการตลาด SMEs สวนใหญมักตอบสนองความตองการของตลาดในทองถ่ิน 

หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรูความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะตลาด

ตางประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนสงตลอดจนการเปดเสรีทางการคา ทำ
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ใหวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้งสินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาในทองถิ่นหรือในประเทศท่ี

ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากข้ึน (สาระดีดี.คอม.,2562) 

 2) ขาดแคลนเงินทุน SMEs มักประสบปญหาการขอกูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุน

หรือขยายการ ลงทุนหรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เนื่องจากไมมีการทำบัญชีอยางเปนระบบและขาด

หลักทรัพยค้ำประกันเงินกูทำใหตองพ่ึงพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง  

 3) ปญหาดานแรงงาน แรงงานที่ทำงานใน SMEs จะมีปญหาการเขาออกสูง กลาวคือ เมื่อมี

ฝมือและมีความชำนาญมากข้ึนก็จะยายออกไปทำงานโรงงานขนาดใหญท่ีมีระบและผลตอบแทนท่ีดีกวา 

จึงทำใหคุณภาพของแรงงานไมสม่ำเสมอการพัฒนาไมตอเนื่องสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพสินคา  

 4) ปญหาขอจำกัดดานเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไป SMEs มักใชเทคนิคการผลิตไมซับซอน

เนื่องจากการ ลงทุนต่ำและผูประกอบการ/พนักงานขาดความรูพ้ืนฐานท่ีรองรับเทคนิควิชาท่ีทันสมัยจึงทำ

ใหขาดการพัฒนารูปแบบผลติภัณฑตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี  

 5) ขอจำกัดดานการจัดการ SMEs มักขาดความรูในการจัดการหรือการบริหารท่ีมีระบบใช

ประสบการณจาก การเรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมา

ชวยงานการบริหารภายในลักษณะนี้แมจะมีขอดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไมใหญนัก) แตเม่ือ

กิจการเริ่มขยายตัวหากไมปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาเกิดข้ึนได  

 6) ปญหาการเขาถึงบริการการสงเสริมของรัฐ SMEs จำนวนมากเปนการจัดตั้งกิจการที่มี

รูปแบบไมเปน ทางการ เชน ผลิตตามบานผลิตในลักษณะโรงงานทองแถวไมมีการจดทะเบียนโรงงาน 

ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนการคาดังนั้นกิจการโรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใช

บริการของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอยถูกตองเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดลอม หรือ

รักษาความปลอดภัยท่ีกำหนดตามกฎหมาย นอกจากนี้ในเรื่องการสงเสริมการลงทุนก็เชนเดียวกัน แมวา

รัฐจะไดลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจางงาน เพื่อจูงใจให SMEsเพียง 8.1 % เทานั้นที่มีโอกาสไดรับ

การสงเสริมการลงทุนจากรัฐ  

 7) ปญหาขอจำกัดดานบริการสงเสริมพัฒนาขององคการภาครัฐและเอกชน การสงเสริม

พัฒนา SMEs ที่ผานมาไดดำเนินการโดยหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เนื่องจากอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอมมีจำนวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ ประกอบกับขอจำกัดของหนวยงาน

ดังกลาว เชน ในเรื ่องบุคลากร งบประมาณ จำนวนสำนักงานสาขาภูมิภาคการใหบริการสงเสริม

สนับสนุนดานตาง ๆ จึงไมอาจสนองตอบไดท่ัวถึงและเพียงพอ  

 8) ปญหาขอจำกัดในการรับรูขาวสารขอมูล เนื่องจากปญหาและขอจำกัดตาง ๆ ขางตน 

SMEs โดยทั่วไป จึงคอนขางมีจุดออนในการรับรูขาวสารดานตาง ๆ เชน นโยบายและมาตรการของรัฐ 

ขอมูลขาวสารดานการตลาด ฯลฯ  
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 3.2 ปญหาและขอจำกัดของ SMEs กรณีศึกษา 

 ผูผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา เปนอีกพื้นที่เปาหมายหนึ่งของโครงการ

ออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น อยูภายใตความดูแลของธนาคารออมสินภาค 14 ไดประสานความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิ

ปญญาทองถิ่น สรางโอกาสดวยการตอยอดธุรกิจครัวเรือนใหสามารถเดินหนาได โดยการลดประเด็น

ปญหาและสนองความตองการของกลุมชุมชนที่ตองการใหคณาจารยและนักศึกษา ไปชวยพัฒนาและ

เสริมสรางเพื ่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ ่ม เชนดานการบัญชี ดานการจัดการ ดานการตลาดและ

ประชาสัมพันธ ดานเทคโนโลยี ดานบรรจุภัณฑ  การคิดคนผลิตภัณฑ/บริหารใหม หลังจากการลงพ้ืนท่ี

ในเบื้องตนทำใหผูรับผิดชอบโครงการไดทราบถึงปญหาพอสังเขป สรุปไดดังตอไปนี้ 

ภาพประกอบท่ี 2  ภาคีเครือขายรวมสนทนา 

 1) บรรจุภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐาน ในขณะท่ีตองเผชิญกับปญหาการระเหิดของการบูร จึงทำ

ใหมีเกล็ดการบูรระเหิดเกาะติดภายในถุง เรื่องดังกลาวนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการคา (LOGO) ยังไม

ดึงดูดพอและเปนท่ีจดจำของกลุมลูกคาท้ังเกาและใหม 

 2) กลุมผูผลิตการบูรหอมตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีหลากหลายกลิ่น เชน การบูร

กลิ่นสมุนไพรที่หาไดงายตามทองถิ่น และกลิ่นลาเวนเดอร เปนตน เพื่อใหเกิดความหลากหลายเปน

ตัวเลือกใหกับลูกคา (รังสรรค เลิศในสัตย,2549) 

 3) ชองทางการจัดจำหนาย ยอนไปเม่ือในระยะแรก 7-8 ปกอน เริ่มตนดวยการขายเอง กลุม

ลูกคาตอนนั่นคือกลุมผูเดินทางเขามาในปมน้ำมัน จะขายไดเฉลี่ยวันละ 1,000 บาท  มีความตองการท่ี

จะขยายชองทางใหเขาถึงกลุมลูกคาท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอเสนอและปญหาดังกลาว มาจัดกลุมและจัดลำดับความสำคัญ 

แบงเปนบันได 5 ข้ัน โดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังตอไปนี ้
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คาอันดับความสำคัญ ประเด็นปญหา 

  

    5 ระบบบัญชีการเงิน 

   4 การขยายตลาดและแนวทางการประชาสัมพันธ 

  3 พัฒนาผลิตภัณฑ 

 2 พัฒนาบรรจุภัณฑ 

1 พัฒนาเครื่องหมายการคา (LOGO) 

ภาพประกอบท่ี 3  ลำดับความตองการแกปญหาของผูประกอบการ 

 
ทางรอดและความทาทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จากแผนภาพดานลางนี้ เมื ่อพิจารณาและอาจเกิดขอสงสัยวา ทำไมถึงไดมีการจัดลำดับ

ความสำคัญไวเชนนี้ ในความเปนจริงเมื่อสรางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง ควรคิดวาจะขายอะไรและจะ

พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการนั้นอยางไร แตในกรณีดังกลาวนี้ เปนการนำเอาภูมิปญญามาเปนตัวผลิตภัณฑ 

ซ่ึงสวนใหญจะมีการสงตอจากรุนสูรุน ทำใหมีการพัฒนาตอยอดมาโดยตลอด จึงไขปญหาท่ีวาผลิตภัณฑ

จากภูมิปญญามีคุณคาในตัวอยูแลว บางธุระกิจมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอย และบางธุรกิจก็ตอยอดได

เลย จึงเปนท่ีมาของจุดเริ่มตนท่ีการออกแบบบรรจุภัณฑ ท่ีควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบท่ี 4  ทางรอดและความทาทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ในหัวขอนี้ ไดพยายามตีแผเสียงสะทอนของผูประกอบการถึงทางรอดและความทาทายของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปญหาที่ผูประกอบการขนาดเล็กเองไมสามารถจัดการได สวนหนึ่ง

เปนเรื่องของระบบทุน แตสวนท่ีเหลือคือขาดองคความรูท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการใน 3 ประเด็นดังนี้ 

การ

ออกแบบ

บรรจภัณฑ 

การแสวงหา

โอกาสกลยุทธ

การตลาด 

 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

1 
2 

3 
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 1) การออกแบบบันจุภัณฑ (Packaging Design) ใหมีมาตรฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกลูก

คา ซึ่งผลิตภัณฑบางประเภท โดยเฉพาะเครื่องบริโภคจะตองสรางจะดึงดูดใหลูกคามาใหความสนใจใน

สินคา และควรจะไดรับการหยิบยกมาเปนประการแรกในข้ันตอนการพัฒนา 

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เมื่อมองถึงภูมิหลังของผลิตภัณฑที่มา

จากภูมิปญญาแลวก็จะพบวา ผลิตภัณฑแตละชนิดจะมาพรอมดวยคุณคามากกวาสรรพคุณ เชนตัวยา

สมุนไพร การถนอมอาหาร อาหารพื้นบาน เสื้อผาพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย แฝงไปดวยคุณคาเชิง

ภูมิปญญาและมีความเกี่ยวของกับเรื่องราวประวัติศาสตร ในประเด็นนาแลวนอกจะพยายามสะทอนให

ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน ความหลากหลายแลว อีกประเด็นที่อยางจะสื่อสารสาธารณะคือ 

ควรสรางความเชื่อโยงกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมในสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือยะระดับเปนของฝากท่ีหนา

ภาคภูมิใจ (นภาภรณ หะวานนท เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และสุรวุฒิ ปดไธสง,2550) 

 3) การแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด SMEs ในประเด็นนี้เปนความทาทายหลังมีการพัฒนา

ตามแนวคิดบันได 5 ขั ้น 1) พัฒนาเครื ่องหมายการคา (LOGO) 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ 3) พัฒนา

ผลิตภัณฑ จะเห็นไดวาการแสวงหาโอกาสกลยุทธการตลาด SMEs นี้ จะอยูในขั้นที่ 4) การขยายตลาด

และแนวทางการประชาสัมพันธ โดยมีเรื่องของการแขงขันระหวางผูประกอบการเอง การคนหาความ

ตองการของลูกคา และคนหาตลาดใหมทั้งที่เปนตลาดออฟไลนและตลาดออนไลน โดยการขยายชอง

ทางการขายท่ีตางไปจากเดิม สรางความเชื่องโยงในมิติการทองเท่ียว การยอมรับนำข้ึนทะเบียนเปนของ

ของดีชุมชน (ทีม SME Group,2541) 

 
บทสรุป 
 สาระสำคัญของบทความนี้  ไดพยายามนำเสนอการบูรณาการทำงานเชิงเครือขายความ

รวมมือภายใตขับเคลื่อน“โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น” นำไปสูการหยิบยกประเด็นดังกลาวมา

ศึกษาอยางจริงจัง ทำใหคนพบหลัก วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และกอเกิด

ประโยชนดังนี้ 

 กลุมแรก ไดแก ผูประกอบการ SMEs ไดทราบถึงสภาพปญหา ทางรอดและความทาทายใน

ธุรกิจของตน เกิดเครือขายความรวมมือในการผลักดันภูมิปญญาทองถิ่นพรอม ๆ กับการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม สูการสรางอาชีพในชุมชนแบบถอยทีถอยอาศัย ใหกาวขามปญหา อุปสรรคพรอมเปน

ธุรกิจท่ีมีความเขมแข็งในระดับครัวเรือน และชุมชน  

 กลุมที่สอง ธนาคารออมสินซึ่งเปนสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งมีรัฐบาลเปนผู

ถือหุนสำคัญไดเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จึงริเริ่มโครงการสรางความ

รวมมือระหวางธนาคารและสถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและสรางความ

เขมแข็งแกกลุมวิสาหกิจชุมชน ใหกาวสูการเปนธุรกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและยั่งยืนประกอบดวย
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หลักธรรมในพระพุทธศาสนาควบคูกับความเจริญกาวหนาในทางธุรกิจ โดยมีธนาคารออมสินเปน

ผูสนับสนุนงบประมาณท่ีสำคัญ 

 กลุมท่ีสาม คณาจารยและนิสิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานกับสถานการณ

จริง โดยไดมีโอกาสนำองคความรูที่ไดศึกษามาประยุกตใชกับการทำงานกับผูประกอบการภายในชุมชน 

โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไมวาจะเปนการสรางงาน 

สรางอาชีพ สรางรายได และเนนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการ

บริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการเงิน และดานการจัดสวสัดิการเพ่ือประโยชนของสมาชกิและชุมชน 
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ภาวะผูนำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

Leadership and Change Management 

 

พระมหานรินทร สุรปฺโญ (เอมพันธ)∗ 

 

บทคัดยอ 

สังคมปจจุบัน บทบาทสำคัญของภาวะผูนำเปนหลักท่ีผูนำทุกคนจะตองมี ซ่ึงในปจจุบัน

ความเจริญดานวัตถุนิยมไดแผกระจายทำใหสังคมไทยกลายเปนสังคมวัตถุนิยมตางคนตางมุงแตจะ

แสวงหาประโยชนตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพราะตางก็ตกอยูในอำนาจวัตถุนิยมโดย

มองขามหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีทำใหเห็นหางจากหลักพุทธธรรมไป ผูนำท่ีประพฤติตนตาม

หลักธรรมนั้นหายาก ผูนำท่ีไรธรรมยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนได ซ้ำยังใหผูตามเกิด

ความไมเคารพ ไมนับถือ ไมเปนท่ีนาวางใจจนกระท้ังไรภาวะผูนำ  พุทธธรรม คือ หลักธรรมสำหรับ

ผูนำในสังคมยุคโลกาภิวัตน ผูนำจำเปนจะตองมีหลักธรรมจึงสมควรจะเปนผูนำได เชน มีคุณความดี 

มีความรู และความสามารถ คุณลักษณะ พรหมวิหารธรรม และสัปปุริสธรรมเทานั้น 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำ, การบริหาร, การเปลีย่นแปลง 

 

Abstract 

 The current society The critical role of leadership is a principle that 

everyone must have leaders Which in the present The growth of materialism 

Thailand had several social causes become social materialism Everybody was 

aimed at but to exploitation According to the changes of global trends Because it 

falls within the jurisdiction of materialism The overlooked in ethics and moral good 

to see far away from Buddhism Leaders behave according to that principle are rare 

Without fair leader would not be able to count on the minds of others Also the 

follower does occur Followed by lack of respect Not respectable The trust until the 

wireless leadership.  Buddha Dharma is the principle for leaders in social 

globalization Leadership needs to have a principle therefore deserves to be the 

                                                        
∗ อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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leader such as Meritorious Knowledge and ability And so on By this article will 

present the featured dash key include The origin, meaning, theory features Buddhist 

principles only.  

Keyword : Leadership, Management, The changes 

 

บทนำ 

ผูนำเปนองคประกอบท่ีสำคัญของการบริหารงานในองคกร องคกรจะประสบความสำเร็จ

หรือลมเหลวในการดำเนินงานนั้น ปจจัยสำคัญท่ีสุดก็คือตัวผูนำ ผูนำเปนบุคคลท่ีมีความสำคัญเปน

อยางยิ่งในการนำครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติใหไปสูความเจริญรุงเรืองความรมเย็น

เปนสุขอันเปนเปาหมายท่ีพึงประสงคของบุคคลและสังคมท่ัวไปเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม สังคม

มนุษยกับการปกครองเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกัน เพราะธรรมชาติของมนุษยเปนท่ียอมรับกันวา

ตั้งแตเกิดมีข้ึนบนโลกมนุษยก็ไดแสดงสัญชาตญาณของสัตวสังคมท่ีปรารถนาอยูรวมกันเปนหมูเปน

พวก เพ่ือชวยอำนวยประโยชนแกกันและปรารถนาความสุขทางใจจากการมีวงสมาคมมากกวาอยู

ตามลำพัง การท่ีมนุษยมีสังคมท่ีตองอยูรวมกันนั้นมีความตองการพ้ืนฐาน มนุษยตองการแสวงหา

ปจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผา เครื่องนุงหม บานท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค โดยรวมมือกันแสวงหาจึงมี

ความสะดวกและปลอดภัยจะตองมีผูดูแลคุมครองมีผูแนะนำสั่งสอนและเปนแบบอยางใหดำเนิน

ชีวิต ตลอดจนเม่ืออยูรวมกันในสังคมก็ตองมีผูนำหรือผูปกครองท่ีมีความสามารถในการพัฒนาแกไข

ปญหาและนำไปสูจุดหมายท่ีดีนั้นได (คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551: 2) 

ในองคกรหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสำคัญท่ีจะทำใหกลไกในระบบ

การบริหารงานขององคกรใด ๆ ดำเนินไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ก็คือ “ผูนำ” ท้ังนี้เนื่องจากผูนำเปนผูมี

บทบาทในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึงการริเริ่ม การวางแผน การบริการ 

กำกับการ และดำเนินการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร ผูนำ

จึงเปนผูมีอิทธิพลท่ีสามารถสงผลกระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ  ดาน ไมวาจะเปนดาน

ท่ีเก่ียวกับการบริหาร และการบุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจำเปนตองมีผูนำ (มนตรี พีรพลพิพัฒน, 

2540: 1) 

ผูนำขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม ยอมทำใหผูนำนั้นขาดความชอบธรรมในการทำหนาท่ี

ในองคกรนั้นตอไป ท้ังนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเปนคุณสมบัติท่ีสำคัญของบทบาทหนาท่ี

ของผูนำ ท่ีทำใหผูนำสามารถไดรับการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนการนับถือจากบุคคลตาง ๆ ท้ัง

ในองคกรและในสังคมท่ัวไป ดังนั้น ปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูนำ ยอมทำใหผูนำไม
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เปนท่ียอมรับตอบุคคลท่ัวไปในองคกรและในสังคม ในสังคมยุคโลกาภิวัตน ความเจริญดานวัตถุนิยม

ไดแผหลายทำใหสังคมไทยกลายเปนสังคมวัตถุนิยมตางคนตางมุงแตจะแสวงหาประโยชน เพราะ

ตางก็ตกอยูในอำนาจวัตถุนิยมตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมองขามหลักคุณธรรม

จริยธรรมอันดีทำใหเห็นหางจากหลักธรรมไป ผูนำท่ีประพฤติตนตามธรรมนั้นหายาก ผูนำท่ีไรธรรม

ยอมไมสามารถจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนได ซ้ำยังใหผูตามเกิดความไมเคารพ ไมนับถือ ไมเปนท่ีนา

วางใจจนกระท้ังไรภาวะผูนำ หลักธรรมจึงเปนสิ่งท่ีสำคัญเปนอยางยิ่งท่ีผูนำทุกคนจำเปนจะตองมีใน

การบริหารงานยุคโลกาภิวัตน 

 

กำเนิดของภาวะผูนำ 

คำวา ผูนำ (Leader) และภาวะผูนำ (Leadership) มีประวัติความเปนมาท่ียาวนานมาก 

ซ่ึงคำวา “ผูนำ” ไดปรากฏอยูในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกฟอรด (Oxford English 

Dictionary) ในราวป ค.ศ.1300 คือ ประมาณเจ็ดรอยปท่ีแลว สวนคำวา “ภาวะผูนำ” นั้น ปรากฏ

ข้ึนมาภายหลังในราวป ค.ศ.1800 คือ ประมาณสองรอยปมาแลวจนกระท่ังปจจุบัน คำวาผูนำและ

ภาวะผูนำก็ยังคงเปนปริศนาสำหรับนักวิชาการและบุคคลท่ัวไป ในการนิยามคำวา “ผูนำ” และ 

“ภาวะผูนำ” ไดมีนักวิชาการและนักบริหารไดอธิบายไวหลายทาน ผูเขียนขอนำเสนอดังนี้ 

คำวา ผูนำโดยการกำเนิด มี 4 ประการ คือ 

1. ผูนำโดยกำเนิด 

2. ผูนำท่ีมีความอัจฉริยะ 

3. ผูนำท่ีเกิดข้ึนตามสายงาน 

4. ผูนำตามสถานการณ 

อัคคัญญสูตร กลาวถึง กำเนิดของผูนำไววา ผูนำมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ โดยเริ่มจาก

สมัยท่ีโลกพินาศ ก็ไดมีสัตวเปนจำนวนมากไปเกิดในชั้นอาภัสสระพรหม พวกเขาเปนผูมีปติเปน

อาหาร มีรัศมีอยูในวิมาน ดังขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแกสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวา

ชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน โลกนี้เสื่อม เม่ือโลกกำลัง

เสื่อม เหลาสัตวสวนมากไปเกิดท่ีพรหมโลกชั้นอาภัสสระ นึกคิดอะไรก็สำเร็จไดตามปรารถนา มีปติ

เปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนาน

แสนนาน สมัยหนึ่ง ครั้นเวลาลวงเลยมาชานาน โลกนี้เจริญข้ึน เม่ือโลกกำลังเจริญข้ึน เหลาสัตว

สวนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสสระมาเปนอยางนี้ นึกคิดอะไรก็สำเร็จ ไดตามปรารถนา มีปติ

เปนภักษา มีรัศมีซานออกจากรางกาย เท่ียวสัญจรไปในอากาศ อยูในวิมานอันงดงาม สถิตอยูนาน
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แสนนาน” เม่ือมีกาม มีความเกียจคราน มีความเห็นแกไดเกินควร จนเกินการขาดแคลนปจจัยใน

ดานตาง ๆ จนถึงการแบงปนสิทธิและทรัพยสินในการยึดครอง และเม่ือมีการยึดครองจึงเปนสาเหตุ

ใหเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพยสินของกันและกันจนลุกลามถึงข้ันท่ีพวกท่ีทนตอพฤติกรรมนั้นไมไหว 

จึงมีการทำรายกันดวยกอนดินและทอนไม เม่ือเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน พวกเขาจึงปรึกษาหารือกันวา

ควรแตงตั้งคนผูหนึ่งใหเปนผูนำทำหนาท่ีวากลาวติเตียนและขับไลคนท่ีทำความผิด และยังทำหนาท่ี

คุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินใหพวกเขาดวย ดังปรากฏขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแกสามเณร

วาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวท้ังหลายจึงไดประชุม

กันปรับทุกขกันวา “ทานผูเจริญ บาปธรรมปรากฏในหมูสัตวแลว คือ การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขา

ไมไดใหจักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางท่ีดี

พวกเราควรสมมุติ (แตงตั้ง) สัตวผูหนึ่งซ่ึงจะวากลาวผูท่ีควรวากลาวติเตียนผูท่ีควรติเตียน ขับไลผูท่ี

ควรขับไลโดยชอบ พวกเราจักแบงปนขาวสาลีใหแกสัตวผูนั้น สัตวผูนั้นรับคำแลว ไดวากลาวผูท่ีควร

วากลาว ติเตียนผูท่ีควรติเตียน ขับไล ผูท่ีควรขับไลโดยชอบ และสัตวเหลานั้นก็ไดแบงปนขาวสาลี

ใหแกสัตวผูนั้น” การแตงตั้งผูนำหมู หรือผูนำกลุมเพ่ือทำหนาท่ีติเตียนคนท่ีควรติเตียนเปนตนนั้นทำ

ใหเปนมูลเหตุของการวิวัฒนาการมาเปนพระราชาในท่ีสุด ดังปรากฏขอความท่ีพระพุทธองคตรัสแก

สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะวา “วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุท่ีสัตวนั้นอัน

มหาชนสมมุติ (แตงตั้ง) ฉะนั้น คำแรกวา “มหาสมมุติ มหาสมมุติ” จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตวนั้น

เปนใหญแหงท่ีนาท้ังหลาย ฉะนั้น คำท่ี 2 วา “กษัตริย กษัตริย” จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตวนั้นให

ชนเหลาอ่ืนยินดีไดโดยชอบธรรม ฉะนั้นคำท่ี 3 วา “ราชา ราชา” จึงเกิดข้ึน ดวยเหตุดังกลาวมานี้ 

จึงไดเกิดมีแวดวงกษัตริยนั้นข้ึนแกสัตวเหลานั้นเทานั้น ไมมีแกสัตวเหลาอ่ืน มีแกสัตวพวกเดียวกัน

เทานั้น ไมมีแกสัตวท่ีมิใชพวกเดียวกัน มีโดยธรรมเทานั้น ไมใชโดยอธรรม ตามคำโบราณท่ีเก่ียวของ

กับทฤษฎีวาดวยตนกำเนิดของโลก ก็ธรรมเทานั้นประเสริฐท่ีสุดในหมูชนท้ังในโลกนี้และโลกหนา”  

กำเนิดของมนุษยสังคม ซ่ึงแสดงออกในรูปของความสัมพันธของคนในสังคม หรือรัฐ นั่นคือ

ความเก่ียวของของผูนำและสมาชิก พุทธธรรมท่ีบงถึงภาวะของผูนำนั้นมีพ้ืนฐานท่ีธรรมชาติทางกาย

และทางใจของมนุษย ธรรมชาติด้ังเดิมของสังคมมนุษยเปนสภาวะท่ีสงบตางคนตางอยูไมแกงแยง 

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ ตอมาเกิดมีความขัดแยงเนื่องจากมีการกระทำชั่วเห็นแกประโยชนตน แรก ๆ 

เพียงวากลาวตักเตือนกันเองยังไมทำรายกัน ตอเม่ือมีความผิดอีกมากเกิดข้ึน จึงมีการลงโทษกันเอง 

ทำใหเกิดความวุนวายมากข้ึนอีก เพราะไมมีการรับความคิดเห็นของใคร เม่ือสังคมวุนวายมากข้ึน จึง

รวมกลุมมีมติการเลือกผูนำเกิดข้ึน ในพระสูตรตอนนี้แสดงใหเห็นการเกิดข้ึนของภาวะผูนำมาเปน

ลำดับ จากพระสูตรจะเห็นไดวา ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมู
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มนุษยดวยเหตุนี้จึงจำเปนท่ีจะตองมีเจาหนาท่ีคุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสิน ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกจากมหาชนไดรับการขนานนามวา “มหาชนสมมุติ” มีหนาท่ีตองปกปองคุมครองอาณาเขต

กวางใหญ ไดขนานนามวา “กษัตริย” เพราะเปนใหญในนา และโดยเปนหัวหนา (ผูนำ) นั้น เปนผูมี

คุณธรรมยังความพอใจใหเกิดข้ึนแกคนเปนอันมาก จึงเรียกวา “ราชา” การกำเนิดผูนำใน

พระพุทธศาสนาจึงปรากฏมีข้ึน ผูนำท่ีไดแสดงบทบาทหนาท่ี โดยการใชอำนาจหนาท่ีหรืออิทธิพล

สามารถโนมนาวชักจูง ชี้แนะใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดแสดงพฤติกรรมอันมีผลตอความสำเร็จหรือ

ความลมเหลวของกลุมแลว ลักษณะท่ีผูนำแสดงออกมานั้นก็คือความเปนภาวะผูนำนั่นเอง ซ่ึงมีผูให

ความหมาย ภาวะผูนำ ไวหลายลักษณะท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงเปนกระบวนการของการสั่งการและการ

ใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกของกลุม ความหมายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นเปนนัยวา 

“ภาวะผูนำตองเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน ผูตามหรือผูอยูใตบังคับบัญชา ถาหากวาปราศจากผูตามหรือ

ผูอยูใตบังคับบัญชาแลว คุณสมบัติของภาวะผูนำของบุคคลจะไมมีความหมายเลย” 

จะเห็นไดวาผูนำนั้นมีการกำเนิดมาจาก 2 จุดใหญ คือ ผูนำโดยกำเนิด และผูนำท่ีมีความรู

ความสามารถและคุณธรรม การขัดแยงกัน การทะเลาะวิวาทกัน และการเอารัดเอาเปรียบในหมู

มนุษยดวยกัน เปนสาเหตุใหเกิดผูนำท่ีมีความรูความสามารถและคุณธรรม ผูนำท่ีไดแสดงบทบาท

หนาท่ีลักษณะท่ีผูนำแสดงออกมานั้นก็คือความเปนภาวะผูนำนั่นเอง ภาวะผูนำจึงมีความสำคัญเปน

อยางยิ่งตอผูตามในการตัดสินใจเลือกผูนำและมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอความสำเร็จหรือความ

ลมเหลวในการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน 

 

ความหมายของภาวะผูนำ 

ภาวะผูนำนั้นมีความหมายกวางขวางมาก ซ่ึงตามความคิดเห็นของบุคคลโดยท่ัวไปมักจะ

หมายถึงบุคคลท่ีทำหนาท่ีเปนหัวหนาหนวยงานหรือเปนผูบริหาร อยางไรก็ดี นักการศึกษา นัก

บริหาร นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ ท้ังชาวไทยและตางประเทศไดใหคำจำกัดความหรือ

ความหมายของภาวะผูนำไวในหลายลักษณะ ภาวะผูนำ คือ บุคคลท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน 

5 อยางดังตอไปนี้ 

1. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูท่ีมีอิทธิพลในทางท่ีถูกตองตอการกระทำของผูอ่ืน 

2. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูท่ีมีอิทธิพลในทางท่ีถูกตองตอการกระทำของผูอ่ืนมากกวาคนอ่ืน

ในกลุมท่ีเขาปฏิบัติงานอยู 

3. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพ่ือเปนหัวหนา 

4. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูท่ีใชอิทธิพลในการกำหนดเปาหมายใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
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5. ภาวะผูนำ หมายถึง ผูซ่ึงไดรับตำแหนงในสำนักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง 

ภาวะผูนำ หมายถึง ศิลปะ หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจ หรือใชอิทธิพลตอ

บุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ และ 

อำนวยการโดยการใชกระบวนการสื่อความหมายหรือติดตอกันและกันใหรวมใจกันกับตน 

ดำเนินการจนกระท้ังบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว การดำเนินจะเปนไป

ในทางท่ีดีหรือชั่วก็ได” 

ภาวะผูนำ หมายถึง ความสามารถในการจัดการใหบรรลุเปาหมายของกลุม โดยทำงาน

รวมกับกลุมคนและยังหมายความรวมถึงอำนาจหนาท่ีท่ีติดมากับตำแหนงผูบังคับบัญชานี้ จะมีคา

เม่ือผูอยูใตบังคับบัญชาเคารพและเชื่อถือในตัวผูบังคับบัญชา 

ภาวะผูนำ หมายถึง  การท่ีผูนำใชอิทธิพล หรือ อำนาจหนาท่ีในความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

ในหมูคณะ เพ่ือความสมหวังตามเปาหมายหรือจุดประสงครวมกันท่ีทำใหเกิดความรัก ความสามัคคี 

ความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ” 

ภาวะผูนำ หมายถึง ความสัมพันธซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาผูใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหทำงาน

รวมกันอยางเต็มใจท้ังนี้เพ่ือใหผลงานตามท่ีองคกรหรือกลุมมุงหมายใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

ภาวะผูนำ หมายถึง คุณสมบัติ เชน สติ ปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถ ของ

บุคคล ท่ีชักนำใหคนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 

จากการศึกษาพอสรุปไดวา ภาวะผูนำ หมายถึง การท่ีผูนำนั้นใชความรูความสามารถ 

คุณธรรม หรืออำนาจอิทธิพลตาง ๆ  ของผูนำในการจูงใจโนมนาวจิตใจผูอ่ืน หรือชักนำพาผูอ่ืนให

รวมบริหารงาน หรือรวมทำกิจกรรมของกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีตั้งไว 

 

แนวคิดทฤษฎภีาวะผูนำ 

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนำ ผูเขียนจะขอนำเสนอแนวคิดทฤษฎีจากนักวิชาการท่ีได

รวบรวมไวและคิดวานาจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีผูยิ่ งใหญ  (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้ เชื่อวา ผูนำมีลักษณะพิเศษบาง

ประการท่ีผูตามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ท่ีสืบเนื่องมาจากพันธุกรรม 

และสภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน 

2. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผู ท่ีจะกาวข้ึนสู

ความเปนผูนำไดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในหนาท่ีและความชำนาญ (Abilities and Skills) ของ

เขาในขณะนั้น วามีความสามารถแกไขสถานการณตาง ๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปนตน 
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ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูนำจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง 

ลักษณะผูนำในกลุมทฤษฎีนี้ เชน มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน 

3. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ไดนำเอาทฤษฎี 

สองทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนำจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูนำเองและ

สถานการณท่ีอยูรอบตัวของผูนำ ปจจัยสำคัญท่ีนักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ 

สถานภาพ ปฏิกิริยา โตตอบ การรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนำและผูตาม 

4. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้

เชื่อวา ภาวะผูนำเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุมฉะนั้นผูท่ีจะกาว

เขาสูตำแหนงผูนำไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิก

ในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา 

5 . ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้ มุ ง ท่ีจะพัฒนาสถาบันให มี

ประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสำคัญท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพยายามทำให

บุคคลในสถาบันมีความเปนอิสรเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และของสถาบันได 

เปาหมายของภาวะผูนำตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงผลงาน และน้ำใจจาก

ผูรวมงานในเวลาเดียวกัน 

 

คุณลักษณะของผูนำกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 

สังคมยุคโลกาภิวัตนท่ีเปนยุคโลกไรพรมแดนนี้ในแงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีตาง ๆ 

ยอมสงผลใหศักยภาพในการแขงขันขององคกรสูงข้ึนตามลำดับ ไมวาจะเปนในระดับประเทศใน

สถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยูรอดขององคกรดังกลาวยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจอยาง

ถูกตอง รอบคอบและทันตอสถานการณของผูบริหาร ซ่ึงก็คือผูนำขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นในทุก

องคกรจึงจำเปนตองมีผูนำ เพ่ือชวยกำหนดทิศทาง ชวยสั่งการ ชวยควบคุมระบบ และชวยประสาน

ใหคนท้ังหลายทำงานรวมกัน เพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีดีงามท่ีไดวางไวรวมกันนอกจากนี้ ปญหา

เก่ียวกับผูนำก็มักเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันเสมอ ผูนำบริหารงานอยางไมมีเอกภาพ ไมมีความไววางใจ

ซ่ึงกันและกัน ใชอำนาจโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนและพวกพอง และยึดหลัก

ประโยชนนิยมเปนใหญ โดยไมคำนึงถึงความอยูรอดขององคกรหรือคนในสังคมสวนใหญ เม่ือเปน

เชนนั้ นยอมทำให เกิดสภาพการณ ของสภาวะผูนำ ท่ี ไม พึ งประสงค เกิด ข้ึน ในสั งคม ใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงเปนผูนำของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย พระองคจึงไดพระนามวา 

สตฺถา เทวมนุสสานํ หรือ นายโก อันหมายถึง ผูนำสรรพสัตว พระพุทธเจาเปนนายกและเปนวินายก 
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ในฐานะท่ีทรงเปนผูนำหรือนายกนั้น พระพุทธองคตรัสวา “เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย 

อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร สัตวท้ังหลายก็พนไปไดจากทุกขท้ังปวง” พุทธพจนนี้เปนขอท่ีแสดง

ความเปนผูนำ ความเปนกัลยาณมิตร คือ ลักษณะสำคัญท่ีเดนของความเปนผูนำ ผูนำนั้นเปนผูนำ

เพ่ือประโยชนสวนรวมโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธเจา คือ เพ่ือประโยชนแกสรรพสัตวหรือ

มนุษยชาติท้ังปวง ภาวะผูนำท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนศึกษาจากหลักพุทธธรรม ไดกลาววา 

ภาวะผูนำท่ีดีตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงผูนำท่ีดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” เชน พรหมวิหาร 4 พละ 5 

และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน เปนคุณธรรมสำคัญสำหรับการปฏิบัติหนาท่ีของตน เพ่ือใหสามารถ

ดำเนินกิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสำเร็จท่ีวางไวและนำพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุข

และม่ันคงตลอดไปรูปแบบผูนำท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ท่ีเกิดจากการประยุกตของภาวะผูนำ

ตามหลักพุทธธรรม ยอมประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และ

ครองงาน โดยมุงเนนใหผูนำเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ

ท่ีสมบูรณแบบท้ัง 2 ดาน คือ 1) คุณภาพดานความสามารถ เพ่ือทำใหผูนำเกิดการพัฒนาตน พัฒนา

คนและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงคุณภาพความเปนผูนำ คุณภาพบุคลากร

ในองคกร และคุณภาพขององคกร ใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนอยู

เสมอ 2) คุณภาพดานจิตใจ เพ่ือทำใหเกิดการยกระดับจติใจของผูนำใหมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก

ประโยชนสุขสวนรวมเปนหลักเพ่ือใหสามารถนำพาหมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความ

เจริญกาวหนา ท่ียั่งยืนและม่ันคตลอดไป ภาวะผูนำ คือ ความมีคุณธรรม มีคุณสมบัติในการริเริ่มสิ่ง

ใหมๆ ในการรวมเอากายรวมเอาใจของมวลชนหรือประสานรอยรวมคนจำนวนมากใหเห็นดี 

เห็นชอบแลวดำเนินไปสูเปาหมายท่ีดีงามอันเดียวกันเปนผูคิดริเริ่มหรือยืนยันสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีผาน

มาแลววาเปนสิ่งถูกตองดีงามพรอมท้ังเปนผูเสียสละกลาคิด กลาพูด กลาทำในสิ่งท่ีถูกตองชอบ

ธรรมกอนบุคคลอ่ืน ๆ เปนตน พูดใหสั้น ๆ วา ภาวะผูนำ คือ คุณความดีของบุคคลในทาง

สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามแกสังคมและมนุษยชาติ เชน ความมีสติปญญามีความรูความสามารถ ความ

บากบั่นเอาจริง เสียสละ มีความหนักแนน อดทน รอคอยได ความเมตตากรุณา ปรารถนาดีตอ

มนุษยและสรรพสัตวทุกรูปทุกนาม รวมท้ังสามารถในการประสานงานการชี้แจง แนะนำ ชักชวนให

บุคคล หรือกลุมคนท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป ใหเห็นรวมกัน เห็นไปในแนวเดียวกัน จน

รวมเปนกลุมเดียวกัน มีใจเดียว มุงม่ันทุมเทดำเนินไปในในทิศทางเดียวกันเพ่ือเปาหมายท่ีดีงาม

รวมกันคนมีคุณธรรมอยางนี้ เราเรียกวา ผูนำหรือมีภาวะผูนำ ภาวะผูนำ คือ ผู มีความรู

ความสามารถในการตัดสินใจ ในการนำพาตนเองและหมูคณะใหสามารถดำเนินไปไดในสถานการณ

ท่ีเหมาะสม ภาวะผูนำ นั้นยังข้ึนอยูกับบุคลิกภาพเปนตัวสงเสริมพระพุทธศาสนาแสดงหลักธรรมไว
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สำหรับผูนำ คือ หลักพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังหวัตถุ 4  ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 

และจักวรรดธิรรม 12 เม่ือรวมลักษณะของหลักธรรมท้ังหมดแลวก็ลวนเปนสิ่งท่ีเก้ือหนุนใหผูบริหาร

มีคุณสมบัติท่ีดี และประสบความสำเร็จในการบริหารองคกรท้ังสิ้น 

สภาพของผูนำ ท่ีเปนการยอมรับของสังคมนั้นลักษณะผูนำท่ีพึงประสงคคือ ผูนำแบบ

ประชาธิปไตยวิธีการใหไดมาซ่ึงผูนำท่ีมีความชอบธรรมคือ วิธีการแบบประชาธิปไตย เปนกลไกท่ีมี

เหตุผล ทุกคนเคารพความคิด สิทธิเสรีภาพ และมนุษยภาพซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมีสวนรวม

ทางการเมืองและสามารถตรวจสอบการทำงานของผูนำ และถอดผูนำไมชอบธรรมได จริยธรรมของ

ผูนำกับจริยธรรมของนักปกครองเปนหลักตัดสินความถูกผิดในอาชีพทางการเมือง จริยธรรมจะ

เกิดข้ึนไดตองอาศัยโครงสรางระบบกลไก วิธีการในระบอบการปกครองท่ีถูกตองชอบธรรม สังคมใด

หากไรธรรม สังคมนั้นก็สับสนวุนวาย สังคมใดไรธรรม สังคมนั้นก็เปนสังคมของคนชั่ว ยิ่งเก่ียวกับ

เรื่องการบริหารการเมืองการปกครองแลว ผูนำหรือผูปกครองจะตองตระหนักเปนอยางยิ่งเพราะ

จะตองรับผิดชอบตอประชาชนหรือผูใตการปกครอง ผูปกครองจะตองกอปรดวยธรรมสำหรับการ

ประพฤติปฏิบัติของผูใหญหรือผูปกครอง ไดแก พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมประจำใจของผูประเสริฐ

หรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพรหม คือ 

1) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ

ประโยชนและความสขุ 

2) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจท่ีจะปลดเปลื้อง

บำบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวท้ังปวง 

3) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน

เม่ือเห็นเขาประสบความสำเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 

4) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบสม่ำเสมอ 

ม่ันคงเท่ียงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ 

พรอมท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเท่ียงธรรม 

ผูปกครองมีคุณธรรมสมบูรณ การทำงานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งข้ึน ก็ดวยละอคติ 4 

ความลำเอียงเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยกจนเกิดไร

ความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทำหนาท่ีรับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลำเอียงโดยเด็ดขาด 

การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลักพุทธธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม 

ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนท่ี
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สมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซ่ึงถือวาเปนสมาชิกท่ีดี มีคุณคา ท่ีแทจริงของมนุษยชาติ มี

ธรรมะ หรือคุณสมบัติท่ีเรียกวา สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ 

1. ธัมมัญุตา (รูหลักและรูจักเหตุ) คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลายท่ีตนเขาไป

เก่ียวของในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหนาท่ี และการดำเนินกิจการตาง ๆ รูเขาใจในสิ่งท่ีตน

จะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตำแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทำอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสำเร็จท่ี

เปนไปตามหนาท่ี และความรับผิดชอบนั้น ๆ ตลอดจนข้ันสูงสุด คือรูเทาทันกฎธรรมดา หรือหลัก

ความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและ

ชีวิตนั้น 

2. อัตถัญุตา(รูความมุงหมายและรูจักผล)คือรูความหมายและความมุงหมายของหลักการ

ท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ีตนกระทำ รูวาหลักการนั้น ๆ มีความมุงหมายอยางไร รู

วาท่ีตนทำอยางนั้น ๆ ดำเนินชีวิตอยางนั้นเพ่ือประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุถึงผล

อะไร ท่ีมีหนาท่ีตำแหนงฐานะ การงานอยางนั้น เขากำหนดวางกันไวเพ่ือความมุงหมายอะไร 

กิจการท่ีตนทำอยูขณะนี้เม่ือทำไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนตน 

ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือรูความหมายของคติธรรมและประโยชนท่ีเปนสาระของชีวิต 

3. อัตตัญุตา (รูจักตน) คือรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภครูจักประมาณในการ

ใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทำการตาง ๆ ตลอดจนการ

พักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตาง ๆ  

4. มัตตัญุตา (รูจักประมาณ) คือรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภครูจักประมาณ

ในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทำการตาง ๆ ตลอดจน

การพักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตาง ๆ  

5. กาลัญุตา (รูจักกาล) คือรูการเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาท่ีพึงใชในการประกอบ

กิจ กระทำหนาท่ีการงานปฎิบัติงานปฏิบัติการตาง ๆ และเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน รูวาเวลาไหนควร

ทำอะไร และทำใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน 

6. ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) คือ รูจักถ่ิน รูจักท่ีประชุมชนและชุมชน รูกาลอันควรประพฤติ

ปฏิบัติในถ่ินชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทำกิริยาอยางนี้ควรตองพูด

อยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควร

เก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบำเพ็ญประโยชนใหอยางนั้น ๆ เปนตน  
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7. ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) คือ รูจัก และเขาใจ ความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย

ความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน 

ๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไมไดคติอะไรจะสัมพันธเก่ียวของ จะใช จะยกยอง จะตำหนิ หรือจะ

แนะนำสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน 

จะเห็นวาผูนำไมวาจะอยูในฐานะใด ตำแหนงใดท่ีมาโดยสมมติแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมี

อำนาจ จุดสำคัญของความเปนผูนำก็คือภาวะท่ีกำหนดความเปนผูนำวาจะมีความประพฤติท่ี

กอใหเกิดประโยชน หรือมิใชประโยชนแกมวลสมาชิก สิ่งสำคัญท่ีระบุถึงความเปนผูนำหรือภาวะ

ผูนำตามหลักพระพุทธศาสนา คือ คุณธรรมหรือการประพฤติธรรมของผูนำนั้นเอง นอกจากนี้ผูนำ

จำเปนตองเปนผูมีประสบการณท้ังในดานหลักวิชาและการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เพราะหนาท่ี

สำคัญของผูนำ คือ การตัดสินใจท่ีเด็ดขาดและถูกตองในการนำคน ผูนำจึงเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

คุณสมบัติท้ังภายใน คือ จิตใจดีและมีคุณธรรม สวนคุณสมบัติภายนอก คือ ความรูความสามารถ

และผูท่ีใหการสนับสนุน 

สรุป 

ผูเขียนเห็นวา การนิยามความหมายของคำวาผูนำกับภาวะผูนำของแตละทาน ลวนถูกตอง

ท้ังนั้น เนื่องจากวา ผูนำและภาวะผูนำนั้นมีหลายประเภทและหลายแบบ หลายประการ ข้ึนอยูกับ

วา จะเปนผูนำอะไร อยูในระดับไหน มีขอบเขตอำนาจหนาท่ีมากนอยแคไหน มีองคประกอบหรือ

ปจจัยอะไรบางท่ีจะเปนตัวกำหนดวา เม่ือเปนผูนำระดับนี้ หรือมานำองคกรหรือมานำหนวยงานนี้ 

ตองมีลักษณะภาวะผูนำ แบบนี้จึงจะเหมาะจะควรและการจะใชลักษณะของภาวะผูนำ ก็ข้ึนอยูกับ

หลายปจจัย เชน วันเวลา สถานท่ี โอกาส อำนาจและสิทธิในการกระทำ และท่ีสำคัญก็คือตัวผูนำ

เอง เม่ือวันเวลา สถานท่ี โอกาสอำนาจและสิทธิตาง ๆ อำนวยใหแลว ตัวผูนำเองจะกลาตัดสินใจ

หรือไมกลาตัดสินใจ การตัดสินใจนั้น ประกอบดวยอารมณหรือวาเหตุผล ท่ีคิดพินิจวิเคราะหอยาง

ละเอียดถ่ีถวนอยางดีท่ีสุดแลวมากกวากัน ตรงนี้แหละท่ีผูศึกษาเห็นวา ผูนำตองมีภาวะผูนำ จึงจะ

เปนผูนำท่ีสมบูรณดังจะเห็นไดวา ภาวะผูนำ จึงถือเปนคุณลักษณะหรือองคประกอบประการหนึ่ง 

ซ่ึงผูนำทุกคนควรจะมี ท่ีกลาวเชนนี้ก็เนื่องจากวา ผูนำทุกคนมิใชจะมีภาวะผูนำเสนอไปทุกคน ผูนำ

บางคนเปนผูนำ แตไมมีภาวะผูนำ ซ่ึงยังผลใหการบริหารหรือการนำของผูนำนั้น ๆ ประสบความ

ลมเหลวไมสามารถนำพาองคกรหรือหนวยงานท่ีตนนำไปสูเปาหมายได ผูนำบางคนอาจจะเกง มี

ความรูดีแตความประพฤติไมดี ก็คือเกงในทางไมดีนั่นเอง ผูนำประเภทนี้ อันตรายเพราะผูนำท่ีเกง
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และฉลาดในทางไมดี ก็สามารถทำการแยบยลมากกวาและกระทำการอยางชาญฉลาด ซ่ึงจะมี

ผลเสียหายมากกวา ดังจะสังเกตวามีปญหาเก่ียวกับผูนำในทางลบเกิดข้ึนมากมายในสังคมปจจุบัน 

เชนบริหารงานดวยความไมโปรงใสบาง หาผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง มีความลำเอียงดวย

ประการตาง ๆ หรือสักวาเม่ือเขาใหนำก็นำเฉยๆ ตามตำแหนงหนาท่ีบังคับใหนำ หรือบางคนกวาจะ

ไดตำแหนงมาตองลงทุนลงแรงไปมาก พอมีโอกาส ก็จะกอบโกยผลประโยชนอยางเต็มท่ี โดยไม

คำนึงถึงความถูกตองชอบธรรมและวิธีการ ซ่ึงเปนการเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวมท่ี

เปนเชนนี้ ก็เนื่องจากวา ผูนำดังกลาวนั้นขาดคุณสมบัติของผูนำท่ีดีตามหลักของพระพุทธศาสนา

หรือหลักธรรมท่ีผูนำควรจะมีในตัว จึงกลาตัดสินใจทำสิ่งท่ีไมดีลงไป หลักธรรมขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจายังคงทันสมัยทุกยุค สมดังพระดำรัสท่ีตรัสไววา สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม อกาลิโล 

แปลวา ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรสไวแลวไมประกอบดวยกาล คือ ทันสมัยใชไดทุกยุคทุกสมัย 

จึงมีความสำคัญเปนอยางมากสำหรับผูนำหรือภาวะผูนำในยุคโลกาภิวัตนซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางมาก อยางเชนยุคปจจุบัน 
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รัฐศาสตรเชิงบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา 

Political Science of Buddhism 

 

พระมหาพิพัฒพงศ ฐิตธมฺโม 

 

บทคัดยอ 

 รัฐศาสตร เปนสาขาวิชาท่ีมุงศึกษาการอยูรวมกันในสังคมรวมไปถึงพฤติกรรมทาง

การเมืองของมนุษยซ่ึงระบบการปกครองท่ีประชาชนเปนใหญ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาค มีการ

ปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมท่ีใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท้ังในเรื่อง

สิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดำรงชีพ เปนตน และยึดหลักการเสียงขางมาก ควบคู

ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอยนอกจากนี้ความเขาใจในหลักธรรมและระดับการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักการเมืองพรอมท้ังแนวทางในการพัฒนานักการเมืองใหมี

คุณภาพโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักการเมือง และระดับการปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักการเมือง 

คำสำคัญ: รัฐศาสตร, พระพุทธศาสนา 

 

Abstract 

 Political science is a discipline that focuses on cohabitation in society, 

including the political behavior of the regime is that people have freedom, equality. 

Are governed by the law or the rule of law to protect the basic rights of all citizens' 

rights to freedom of expression, property, livelihoods, etc., and the adoption of 

majority. Coupled with respect for the rights of the minority. In addition, an 

understanding of the principles and the practice of Buddhist politics and politicians 

to the development of quality principles, using the principles of politicians. And the 

level of adherence to the principles of religious politicians. 

Keywords:  Political Science, Buddhism 

 

 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

 จากการท่ีประเทศไทยไดถือเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติมาตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัย ตราบจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซ่ึงทาใหเห็นไดโดยชัดเจนวา เปนวิถีชีวิตของคนไทยโดยสวนใหญ

ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพลตอการเมืองการ

ปกครองในหลายกรณีดวยกันดังตัวอยางท่ีผูปกครองจะตองยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารงาน หรือในการปฏิบัติหนาท่ีของตน  

 หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของหรือสอดคลองกับศาสตรตางๆ ไดมีผูให 

ความสนใจศึกษาคนควากันอยางกวางขวางมากมายหลากหลายมุมมองและแงคิด เชน การศึกษา      

ในมุมมองทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม ตางก็เพงไปท่ีเนื้อหาของหลักธรรมคำสอนท่ีองค

สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไววา มีหลักธรรมวินัยใดบางท่ีสอดคลองกับหลักการทาง

รัฐศาสตรหรือทฤษฎีในสาขาวิชาตางๆในปจจุบัน เม่ือสืบคนพบ แลวก็จะนำไปวิเคราะหใหเห็น

เดนชัดลงไปวาหลักการหรือทฤษฎีท่ีมีปรากฏในปจจบุนันั้น แทท่ีจริง มีปรากฏมากอนแลวตั้งแตครั้ง

พุทธกาล พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับหลักรัฐศาสตรท่ีวาดวยหลักประชาธิปไตยแลวนำเสนอ

ตามลำดับ 

 

รัฐศาสตร 

 รัฐศาสตรเปนเรื่องของเราทุกคนท่ีควรศึกษา ทำความเขาใจเพ่ือวัตถุประสงคสำคัญ คือ 

การอยูรวมกันอยางสันติและมีชีวิตอยางมีคุณภาพดังความหมายของนักวิชาการท่ีใหไวอยาง

หลากหลาย ดังนี้ 

 อานนท  อาภาภิรม  ไดอธิบายความของรัฐศาสตรวา รัฐศาสตร ถอดศัพทมาจาก

ภาษาอังกฤษวา Political  Science  และคำวา Political นั้นเปนคุณศัพทของคำวา Politics  ซ่ึงมี

รากศัพทมาจากคำวา Polis ในภาษากรีก  มีความหมายวา  การจัดองคการทางการเมืองในรูป

หนึ่ง  วิชารัฐศาสตรเปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร (Social Sciences)  เปนวิชาท่ีมุงศึกษาถึงการท่ี

มนุษยรวมกันอยูในสังคม  ฉะนั้นจึงยังไมสามารถท่ีจะแสวงหาทฤษฎีหรือกำหนดกฎเกณฑทีแนนอน

เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยในสังคม  เชน ในดานพฤติกรรมทางการเมือง  ก็ยังไมสามารถจะวาง

หลักเกณฑท่ีแนนอนวามีวิธีใดบางจึงจะไดรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด  หรือจะดำเนินการอยางไรท่ี

จ ะ มี รั ฐ บ า ล ท่ี ดี ท่ี สุ ด  รั ฐ ศ า ส ต ร  (Political  Science)  เ ป น ศ า ส ต ร ท่ี ว า ด ว ย

รัฐ  (the  science  of  the state)  ซ่ึงถือวาเปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตรท่ีกลาวถึงทฤษฎีการ

จัดตั้งองคการรัฐบาลและการดำเนินงานของรัฐ (Practice  of  the state) 
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 พรศักดิ์ ผองแผว  รัฐศาสตร คือ วิชาการท่ีวาดวยการปกครอง และสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การปกครอง เปนตนวา การกำเนิด การรวมตัว การแปลงรูป และความเสื่อมโทรมของชุมชนทาง

การเมือง โดยมีขอบขายรวมไปถึงรูปธรรมขององคกร กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ อันจะนำไปสูการ

แกไขความขัดแยงของชุมชน และการตัดสินใจของชุมชน ในกรณีสำคัญ ๆ ตาง ๆ 

 โกวิท  วงศสุรวัฒน  ไดอธิบายวากอนท่ีจะเรียนรูวารัฐศาสตรคืออะไร  จำเปนตองทราบ

วา  วิชาความรูมีการจำแนกประเภทของความรูออกเปน  3  สาขาใหญ ๆ คือมนุษยศาสตร

(Humanities) วิ ท ย าศ าส ต ร ธ ร ร ม ช าติ  (Natural Science) แ ล ะ สั ง ค ม ศ าส ต ร  (Social 

Sciences)  สังคมศาสตร คือ  ความรูเก่ียวกับสังคมและมนุษยท่ีมาอยูรวมกันในสังคม  ตลอดจน

ปรากฏการณตาง ๆ ทางสังคม  ในวิชาสังคมศาสตรนั้นการแสวงหาความรู ก็ใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ( Scientific  Method)   เชนกัน แตทฤษฎีตาง ๆ  ทางสังคมศาสตรไดมาจากการ

สังเกตพิจารณามากกวาการทดลอง  เพราะเหตุวาสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ของสังคมมนุษยนั้นเราไม

สามารถควบคุมไดอยางแนนอน (Lack  of control  over  all  Variables)  กลาวคือ  สังคม

มนุษยและตัวมนุษยเองเปลี่ยนแปลงเสมอ  เพราะการท่ีจะเอาสังคมท้ังสังคมนำมาทำการทดลอง

เปนสิ่งท่ีเปนไปไมได  หรือจะกระทำกับบุคคลก็จะเปนการผิดศีลธรรม  เพราะฉะนั้นทฤษฎีใน

สังคมศาสตร   จึงไมสามารถพิสูจนไดแนนอนเหมือนทฤษฎีวิทยาศาสตรธรรมชาติเปนเพียงการ

สั ง เกตการณ และพ ยายามอธิบ ายป รากฏ การณ นั้ น  ๆ   วิ ช า ในสาขาสั งคมศาสตร มี

รัฐศาสตร  ประวัติศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคม 

 สันสิทธิ์ ชวลิตธำรง กลาววา รัฐศาสตรแปลความหมายตามตรงไดวา ศาสตรท่ีวาดวยรัฐ 

หรือความรูท่ีเก่ียวกับรัฐ 

 อุไรวรรณ ธนสถิตย  ใหนิยามวา รัฐศาสตรเปนการเรียนเรื่องเก่ียวกับรัฐ ในทุก ๆ  แง

เปนวิชาในหมวดสังคมศาสตรท่ีเนนในแงของการปฏิบัติ (Practice) เปนเรื่องท่ีเนนประวัติความ

เปนมาขององคการ รัฐบาล ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับรัฐเหลานี้เปนความหมายดั้งเดิมของ

รัฐศาสตร    ในยุคปจจุบันแนวความคิดนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันท่ีมีความซับซอน

ข้ึน  ความหมายของรัฐศาสตรกลายเปนกลายเปนการศึกษาเรื่องการเมือง (politics)  ความสัมพันธ

ของมนุษย ในแงการบังคับบัญชาและการถูกบังคับบัญชา  การควบคุมและการถูกควบคุม  การเปน

ผูปกครองและถูกปกครอง   สิ่งดังกลาวท้ังหมดเก่ียวกับอำนาจหรืออาจเรียกไดวา อำนาจทาง

การเมือง ความเก่ียวพันนี้  เก่ียวพันในแงของการไดมาซ่ึงอำนาจ  และการรักษาไวซ่ึงอำนาจ

ดังกลาววาทำอยางไรจึงจะไดอำนาจนี้มา  และเม่ือไดมาแลวจะรักษาไวไดอยางไร 
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 อานนท อาภาภิรม ไดใหความหมายไววา คำวา “รัฐศาสตร” ถอดศัพทมาจาก

ภาษาอังกฤษว า  “Political Science” และคำว า  “Political” นั้ น เป น คุณ ศัพท ของคำว า 

“Politics” ซ่ึงมีรากศัพท มาจากคำวา “Polis” ในภาษากรีก มีความหมายวาการจัดองคการ

ทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งอันแสดง ใหเห็นถึงการจัดองคการทางการเมืองในกรีกโบราณ เม่ือ

ประมาณ 2400 ปเศษมาแลว สำหรับรูปแบบ ของการจัดตั้งองคการทางการเมืองของกรีก ใน

สมัยกอนนั้นเกิดข้ึนในเมืองขนาดเล็กซ่ึงมีจำนวน ประชากรไมมากนั้นและเรียกเมืองเหลานั้นวา

“นครรัฐ”(City-State )ในปจจุบันนี้วิชารัฐศาสตร ซ่ึงเปน สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร (Social 

Science ) เปนวิชาท่ีมุงศึกษาถึงการท่ีมนุษยรวมกันอยูในสังคม ฉะนั้น จึงยังไมสามารถจะแสวงหา

ทฤษฎีหรือกำหนดกฎเกณฑท่ีแนนอนเก่ียวพฤติกรรมของมนุษย ในสังคม เชน ในดานพฤติกรรมทาง

การเมืองก็ยังไมสามารถจะวางหลักการท่ีแนนอนวา มีวิธีใดบาง จึงจะไดรูปการปกครองท่ีดีท่ีสุด 

หรือจะดำเนินการอยางไรจึงจะมีรัฐบาลท่ีดีท่ีสุดเหลานี้ เปนตน 

 สรุปวา “รัฐศาสตร”เปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับระบบการเมืองและกระบวนการทางการ

เมือง โดยมุงศึกษาลักษณะทางการเมืองซ่ึงก็คือการแสวงหาอำนาจ ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุม 

องคกร และสถาบันทางการเมือง สำหรับในประเทศไทยเปนท่ีเขาใจกันวา“รัฐศาสตร”เปนเรื่องท่ี

เก่ียวของ กับการแสวงหาอำนาจทางการเมืองของกลุมคนและพรรคการเมืองเพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึง

อำนาจในการ ปกครองประเทศและผลประโยชนในรูปแบบตางๆ 

 

พระพุทธศาสนากับการเมือง 

 เราจะเห็นไดวาประเทศไทยในปจจุบันมีระบอบการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เม่ือถามถึงเรื่องศาสนาประจาชาติแลว หลายคนไมวาจะเปน   

คนไทย หรือคนตางชาติก็ตาม จะกลาวในลักษณะท่ีตรงกันวา เมืองไทยมีพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจาชาติท่ีนาจะเปนเชนนั้นก็เพราะวา หลักฐานตางท้ังทางดาน สถาปตยกรรมก็ดี หรือ

ศิลปะการกอสรางตาง ๆ ณ สถานท่ีสำคัญ ๆ ลวนบงบอกไดวา นี้เปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนา

แทบท้ังสิ้น    ไมเพียงเทานั้น ท้ังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ก็ลวนบงบอกความเปนพุทธ

ศาสนาอีกดวยแตก็อาจจะมีคำถามคางคาอยูภายในจิตใจและตามมาอีกหลายฝาย วาทำไม 

พระพุทธศาสนานี้ถึงมิไดเปนศาสนาประจำชาติในลักษณะเชิงท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเสียที นั่น

หมายถึง การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวา “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติไทย” เรื่องนี้

สำคัญเพียงแคไหนท่ีจะตองบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนประจำชาติ หรือไมควรท่ีจะบัญญัติเอาไว

เพราะเหตุท่ีพระพุทธศาสนานี้อยูคูคนไทยมานาน...แสน...นาน.... พระพุทธศาสนาอยูในจิตใจของ
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คนไทยอยูแลว ไมจำเปนตองบัญญัติหรือตรากฎหมายอะไรตาง ๆ ไวก็ได เพราะ พระศาสนาเปน

เรื่องของจิตใจไมเก่ียวของอะไรกับ สังคมการเมือง หรือกฎหมายใด ๆ ถึงแมไมมีกฎหมาย 

พระพุทธศาสนาก็อยูได เพราะทุก ๆ วันนี้ ศาสนาอยูไดก็เพราะประชาชน นั่นก็คือ ประชาชน 

ชาวบาน เปนผูอุปถัมภพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองมาเทาทุกวันนี้ มิใชภาครัฐบาลท่ีจะมา

ชวยเหลือหรืออุปถัมภ พระพุทธศาสนาก็อยูไดและเจริญรุงเรืองเสียอีกและคาถามจึงตามมา 

 นอกจากนี้พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางหลักการเมืองการปกครองเอาไวแกเจาลิจฉวีซ่ึง

ไดปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือสมาพันธรัฐซ่ึงถือวามีการปกครองท่ีถือคอนขางท่ีจะเปน

ประชาธิปไตยมากท่ีสุดในยุคนั้น หลักธรรมการปกครองซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงวางไวมีชื่อวา “อปริ

หานิยธรรม” แปลวา ขอปฏิบัติไมเปนท่ีตั้งของความเสื่อม หรือขอท่ีประพฤติปฏิบัติแลวจะไมนาไปสู

ความเสื่อมเรียกอยางงายวา ปฏิบัติแลวจะสามารถรักษาความเจริญรุงเรืองเอาไดนั่นเอง ซ่ึงมี

ท้ังหมด 7 ประการ 

 หลักอปริหานิยธรรม เปนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกเจาแหงแควนวัชชี แควน

ท่ีปกครองโดยระบบสาธารณรัฐ ผูท่ีทำหนาท่ีฝายบริหารและตุลาการไดรับการเลือกและไดรับความ

เห็นชอบจากสภาสมาชิกรัฐสภาวัชชี ตามคัมภีรพุทธศาสนากลาววา ประกอบดวยกษัตริยลิจฉวี 

7,707 พระองค เม่ือมองถึงบุคลากรในองคกรบริหารแลว นาจะเรียกระบบการปกครองนี้วา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยมากกวา เพราะอำนาจทางการเมืองอยูในมือของกษัตริยเพียงกลุมเดียว 

สาเหตุท่ีจัดระบบการปกครองในลักษณะอยางนี้ ก็คงเนื่องมาจากมีพระบรมวงศานุวงศท่ีมีอำนาจอยู

หลายกลุม การท่ีจะสถาปนาเพียงราชวงศใดราชวงศหนึ่งเปนกษัตริยคงทำใหกษัตริยไรบัลลังกอีก

หลายพระองค ท่ีเหลืออาจจะคบคิดกันทำการแยงชิงอำนาจ โดยไมมีเวลาพัฒนาชาติ อยากระนั้น

เลย เปดโอกาสใหกษัตริยทุกพระองคมีโอกาสเขามาบริหารประเทศรวมกัน กอใหเกิดความสมดุล

ทางอำนาจข้ึนโดยอัตโนมัติ 

 ในพระสูตรพระพุทธองคทรงแสดงหลักอปริหานิยธรรมตามการกราบบังคมทูลเชิญของ

เจาผูครองแควน ณ สารันททเจดีย ใกลพระนครเวสาลี เนื้อหาพระสูตรเปนเรื่องราวท่ีวัสสการ    

พราหมณมหาอำมาตยแหงแควนมคธ ไดเดินทางไปเขาเฝาพระพุทธเจาตามพระราชโองการของพระ

เจาอชาตศัตรู เจาแหงแควนท่ีประสงคจะยกทัพไปตีแควนวัชชี เม่ือไปถึงและไดกราบทูลตอ

พระพุทธเจาถึงความประสงคของพระเจาอชาตศัตรูแลว พระพุทธเจาไดทรงตรัสถามพระอานนทท่ี

กำลังถวายงานพัดอยูในขณะนั้นถึงหลักอปริหานิยธรรมท่ีพระพุทธองคไดทรงแสดงแกชาววัชชีวายัง

ถือปฏิบัติกันอยูหรือไม อยางไร พระอานนทไดทูลตอบวาชาววัชชีลวนยังคงถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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เปนนิตย ท้ัง 7 ประการ ไมเสื่อมคลาย เม่ือพระอานนททูลตอบแลวพระพุทธเจาไดตรัสกับวัสสกา

รพพราหมณวาการปฏิบัติตามอปริหานิยธรรม 7 ประการ ของชาววัชชีนี้เพียงใด ชาววัชชีก็พึงหวัง

ความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 

 อปริหานิยธรรมของกษัตริยวัชชีหรือวชัชีอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความ

เสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สำหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง) 7 ประการคือ 

 1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย การประชุมก็คือการไดมาถามไถ บอกเลาความเปนอยูใน

ระหวางคน ครัวเรือน หมูบาน เมือง ท่ีหวังอยูอยางสงบรมเย็นดวยน้ำมิตรไมตรีระหวางกัน ในท่ีนี้

ทานหมายถึงการประชุมกันดวยจิตท่ีเปนกุศลเพ่ือจะไดรับทราบความเปนไปในเรื่องราวตางๆ คน

ทางนี้จะไดรูวาคนทางโนนเปนอยางไร ฝนฟาขาวปลาอาหารดีอยูหรือ? มีความไมสงบทุกขรอนจาก

ภยันตรายภายนอกหรือเปลา? พอจะชวยเหลือกันไดบางอยางไร? เพราะหากเราปรารถนาความสุข

สงบ แตผูอ่ืนยังยากเข็ญอยูก็คงเปนเรื่องหวังไดยาก 

 2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทำกิจพึง

กระทำ อยางไรเรียกวา พรอมเพรียงกัน อรรถกถาจารยทานกลาววา “แมขณะกำลังกินขาวอยูได

ครึ่งจาน กำลังนุงหม ประดับตัวไดครึ่งเดียว พอไดสดับเสียงกลองก็รีบมา” พฤติกรรมอยางนี้เรียกวา

พรอมเพรียง เม่ือมาถึงแลวก็ใหประชุมพรอมกัน เลิกพรอมกัน ไมลุกออกไปกอนโดยไมมีเหตุอันควร

ขอนี้ทานผูผานชีวิตมาดวยการประชุมๆๆ...  คงเขาใจดีถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะปญหาดาน

จิตใจและผลเสียแกการงาน จากการไมยึดถือตามคำ พรอมเพรียง ไมวาจะกับผูเลิกหลังหรือเลิก

กอน แมโดยวาจาจะกลาวปลอบตัวใหแยกงานกับสวนตัว แตจะมีก่ีคนท่ีทำได การเลิกกอนนั้นก็ใช

วาจะมีผลดีอยางนอยหากยังไมบรรลุญาณวิเศษก็ไมมีทางทราบไดเลยวา เม่ือออกมาแลวในท่ีประชุม

เขากลาวอะไรกัน อีกอยางในใจก็จะร่ำรองเปนทุกขจากการกระทำของตัวท่ีกาวขาออกมากอนเวลา

อันควร และผลรายท่ีตามมาก็คือ สามัคคีแตก สิ่งท่ีจะเหลือและงอกงามก็คือความเสื่อมในท่ีสุด 

 3. ไมถืออำเภอใจบัญญัติส่ิงท่ีมิไดบัญญัติไว ไมลมลางส่ิงท่ีไดบัญญัติ อะไรคือสิ่งท่ีได

บัญญัติไว สิ่งท่ีไดบัญญัติไวก็คือสิ่งท่ีไดสมมติกันไวกอน “สมมตินั้นคือความท่ีรับรูรวมกัน มาจากคำ

วา สัง ท่ีแปลวารวมกัน กับ มะติ ท่ีแปลวามติหรือความรับรู รวมกันเปน สมมติ คือรูรวมกัน รับรู

รวมกัน และคำวามตินี้ภาษาไทยก็นำเอามาใชถึงการท่ีแสดงการรับรองรวมกัน ในทางรับก็ตาม 

ในทางปฏิเสธก็ตาม เม่ือเปนมติ ดั่งท่ีเรียกวามติท่ีประชุม” มิใชการถือเอาอำเภอใจของตัวหรือ

อิทธิพลภายนอก เชน ละ ลม ลาง ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือขอท่ีไดสมมติกันมาแตกอน ดวยออน

ใหแกอำนาจหรือความอยากบางประการ พิจารณาโดยบัญญัติท่ีพระพุทธองคทานทรงวางไว เชน 
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ศีลบัญญัติ เปนตนวาภิกษุตองถือศีล 227 ขอ หากภิกษุรูปใดเห็นวาไมพอ ขอพิเศษ 311 ขอ อยาง

ภิกษุณี ตอเติมตามอำเภอใจ คงนับไดวาทานเปนหนึ่งในผูหวังความเสื่อมใหแกตัว หรือฆราวาสเม่ือ

คราวใครในศีลในธรรมตองการท่ีจะถือปฏิบัติ(แทจริงควรถือปฏิบัติโดยตลอด) โดยอาจหวังหรือไม

หวังอานิสงสอยางใดก็ตามแต ผูถือเบญจศีลจะบอกวา ขาพเจาขอรับแคสี่ขอ ขอหาเผื่อไวเย็นนี้ตั้งวง

กับสหายอยางนี้เราก็คงไดแตรอความเจริญเหมือนรอพระอาทิตยข้ึนทางตะวันตก 

 4. ใหความเคารพนับถือ เห็นถอยคำเปนส่ิงอันพึงรับฟง ของทานผูเปนใหญใน

นั้น ทานผูใหญในท่ีนี้ หมายถึง ผูอาวุโสในดานตางๆ ถาเปนภิกษุก็หมายถึง ภิกษุผูเปนเถระ ไดแกผู

ถึงภาวะความม่ันคง คือประกอบดวยคุณเครื่องกระทำความเปนเถระ ผานโลกมามาก ผูรัตตัญู 

เหตุใดเราจึงควรใหความเคารพนับถือรับฟงถอยคำจากผูหลักผูใหญ เราคงไมปฏิเสธความสำคัญของ

ประวัติศาสตรท่ีทำใหรูท่ีมากระมัง และเม่ืออีกความหมายหนึ่งของประวัติศาสตร แปลวา เหตุการณ

ท่ีเปนมา พิจารณาโดยความเปนจริง สิ่งใดท่ีลวงพนมาแมผานปจจุบันไปเพียงเสี้ยววินาทีก็ถือวาเปน

อดีต ดังนั้นคำวาประวัติศาสตรยอมแปลเปนอะไรไปไมไดนอกจากอดีต เม่ือวันนี้ เราตอบรับ

ความสำคัญของประวัติศาสตรถึงขนาดพรอมจะแลกเลือดแลกเนื้อ ทำนองเดียวกัน คำวาผูใหญ ผู

อาวุโส(ประวัติศาสตรของเรา) คงไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะละเลยไมใหความสำคัญ เราในปจจุบันท่ีไดมา

ระบายอัสสาสะปสสาสะอยูทุกวัน ก็ดวยทานเหลานั้นเปนผูถากถางท้ังสิ้นเอาแคใกลๆ ยังไมมองยอน

ถึงผูมีพระคุณเม่ือรอยปพันป ถึงขนาดตองตีความศิลาจารึก วันนี้เรามีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช พระภิกษุผูเปนเถระ มหาเถระ ครูบาอาจารย ปูยาตายาย บิดามารดา ผูบุพการี 

ประวัติศาสตรมีชีวิต การไดเขาไปทำความเคารพกระทำสักการะตามธรรมเนียมปฏิบัติ ถามไถพูดคุย 

โอวาทท่ีทานให เหลานี้ หากเคารพรับฟง นำมาปฏิบัติ ความเจริญยอมมาเยือนชีวิตเราอยางมิตอง

สงสัย 

 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลายมิใหอยูอยางถูกขมเหงรังแก หมายความวาใน

ครอบครัวใด บานเมืองใด หากมุงหมายจะเดินทางไปสูความเจริญ สิ่งหนึ่งท่ีพึงกระทำคือ ปองกัน

รักษามิใหเด็กและสตรีตองถูกขมเหงรังแก จะเห็นวาพระพุทธองคทานทรงใหความสำคัญในเรื่อง

ความเทาเทียมและแตกตางระหวางวัย เพศ มาแตแรกแลว คิดดูก็ยังคิดไมออกวาจะมีอะไรตั้งอยูได

โดยลำพัง อยูไดนั้นยังไมเทาไหร แตท่ีจะหวังความเจริญ ความสำเร็จกาวหนา ตามประสงคในธรรม

หมวดนี้แบบไมพ่ึงใครเลยนั้นนาจะมีแตยอดมนุษยในภาพยนตรเทานั้น พอบานก็ตองพ่ึงแมบาน 

ลูกบาน และหากตองการใหทรงอยูเจริญตอไปภายภาคหนามีตัวตายตัวแทนก็เห็นมีแต เด็ก เยาวชน 

เทานั้นท่ีสามารถเจริญเติบโตเปนผูหลักผูใหญไดอยูพวกเดียว สวนเหลาผูใหญ ท่ีโตเต็มท่ีตาม
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ธรรมชาติก็มีแตจะเฒาชรา หนังหยอน ฟนหลอ ผมขาว รวงโรยลงไป แลวก็ตายในท่ีสุด เม่ือเห็นสัจ

ธรรมของการโตการตายแลว หากครอบครัวใด บานเมืองใด มีท่ีหมายของปลายทางคือความเจริญ

แลว ก็เปนการควรอยางยิ่งท่ีจะขวนขวายปองกันรักษามิใหมีการขมเหงรังแกเด็กและสตรี 

 6. เคารพสักการบูชาเจดียของวัชชี ท้ังภายในและภายนอก ไมละเลยการทำธรรมิก

พลี ธรรม ขอนี้เชื่อมโยงไดกับการใหความเคารพเชื่อฟงคำพูดของผูใหญ แตทานมุงกลาวถึงสิ่งอัน

เปนวัตถุและพิธีกรรม มีท่ีควรพิจารณาคือคราวท่ีพระพุทธเจาตรัสแกเจาลิจฉวีนั้น พระพุทธองคทรง

ตรัสวา “พวกเจาวัชชีพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาท่ีพวกเจาวัชชียัง

สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียในแควนวัชชีของชาววัชชีท้ังในเมืองและนอกเมือง และไมละเลย

บูชาอันชอบธรรมท่ีเคยให เคยกระทำตอเจดียเหลานั้นใหเสื่อมสูญไป” จะเห็นไดวาขอความจากพระ

ไตรปฏก   พระพุทธองคมิไดบอกวาใหเจาวัชชีไปทำความเคารพสักการบูชาเจดียผูอ่ืนเลย เอาแค

ญาติพ่ีนองตัวท่ีเคยไดกระทำมาเทานั้น จะเปนท่ีตั้งอยูนอกเมืองหรือในเมืองก็ตาม อยางพวกเรา

พุทธศาสนิกชนก็มิใหแสวงหาบุญอ่ืนนอกเขตพระพุทธศาสนา ถึงคราวเหมาะควรแกการบูชา จะ

ดวยอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชา ก็ใหกระทำตามกาล เพียงเทานั้นก็หวังความเจริญในขอนี้ไดแลว 

 7. จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอันชอบธรรมแดพระอรหันต ตั้งใจใหทานท่ียัง

มิไดมาพึงมาสูแวนแควน ท่ีมาแลวพึงอยูโดยผาสุก หลายทานเปนกังวลถึงกับตั้งคำถามพูดคุยกัน

วาในโลกนี้สิ้นพระอรหันตไปแลวหรือยัง? บางทานวายัง บางทานวาหมดแลว คุยกันไปคุยกันมาถึง

ขนาดมีความคิดจะสรางเครื่องมือวัดความเปนพระอรหันต ฟงดูยังหาขอสรุปอะไรไมได แตท่ีพอทำ

ใหเขาใจคือกถาวาทีขอนี้คงจะถกกันไปเรื่อยไมแนอาจจนถึงวันตายของผูถกเอง เพราะยังไมเคยได

ยินวาใครเกิดมาแลวจะไมตาย จากปญหาท่ียกมาเผื่อวาถาไมปรากฏวามีพระอรหันตในโลกนี้แลว 

เราทานผูหวังความเจริญจะเบาลงจากขอปฏิบัติไปหนึ่งขอ แตเม่ือขอเท็จจริงยังไมอาจสรุปไดวาพระ

อรหันตนั้นยังมีอยูหรือไม พระพรหมคุณาภรณทานก็ไดใหความหมายอันพอทำใหทานผูกำลังถก

ปญหาหยุดนิ่งนึก สงบปากไดในระดับหนึ่งวา พระอรหันตหมายถึงบรรพชิตท่ีเปนหลักใจของ

ประชาชน ภารธุระใน   อปริหานิยธรรมขอสุดทายเราทานจึงยังไมมีสิทธิจะโดยตรงหรือโดยปริยาย

ท่ีจะเลิกปฏิบัติ เชนดังท่ีผูหวังความเจริญท้ังหลายเขามิเลิกกัน สวนบานเมืองใดท่ีมิไดจัดใหความ

อารักขาคุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันตหรือผูเปนหลักใจของประชาชน ไมตั้งใจใหทาน

ท่ียังมิไดมาพึงมาสูแวนแควน ท่ีมาแลวตองอยูดวยความระทมทุกข เห็นทีวาบานเมืองนั้นคงไมตาง

จากผูมีปฏิปทาไปสูความลมสลาย เพราะการดำรงอยูของบรรพชิตนั้นเปนการบงบอกถึงความเจริญ

ถึงข้ันขีดสุดของสังคม ยิ่งสังคมสงฆสามารถธำรงอยูไดโดยปกติสุขเทาใด นั่นยอมแสดงใหเห็นวา
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สังคมนั้นมีความเจริญสูงตามไปดวยเทานั้น เนื่องจากโดยธรรมชาติท่ีจะอำนวยใหบรรพชิตสามารถ

ดำรงชีพไดตามควรแกสมณภาวะนั้น จำเปนตองอาศัยความบริบูรณของทุกบริบทในสังคม ท่ีสูงกวา

นั้นนอกจากความเจริญดานรูปธรรมความเปนอยูแลว คุณธรรม จริยธรรม ท่ีเรามักมองไมคอยออก

วาจะวัดกันท่ีใด หากวัดไดก็ไดเพียงระดับหนึ่ง ชั่วระยะเวลาหนึ่ง พอเลิกก็เลิกไมมีใครตามไปดูกันถึง

กนครัว ความอยูไดอยูไมไดของบรรพชิตนี่แหละท่ีจะเปนดรรชนีชี้ใหเห็นวาจิตใจของผูคนในสังคมมี

ความเจริญเหมือนดั่งตัวเลขคราวครบไตรมาส ตึกรามสูงสวย แสงไฟประดับยามราตรีมีงาน น้ำคำ

โฆษณาของผูหาคะแนนเสียงหรือไม แตถาเม่ือใดท่ีสังคมสงฆอยูไมได เราก็ม่ันใจไดเชนเดียวกันวา

ความเสื่อมถอยของบานเมืองยอมมาเยือนด่ังความมืดเขาคลุมเม่ืออาทิตยลาขอบฟา เม่ือใดท่ีพระผู

กลาววาเปนอริยะพนภาวะปุถุชน เปลี่ยนใจกระโจนลงในกระแสของมนุษยโลกโลกียกิจ เม่ือใดท่ีผู

ปรารถนาปฏิบัติธรรมตองลาถอยจากถ่ินเพ่ือแสวงหาสถานท่ีอันเหมาะสม บัดนั้นเราคงไมเหลือพระ

หรือคัมภีรมาบอกกลาวเปดสะกดคำวา อปริหานิยธรรม เพ่ือหวังหนทางสูความเจริญกันเยี่ยงนี้อยาง

แนนอน 

 สรุปไดวา หลักรัฐศาสตรในแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะตองประกอบดวยหลักการ 

หลักอปริหานิยธรรม ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สำหรับหมู

ชนหรือผูบริหารบานเมือง ซ่ึงการปกครองในลักษณะนี้จะทำใหสังคมเจริญไมกาวถอยหลังไปสูความ

เสื่อม  

 

สรุป 

 การศึกษาวิชารัฐศาสตรจึ งเปนวิชาท่ีผู ศึกษาได รับประโยชน ท้ั งทางตรงและ

ทางออม  คือ  เปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย  รูจักการใชสิทธิ  ซ่ือตรงตอหนาท่ี  ปฏิบัติตน

ภายใตกฎหมาย  มีสวนรวมทางการเมือง  สนใจความยุติธรรมในสังคม และเปนกำลังสำคัญในการ

พัฒนาประเทศได  เชน  ปลัดอำเภอ  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน  และเปนพนักงานเจาหนาท่ีในสวนราชการตาง ๆ  ประกอบอาชีพภาคเอกชนและเปนเจาของ

กิจการเองเปนตน สำหรับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือจะสรางสถาบันทาง

การเมืองแบบใหมและมิใชเพ่ือสถาปนาโครงสรางทางการเมืองใดๆข้ึนมา แตมีจุดมุงหมายเพ่ือ

หาทางแกปญหาของสังคมโดยทำการปริรูปบุคคลท่ีประกอบเปนสังคมและโดยการใหคำแนะนำ

หลักการท่ัวไปบางอยางท่ีจะชวยใหสังคมนามาใชเพ่ือมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ เพ่ือปรับปรุงสวัสดิภาพ

ของสมาชิกของสังคม และเพ่ือแบงปนทรัพยากรใหเปนไปอยางยุติธรรมมีขอจากัดในการท่ีระบบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 368

การเมืองจะสรางเสริมความสุขและความไพบูลยใหแกประชาชน เพราะวาไมมีระบบการเมืองใดท่ี

แมวาจะมีอุดมการณอันสูงสงขนาดไหนจะสามารถสรางสันติสุขข้ึนมาไดตราบเทาท่ีประชาชนใน

ระบบการเมืองนั้นยังถูกครอบงาดวยความโลภ ความโกรธและความหลงอยู นอกจากนั้นแลว ไมวา

ระบบการเมืองใดจะถูกนามาใช ก็จะยังมีองคประกอบท่ัวไปบางอยางท่ีสมาชิกของสังคมนั้นๆจะยัง

ตองประสบอยูตอไป สำหรับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเทาท่ีไดคนความานำเสนอเปน

บางสวนของหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของหรือสอดคลองกับหลัก

รัฐศาสตร ตั้งอยูบนทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทาโดยยึดหลักการ สังฆาธิปไตย คือ หลักการท่ี

คณะสงฆเปนใหญซ่ึงเทียบเคียงไดกับ หลักการแหงประชาธิปไตย อันไดแก หลักปริหานิยธรรม 7 

ท่ีวาดวยธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สำหรับหมูชนหรือ

ผูบริหารบานเมือง  
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วิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 

An Analytical Value of Political Ideas Buddhistic Approch 

 

ไพบูลย  สุขเจตนี∗ 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือวิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนว

พระพุทธศาสนา ดานการเมืองการปกครอง 2) เพ่ือวิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนว

พระพุทธศาสนา ดานเศรษฐกิจ  3) เพ่ือวิ เคราะห คุณคาการเมืองการปกครองตามแนว

พระพุทธศาสนา ดานสังคม โดยทำการศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ และตำราวิชาการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ และนำขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลในเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1) คุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานการเมืองการปกครอง 

มุงเนนไปท่ีการพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ทำใหรัฐมีความม่ันคงและการสราง

ใหบุคคลมีคุณภาพมีคุณสมบัติท่ีถึงพรอมท้ังความสามารถและความประพฤติคือถึงพรอมดวยความรู

และคุณธรรมจริยธรรม 

 2) คุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานเศรษฐกิจ “วิถีกำมะหยี่” ท่ี

จะทำใหการอยูรวมกันในสังคมของกลุมคนตาง ๆ “ยืดหยุน” และนำไปสูการแบงปนผลประโยชน 

และความตองการอยางเทาเทียม 

 3) คุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานสังคม นักปกครองจะตอง

ยึดหลักการปกครองท่ีจะตองประกอบไปดวยคุณธรรม สามารถท่ีนำพาประเทศหรือรัฐนั้นใหเปนรัฐ

ในอุดมคติไดเปนรัฐท่ีมีแตความสงบสุขเพียบพรอมไปดวยสุจริตชนไมมีการคดโกงฉอฉล 

คำสำคัญ:  1. วิเคราะหคุณคา 2. การเมืองการปกครอง 3. ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 

Abstract 

 The objective of this article is 1) to analysis of politics and governance 

according to Buddhistic Appproch 2) to analysis of economic value according to 

                                                           
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Buddhistic Appproch and 3) to analysis of social value according to Buddhistic 

Appproch by studying from primary documents and other related academic texts 

and use the data to analyze and summarize the results in descriptive 

 The study revealed as the following: 

 1) Politics and governance value: Focusing on development with regard to 

the quality of life of the people, the state is stable and creating quality people with 

qualities that can be reached with feelings and feelings. 

 2) Economic value: “Velvet Way” that will make the group “flexible” and 

participate in sharing benefits and equal needs. 

 3) Social value: Leaders must adhere to the principles of morality that 

must be composed of morality. Able to lead that country or state to be an ideal 

state, a state of peace and integrity, without corruption. 

Keywords:  1. Analyze the value 2. Politics 3. Governance 4. Buddhism 

 

บทนำ 

 แนวคิดทางการเมืองเปนเรื่องเก่ียวกับวิธีการไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองและการ

บริหารราชการแผนดิน และการใชอำนาจท่ีไดมาเพ่ือสรางความผาสุกใหแกประชาชน สวนการ

ปกครองเปนการทำงานของ เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงจะดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายท่ีรัฐมอบ

ใหดำเนินการ โดยมุงท่ีจะสราง ความผาสุก ความเปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนใน

สังคมภายใตรปูแบบการปกครองแบบ ประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ 

 การเมืองการปกครองเปนกิจการบานเมืองท่ีเก่ียวกับรัฐ การจัดสวนแหงรัฐ การบริหาร

ประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เชนการเมืองระหวางประเทศ การ

ดำเนินการและนโยบายระหวางประเทศ การอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน มี

ตำแหนงทางการเมือง มีหนาท่ีอำนวยหรือควบคุมการบริหารแผนดิน การปกครอง การดูแล

คุมครองระวังรักษาและบริหาร (ราชบัณฑิตยสถาน : 2546) เปนการเมืองการปกครองท่ีปรากฏอยู

ในปจจุบัน เชนในประเทศไทย การเมืองการจัดสวนแหงรัฐ การบริหาร การปกครอง การดูแลรักษา 

และอ่ืน ๆ และมีรัฐบาลซ่ึงมีอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของรัฐในประเทศ 

และนอกประเทศโดยอิสระ ดังนั้นรัฐจึงเปนสังคมท่ีมีการจัดองคกรทางการเมืองแตกตางจากการ

รวมตัวกันเปนสังคมแบบธรรมดา ๆ ความหมายของรัฐเนนในเรื่องการเมือง คือ มีการจัดองคกรใน
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รูปแบบท่ีวา มีคนจำนวนหนึ่งเปนผูปกครองมีอำนาจเหนือกลุมคนท้ังหมด อำนาจของผูปกครองนี้

อาจไดมาดวยการใชกำลัง หรือความยินยอมมอบให หรือการยอมรับของคนท่ีอยูในสังคมนั้นทางใด

ทางหนึ่งก็ได คำวา รัฐ นี้อาจใหความหมายโดยสมบูรณวา รัฐประชาชาติ ก็ได เม่ือพิจารณา

ความหมายของคำวา รัฐ แลว จะเห็นไดวา จุดประสงคสำคัญในการมีรัฐ คือความปรารถนาของคน

ท่ีจะมีชีวิตท่ีมีความสมบูรณ อันไดแก การมีเสรีภาพ มีโอกาสอันเทาเทียมกัน มีความเจริญกาวหนา 

มีโอกาสพัฒนาดานสติปญญา ความสามารถและบุคลิกภาพ มีศักดิ์และสิทธิ์ท่ีจะเปนเจาของประเทศ 

 ในสวนการเมืองการปกครองในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การปกครองเพ่ือการศึกษา 

เปนการปกครองท่ีทำใหเกิดความสงบเรียบรอยโดยใชธรรมะ การเมืองการปกครองไมสามารถท่ีจะ

แยกออกจากศาสนาไดการเมืองท่ีถูกตองจะตองเก่ียวของกับคนทุกคนไมวาจะอยูในเพศใดก็ตาม 

เพ่ือใหคนในสังคมสามารถท่ีจะอยูรวมกันอยางปกติสุขได การเมืองนั้นคือระบบของการจัดหรือการ

กระทำเพ่ือใหคนจำนวนมากอยูดวยกันโดยปราศจากปญหาโดยไมตองใชอาชญา แตความสำคัญมัน

อยูท่ีวามันเปนระบบท่ีตองจัดทำข้ึนก็เพ่ือคนท้ังหมดจะอยูรวมกันโดยปราศจากปญหา สำหรับพุทธ

ศาสนานั้น พระพุทธเจาในฐานะท่ีพระองคเปนศาสดาเอกของโลกพระองคมิไดทรงมุงหวังท่ีจะสราง

ระบบปรัชญาการเมืองการปกครองข้ึนมาแตอยางใด แตทรงใหคำชี้แนะเก่ียวกับขอปฏิบัติตางๆ ใน

การปกครองแกรัฐนั้น ๆ พระพุทธเจามิไดทรงสอนปรัชญาการเมืองโดยตรง ดังจะเห็นไดวาใน

พระพุทธศาสนากลาวถึงเรื่องนี้เปนสวนนอยแตดูเหมือนจะเปนการสอนใหแกปญหาเฉพาะของรัฐ

บางรัฐในสมัยพุทธกาลมากกวา เพราะคำสอนท่ีสอนสำหรับรัฐหนึ่งตางกันกับท่ีสอนกับอีกรัฐหนึ่ง 

พระพุทธองคทรงหวังท่ีจะใหเกิดความสงบสุข ความเจริญแกรัฐซ่ึงมีจุดมุงหมายอยูท่ีการมีศีลธรรม

ของบุคคลในรัฐนั้น ๆ แตพระพุทธองคมิไดทรงใหความสำคัญแกเศรษฐกิจในฐานะเปนจุดหมายของ

รัฐแตทรงเห็นวาสำคัญเพราะเปนเหตุแหงความสงบของรัฐ และการแบงปนผลผลิตท่ีไมดีนั้น ยอมนำ

ความเดือดรอนมาสูรัฐก็เพราะเปนเหตุใหคนประพฤติผิดศีล ดังนั้นศีลธรรมจึงนับเปนสิ่งสำคัญ

มากกวาเศรษฐกิจแตถาเศรษฐกิจไมดี การรักษาศีลก็ยาก เศรษฐกิจจึงเปนฐาน สวนศีลธรรมเปน

จุดหมายดังนั้น การปกครองของรัฐจึงตองมีการจัดการท่ีดีท้ังในดานการปกครอง เศรษฐกิจ และ

ดานสังคม ดำเนินไปไดดวยดี โดยควรท่ีจะนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาใชควบคูกับกฎหมาย

ของรัฐเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพเสถียรภาพในการบริหารกิจการของรัฐ ซ่ึงพระพุทธศาสนากับ

การเมืองการปกครองนั้นไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันได เพราะตางก็มีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมยอมมี

ผลกระทบตอศาสนา และในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในทางศาสนาก็จะมีผลกระทบตอ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมเชนเดียวกัน 
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วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือวิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานการเมืองการ

ปกครอง 

 2.2 เพ่ือวิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานเศรษฐกิจ 

 2.3 เพ่ือวิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาดานสังคม 

 

วิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพุทธศาสนาดานการเมืองการปกครอง 

 ดั้งนั้นการพัฒนาภายในรัฐจึงเปนสิ่งแรกท่ีผูปกครองจะตองทุมเทความสามารถอยาง

เต็มท่ีในการพัฒนา เพราะนั่นหมายถึงความเจริญรุงเรืองของรัฐประชาชนจะมีความม่ังค่ังมีความ

เพียงพอในปจจัยข้ันพ้ืนฐาน มีความเปนอยูอยางมีความสุข สวนการพัฒนาทางดานจิตใจก็เปนสิ่งท่ี

รัฐจะละเลยไมได เพราะทุกคนในรัฐจะอยูกันอยางสันติสุขไดนั้น ผูปกครองจะตองมีคุณธรรม

จริยธรรม ประชาชนจะตองรูจักหนาท่ีของตนและเปนคนดีมีศีลธรรมดวย จึงกลาวไดวาการพัฒนา

เปนฐาน สวนศีลธรรมเปนเปาหมายของการปกครองเปาหมายในการปกครองตามทัศนะของ

พระพุทธศาสนาก็คือเพ่ือรักษาพระธรรมวินัย เพ่ือประโยชนแกหมูคณะ เพ่ือเปนขอปฏิบัติของทุก

คนในรัฐดังนี้ 

 1) เพ่ือคุณคาโดยสวนรวม มี 2 ประการคือ 

  1.1) เพ่ือความยอมรับของประชาชน และเพ่ือความดีงามขององคกรทางการเมือง

ท้ังหมดโดยสวนรวม ดวยการตั้งกฎระเบียบข้ึนมาบนฐานแหงการยอมรับรวมกัน ไมใชวิธีบังคับขืน

ใจ แตบัญญัติไวเพ่ือผลดีรวมกันและโดยความยอมรับรวมกัน 

  1.2) เพ่ือความผาสุกของประชาชนภายในรัฐ 

 2) คุณคาแกตัวบุคคลมี 2 ประการคือ 

  2.1) เพ่ือกำจัดคนท่ีไรคุณธรรม คือปองกันไมใหคนชั่วมาแสวงผลประโยชนของรัฐ 

  2.2) เพ่ือความอยูอยางผาสุกของคนดีหรือเพ่ือสงเสริมคนท่ีประพฤติดีใหทำหนาท่ี

ในการปกครอง และปองกันคนท่ีประพฤติชั่วไมใหมีอำนาจ 

 3) คุณคาแกชีวิตท่ีดีของประชาชน คือคำนึงถึงผลดีและผลรายท่ีจะเกิดกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน เชนเรื่องความดี ความชั่วเปนตน โดยมุงท่ีจะสรางสภาพเอ้ือตอชีวิตท่ี ดีงามมี 2 ประการ

คือ 

  3.1) เพ่ือปดก้ันความวุนวายในสังคมท่ีจะเกิดในปจจุบัน 

  3.2) เพ่ือปองกันความวุนวายในสังคมท่ีจะเกิดในอนาคต 
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 4) คุณคาแกประชาชนท่ัวไป คือเพ่ือผลดีแกจิตใจของประชาชนในรัฐ ทำใหประชาชนมี

ความสุขใจดวยอาศัยความดีของผูปกครองหรือเจาหนาท่ีรัฐมี 2 ประการคือ 

  4.1) เพ่ือความชื่นชอบของประชาชนท่ียังไมชอบใจในตัวผูปกครองหรือรัฐบาล 

  4.2) เพ่ือความชอบใจของประชาชนยิ่ง ๆ ข้ึนไป และประชาชนท่ีมีความชอบใจอยู

แลวจะใหความรวมมือกับรัฐ เปนกำลังในการชวยกันพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองสองขอนี้

มุงเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนเอง เพราะความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนมีจุดเริ่มตนอยูท่ีทำ

ใหประชาชนมีความรมเย็นเปนสุข ประชาชนเกิดศรัทธาในตัวผูปกครองพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู

คุณความดีท่ีสูงยิ่งข้ึนไป 

 5) คุณคาแกประเทศชาติมี 2 ประการ คือ 

  5.1) เพ่ือใหประเทศชาติมีความม่ันคง ประชาชนในรัฐเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  5.2) เพ่ือชวยค้ำจุนใหกฎระเบียบแบบแผน และระบบการตาง ๆ เกิดมีผลในการ

ปฏิบัติตามหลักการอยางหนักแนนม่ันคง เปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐอยางยั่งยืน 

 สรุปไดวา คุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา จึงมุงเนนไปท่ีการพัฒนา

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ทำใหรัฐมีความม่ันคงและการสรางใหบุคคลมีคุณภาพมี

คุณสมบัติท่ีถึงพรอมท้ังความสามารถและความประพฤติคือถึงพรอมดวยความรูและคุณธรรม

จริยธรรมนั่นเอง ความแตกตางระหวาง 2 แนวคิด การเมืองการปกครองตามแนวทางของตะวันตก

จะมุงไปท่ี เปาหมายของรัฐ ใหสำเร็จมากกวา สวนในทางการเมืองการปกครองตามแนว

พระพุทธศาสนา จะคำนึงถึงตัวบุคคลมากกวารัฐ  

 

วิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพุทธศาสนาดานเศรษฐกิจ 

 ในกูฏทันตสูตรนั้น เริ่มแรกนั้นพระเจามหาวิชิตราชทรงมิไดตระหนักรูถึงประเด็นปญหา

เรื่อง “ความยากจน” ซ่ึงสัมพันธกับปจจัย 4 วา เปนภัยคุกคามตอสถานะความเปนกษัตริยของ

พระองค แตสิ่งกลัวมากท่ีสุดคือ “การกลัววาจะสูญเสียอำนาจทางการเมืองการปกครองท่ีตัวเองมี

และเปน”  

 ใน “กูฏทัณฑสูตร” (ที.สี. 9/323-358/124-150) สะทอนใหเรามองเห็นความสำคัญของ

ปญหา เพราะเม่ือวิเคราะหจากประเด็นดังกลาวพบวา การท่ีพระเจามหาวิชิตราชทรงเพียบพรอมไป

ดวยโภคสมบัติ มนุษยสมบัติ และปรารถนาใหสิ่งเหลานี้คงอยูกับพระองคตลอดระยะเวลาท่ีพระองค

ยังทรงพระชนมอยู ฉะนั้น พระองคทรงดำริตามวิธีการท่ีนิยมกระทำในยุคนั้นคือ “การบูชายัญ” 

โดยท่ีจะมุงหวังวา สามารถสรางความพอใจใหแกเทพเจาผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จเหลานั้น 
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 ในขณะท่ีพราหมณปุโรหิตมองวา “หัวใจของพระราชาคือประชาชน” ถาพระองคไม

สามารถกุมหัวใจ หรือเขาไปนั่งในใจของประชาชนได ผลท่ีตามมาก็คือ “การสูญเสียพลังมวลชน” 

จนนำไปสูการตอตาน และประทวงเพ่ือโคนลมราชบัลลังกของพระองค 

 อยางไรก็ตาม โจทย และคำตอบของพระราชากับพราหมณอาจจะสอดคลองกัน แต

วิธีการในการแกโจทยนั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงคำตอบมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ พราหมณจึงนำเสนอ

สถานการณจริงเก่ียวกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในแควนตอ พระราชาวา “บานเมืองของพระองคยังมี

เสี้ยนหนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปลนบาน ปลนนิคม ปลนเมืองหลวง ดักจี้ในทางเปลี่ยว 

พระองคโปรดใหฟนฟูพลีกรรมก็จะชื่อวา กระทำสิ่งท่ีไมสมควร” นอกจากนั้น พราหมณยังไดเสนอ

ความคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลเสียของการหาทางออกดวยวิธี การรุนแรงวา “การปราบเสี้ยนหนามคือ

โจร ดวยการประหาร จองจำ ปรับไหม ตำหนิโทษ หรือเนรเทศ ไมถือวาเปนการกำจัดเสี้ยนหนาม

คือโจรไดอยางถูกตอง เพราะวาโจรท่ีเหลือจากท่ีกำจัดไปแลวนั้นก็จะมาเบียดเบียนบานเมืองไดใน 

ภายหลัง” 

 ดวยเหตุดังกลาวนั้น พราหมณจึงไดนำเสนอ “นโยบายคูขนาน” (Dualistic Policy) อัน

เปนการดำเนินนโยบายเชิงรัฐประศาสนศาสตรควบคูไปกับนโยบายเก่ียวกับการ พัฒนาเศรษฐกิจ 

ซ่ึงนโยบายคูขนานนั้นประกอบไปดวย “ไตรภาค” หรือ “กลยุทธสามเสา” กลาวคือ 

 1) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชนชั้นรากหญา โดยการพระราชทานพันธุพืช และอาหาร

ใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในเกษตรกรรม และการเลี้ยงปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรนั้นไมตอง

เดือดรอนเรื่องตนทุนทางสินคา หรือตนทุนในการซ้ือวัตถุดิบจากแควนอ่ืนมากจนเกินไป  

 2) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับกลาง และระดับสูง โดยการสนับสนุนตนทุน ทางการ

ผลิต หรือตนทุนทางการเงินใหแกธุรกิจขนาดกลาง อันเปนธุรกิจเชิงพาณิชยท่ีคอยรับซ้ือสินคา

ทางการเกษตรจากเกษตรกรไปขายใน แควนอ่ืน ๆ หรือภายในแควนของพระองค 

 3) การเสริมสรางขวัญ และกำลังใจใหแกคณะผูบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศนั้น จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยขาราชการเปนมันสมอง 

และผลักดันนโยบายตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรม ดังนั้น การพระราชทานอาหาร และเพ่ิม

เงินเดือนใหแกราชการนั้นจึงถือไดวาเปนมาตรการในการสรางแรงจูง ใจไดอยางดีท่ีสุดทางหนึ่ง 

 นโยบาย “สามเสา” ดังกลาวนั้น จัดไดวาเปน “เครื่องยนตสามตัว” ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป อยางไรก็ตาม การดำเนินตามนโยบายดังกลาวนับไดวาเปน

การทำสงคราม หรือประกาศสงครามในหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปน “สงครามกับความยากจน” 

“สงครามกับการฉอราษฎรบังหลวง “สงครามกับยาเสพติด” “สงครามกับการกอการราย” และ
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง “สงครามกับกิเลส” ท่ีมีอยูในตัวเองดวยการปฏิบัติตนตามแนวทางของศีล สมาธิ 

และปญญา 

 เม่ือเสนอแนะวิธีปราบผูรายแบบถอนรากถอนโคนเชนนี้แลว พระองคทรงมุงไปท่ีปญหา

เศรษฐกิจ และพยายามทำใหประชาชนทุกคน ทุกสาขาอาชีพมีความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน แลวปญหา

ตาง ๆ ก็จะคอย ๆ ลดนอยถอยลงไปโดยลำดับ ถาวิเคราะหวิธีแกปญหาเศรษฐกิจท่ีพระองคทรง

เสนอนั้น จริง ๆ แลว คือ กระบวนการแกปญหาแบบอริยสัจ 4 นั่นเอง ถาจัดตามลำดับข้ันตอนจะ

เห็นภาพท่ีแจมชัด ดังนี้ 

 การมองปญหาอยางทะลุปุโปรง รวมถึงการหาสาเหตุท่ีแทจริงตลอดจนการหาแนว

ทางแกไขท่ีถูกตองของพระพุทธองคนี้จึงเปนไปตามหลักการของอริยสัจจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ 

มรรค ศัตรูท่ีแทจริงของพระองค สาเหตุของปญหา ก็คือ “ความยากจน” ซ่ึงเปนปญหาทาง

เศรษฐกิจทำใหประชากรมีความยากจน มีความลำบากในการทำมาหากิน เปนเหตุใหเกิดการ

ประพฤติอกุศลกรรมมีการลักขโมยเกิดข้ึน จึงทรงแกปญหาโดยใชวิธีบูรณาการเขากับวิธีแบบเดิม

ของพราหมณคือ การคงไวซ่ึงการบูชายัญโดยเอายัญเหลานั้นไปใหประชาชนท่ีเดือดรอนแทนท่ีจะ 

เปนเทพเจาเหมือนแตกอน (ที.สี. 9/323-358/124-150) 

 จะเห็นไดวาปญหาความม่ันคงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนแลวนั้น นับวามีความสำคัญเปน

อยางมากในปจจุบัน เพราะสามารถขยายผลกอเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาไดอีกมากมายมีลักษณะเปน

ลูกโซท่ีสัมพันธเก่ียวเนื่องซ่ึงกันและกัน ปญหาเหลานั้นไดแก ปญหาความม่ันคงทางสังคม การเมือง

และการปกครอง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปญหาการกระจายรายได การพัฒนาประเทศ

ทำใหระบบเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตาม โครงสรางการผลิตไดเปลี่ยนจากภาค

เกษตรกรรมเปนภาคอุตสาหกรรม ผลิตเพ่ือการสงออก การเปดการคาเสรีและการลงทุน สงผลให

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วแตการขยายตัวไมสม่ำเสมอ อุตสาหกรรม

กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ ๆ เกิดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนผลจากการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑหรือการผลิตประชาชาติท้ังในภาคเกษตร และอุตสาหกรรมซ่ึงจำเปนตองใช

ปจจัยการผลิตจำนวนมากรวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจำกัด ทำใหเกิดการบุกรุกท่ีดิน ปาไม แหลง

น้ำ เปนตน ผลท่ีตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมหรือหมดไปอยางรวดเร็ว ปญหา

เศรษฐกิจตกต่ำ และปญหาการวางงาน ในระยะท่ีผานมา รัฐบาล และประชาชนใชจายเงินเปน

จำนวนมาก รวมท้ังมีคานิยมการใชสินคาจากตางประเทศ การพัฒนาประเทศพ่ึงพาเงินทุนและ

เทคโนโลยีจากตางประเทศจำนวนมาก ประเทศไทยจึงขาดดุลการคาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ สงผลใหเงิน
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สำรองระหวางประเทศลดลงอยางรวดเร็ว ปญหาการแขงขันและขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทย การเปดเสรีทางการคาและการลงทุนทำใหการแขงขันระหวางประเทศรุนแรงข้ึน 

ปจจัยท่ีทำใหประเทศแขงขันกับตางประเทศไดนอกจากตนทุนการผลิตแลวยังมีนโยบายและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในปจจุบันความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ลดลงเนื่องจากตนทุนดานแรงงานเพ่ิมข้ึน  

 ประเทศไทยมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานภาครัฐ จึงเปนเศรษฐกิจแบบ

บูรณาการ ท้ังดานการเงินงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม การพัฒนา คุณภาพ

บุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรม เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนการดำเนินชีวิตแบบ

ปกติธรรมดา โดยขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐจะตองเริ่มตนสรางความพอเพียงใหเกิดข้ึนในการ

ดำเนินชีวิตของแตละบุคคลกอน ท้ังการสรางความรูความสามารถ การพัฒนาสิ่งท่ีเปนอยูใหดีข้ึน 

การใชชีวิตแบบเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ใชชีวิตตามกำลังความสามารถของตัวเอง ตองคิดใชเหตุผล 

ประมาณตนเองใหเปน หากจำเปนตองมีหนี้สิน ควรเปนหนี้ท่ีกอใหเกิดรายได หรือเปนประโยชนตอ

ตนเอง และครอบครัว และตองใชความระมัดระวังมากข้ึนมีความพยายามมากข้ึน ขยันมากข้ึน ตอง

ใชสติปญญาสรางภูมิคุมกันในการดำรงชีวิต โดยตั้งม่ันอยูบนพ้ืนฐานการทำความดี ตองพัฒนา

ตนเองใหมีความสามัคคี ความรูคิดพิจารณาใหดี อะไรควรทำ อะไรไมควรทำ ยึดหลักคุณธรรมความ

ซ่ือสัตยสุจริต ความถูกตอง ความดีงาม เพราะความถูกตองและความดีงามจะนำมาซ่ึงความความ

ม่ันคงทางสังคมและความสุขในจิตใจในการทำงานและปฏิบัติหนาท่ี จะตองตระหนักถึงบทบาท

หนาท่ีของตนในการเปนผูใหบริการแกสังคม และรวมเสริมสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอยู

รวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับระบบนิเวศไดอยางสมดุล มีสำนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย

สุจริต มีสติยั้งคิด ใชปญญาพิจารณาอยางรอบคอบในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหนาท่ีบนพ้ืนฐาน

ของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแตละบุคคลในแตละสถานการณ 

และหม่ันเสริมสรางความรูใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพ่ือจะไดมีภู มิคุมกันในตัวท่ีดี 

ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐไมควรสั่งการหรือชี้นำประชาชน ชุมชนมากเกินไป แตควร

สนับสนุนใหประชาชน/ชุมชนสามารถชวยตนเอง กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมท่ี

ยืนอยูบนขาตนเองพ่ึงพาตนเองได แลวใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมาชวยสนับสนุนให

แผนงาน กิจกรรมนี้เปนจริงข้ึนมาตามหลักการพัฒนา “ชวยเหลือประชาชน/ชุมชนเพ่ือใหเขาชวย

ตัวเองได” การรวมกับผูอ่ืน ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีแรงงานคือชวยกันทำงาน มีสมองคือ

ชวยกันคิด ใชความรูความสามารถ ความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองในการพัฒนางานและ
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แนะนำผูอ่ืน เอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน คำนึงถึงสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอสวนรวม ยอมนำมา

ซ่ึงความปรองดองสามัคคี อยูรวมกันชวยกันพัฒนาใหกาวหนาอันเปนภูมิคุมกันท่ีดีขององคกร และ

สังคม 

 นักการเมืองท่ีมีหลักคิด และหลักปฏิบัติบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตอง

เปนตัวอยางของผูนำท่ีมีความเขมแข็งทางดานคุณธรรม จริยธรรม มีความละอาย และเกรงกลัวตอ

การกระทำความผิดแมเพียงเล็กนอยเนื่องจากการกระทำของผูนำสงผลกระทบในวงกวางตอชุมชน/

สังคม และในขณะเดียวกันนักการเมืองในทุกระดับจะตองรูจักสังคม ชุมชน ท่ีแตละคนเปนผูแทน

อยางถองแท มีความเขาใจระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตามกฎหมายและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมรอบรู และเทาทันการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยมุงท่ีจะดำเนินวิถีทางการเมืองเพ่ือใหทองถ่ิน/ประเทศชาติ มีความกาวหนาไป

อยางสมดุลในทุก ๆ ดาน และคนในทองถ่ิน/ประเทศชาติ อยูอยางพอเพียงสมัครสมานสามัคคี

ปรองดองกัน 

 สงผลใหการเมืองการปกครองตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงข้ึน มีมาตรฐานสากล 

รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ ตลอดจนการสงเสริมจากภาครัฐบาล เปนหลักการพัฒนา

บานเมืองท่ีไดผลเปนอยางดียิ่ง บานเมืองไมมีโจรผูราย บานเรือนไมตองปดประตู ทำใหอาณา

ประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุขกันท่ัวหนา นับวาเปนนโยบายท่ีสงผลดีตอการปกครองในปจจุบันอยาง

มาก เพราะเปนการแกปญหาสังคมอยางถูกทาง เปนกุศโลบายในการปกครองรัฐใหมีความ

เจริญรุงเรือง เพราะประชาชนจะอยูกันอยางมีความสุขไดนั้น ก็ข้ึนอยูกับปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการ

ครองชีพ หากประชาชนยังยากไร รัฐก็ไมสามารถท่ีกาวไปสูอุดมการณสูงสุดได เราจะเห็นไดจากการ

ปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลในแตละยุคซ่ึงมุงไปท่ีการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสังคม 

ปฏิรูปราชการ ปฏิรูปคุณภาพชีวิตหรือแมแตการประกาศทำสงครามกับความยากจน ท้ังหมดนี้ก็

เพ่ือท่ีจะใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถท่ีจะอยูรวมกันอยางปกติสุขได เพราะทุกฝาย

ลวนไดรับการเหลียวแลจากรัฐ ไดรับการสนับสนุนและการคุมครองจากรัฐ ทุกฝายจึงมีกำลังใจใน

การพัฒนาอาชีพของตนอยางเต็มความสามารถ ขาราชการจะใหความทุมเทในการทำหนาท่ีของตน

เพ่ือผลประโยชนของชาติ ผลท่ีตามมาก็คือประชาชนจะใหความรวมมือกับรัฐความสัมพันธระหวาง

รัฐกับประชาชนจะเปนไปในทิศทางท่ีดี ประชาชนจะคอยเปนหูเปนตาใหกับทางบานเมือง ทุกคนจะ

มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติ และคนในสังคมไมวาจะนับถือศาสนาใด ๆ หรือลัทธิใด ๆ ก็

ตาม สามารถท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติได มีความเจริญรุงเรืองตอไปดวยฐานอันม่ันคง จะเห็นวา

สังคมไทยนั้นนับวาเปนสังคมท่ีมีการเปนอยูแบบพ่ีแบบนองมีอะไรก็พ่ึงพากันได ในยามท่ีประชาชน
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ในสวนใดสวนหนึ่งของประเทศมีความเดือนรอนดวยเหตุการณตาง ๆ ประชาชนในภาคสวนตาง ๆ 

ก็จะใหความชวยเหลืออยางเต็มกำลัง องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินี

นารถ พระองคทรงเปนบุคคลแรกท่ีพระราชทานความชวยเหลือ ใหแกประชาชนผูยากไร ลำเค็ญ 

ทำใหผูบริหารประเทศและองคตาง ๆ พากันรวมแรงรวมใจกัน ในการท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนรวมชาติ

ใหขามพนเหตุการณวิกฤตินั้น ไปไดดวยดี 

 พระพุทธศาสนามองวา เศรษฐกิจมีความสำคัญเปนอยางมาก การท่ีจะเขาไปแกไขปญหา

เศรษฐกิจอยางยั่งยืนนั้นจึงจำเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยาง ในการพิจารณาประกอบ เชนแกไขท่ี

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การสงเสริมใหบุคคลในสังคมไดมีคุณธรรมคือ จริยธรรมและ

ศีลธรรมควบคูกันไป สงผลใหเกิดพัฒนาการใน 2 มิติคือภายนอกไดแกสิ่งแวดลอม และภายในไดแก

จิตใจ การสรางความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจจึงเปนภารกิจสำคัญท่ีจะตองทำ แตเราจะตองใหความ

เจริญกาวหนาพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย โดยใหเปนไปเพ่ือจุดหมาย คือใหเกิด

คุณภาพชีวิต ซ่ึงทำใหมนุษยพรอมท่ีจะสรางสรรคหรือปฏิบัติ เพ่ือชีวิตท่ี ดีงามจึงเรียก วา 

เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 การเมืองการปกครองตามนัยแหง กูฎทันตสูตร ท่ีพระพุทธเจาไดทรงเนนใหเห็นถึงการ

ปราบปรามผูอยางเด็ดขาด ดวยการสงเสริมเศรษฐกิจ โดยมองเห็นวา เม่ือทุกคนอยูดีมีความสุข

ทางดานรางกายในระดับหนึ่งแลว เรื่องการลักเล็กขโมยนอย โจรผูรายก็จะคอย ๆ หมดไปจากสังคม 

สังคมก็จะบังเกิดความสันติสุขอยางแทจริงหากดำเนินนโยบายเชิงรุกดวยหลัก ยุทธศาสตรหลักการ

และแนวทางสำคัญประการหนึ่งในกูฏทันตสูตรคือ การแบงปนและกระจายทรัพยากรใหครอบคลุม

ถึงกลุมคนตาง ๆ ในสังคมมากท่ีสุด กลาวคือ ใหกลุมคนตาง ๆ ท้ังภาคเกษตรกรรม นักธุรกิจ และ

กลุมคนชั้นปกครอง สามารถเขาถึงแหลงทุน และทรัพยากรอยางเทาเทียม และเปนธรรม ไมวาจะ

เปนทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน ดิน และน้ำ ทรัพยากรทางสังคม เชน โอกาสทางการศึกษา ความ

ปลอดภัยทางดานชีวิต และทรัพยสิน ทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจ เชน โอกาสการเขาถึงแหลงทุน 

การตลาด และแรงงานท่ีเปนธรรม (ที.สี. 9/323-358/124-150) 

 การท่ีกลุมคนตาง ๆ ไมสามารถเขาถึงโอกาส และไดรับการแบงปนผลประโยชน และ

ความตองการดานทรัพยากรอยางเทาเทียม ท่ัวถึง และเปนธรรมดังกลาว จึงเปนเหตุผลสำคัญอีก

ประการหนึ่ง ในการแขงขัน และแยงชิงอำนาจท่ีวาดวยการปกครองรัฐ เพราะหลายกลุมเชื่อวา รัฐ

เปนท่ีมาของ “อำนาจทางการบริหาร” ซ่ึงอำนาจการบริหารอาจจะเปนท่ีมาของอำนาจอ่ืน ๆ เชน 

อำนาจทางการทหาร อำนาจทางการปกครอง อำนาจทางสังคม อำนาจทางเศรษฐกิจ และอำนาจ

ทางกฎหมายท่ีจะนำไปสูการรางและตรากฎหมายเพ่ือปกปองผลประโยชน หรือแสวงหาประโยชน
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เพ่ือกลุมการเมืองของตน เม่ือสถานการณดำเนินไปในลักษณะเชนนี้ ยอมเปนการยากท่ีจะทำให

กลุมคนตาง ๆ ในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขได เพราะกลุมตาง ๆ จะพยายามท่ีจะ

แสวงหาโอกาสท่ีเขาถึงอำนาจในลักษณะดังกลาว และในหลาย ๆ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้ เม่ือ

วิเคราะหตามทฤษฏีของมาเคียวารี นักรัฐศาสตรชื่อดังผูเขียนหนังสือเรื่อง “เจาผูครองนครแหงรัฐ” 

(The Prince) จะพบวา หากเปาหมายคือการไดมาซ่ึงอำนาจทางการเมือง และสังคมแลว กลุม

การเมือง และกลุมผลประโยชนตาง ๆ จะดำเนินการทุกวิถีทาง โดยไมสนใจ และใสใจวิธีการวาจะ

รุนแรง นำไปสูการสูญเสียและขาดความชอบธรรมมากเพียงใด 

 การเมืองตามแนวทางของพระเจามหาวิชิตราชจึงเปน “วิถีกำมะหยี่” ท่ีจะทำใหการอยู

รวมกันในสังคมของกลุมคนตาง ๆ “ยืดหยุน” และนำไปสูการแบงปนผลประโยชน และความ

ตองการอยางเทาเทียม และเปนธรรมมากยิ่งข้ึน การกระจายอำนาจตาง ๆ ออกไปสูภาคสวนอ่ืน ๆ 

ไมวาจะเปนทองถ่ินท้ังในเมือง และนอกเมือง ไมวาจะเปนอำนาจทางการเมืองการปกครอง อำนาจ

ทางการบริหาร อำนาจทางเศรษฐกิจ และอำนาจทางการตลาด อาจจะทำใหการแยงชิงอำนาจท่ี

กระจุกตัวอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งมีความยืดหยุนมากยิ่งข้ึน การแขงขัน แยงชิงท่ี

นำไปสูความรุนแรงจะเปนไปแบบถอยทีถอยอาศัยกันมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากรัฐภายใตการ

บริหารของพระเจามหาวิชิตราช 

 

วิเคราะหคุณคาการเมืองการปกครองตามแนวพุทธศาสนาดานสังคม 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวลักษณะของคนท่ีมีสวนรวมในการปกครอง

ท่ีดี หรือสมาชิกท่ีดีของรัฐวา สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองท่ีดี โดยเฉพาะคนใน

สังคมประชาธิปไตย ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักขอ 3 คือ ธรรมาธิปไตย 

ดังนั้นการท่ีจะเปนธรรมาธิปไตย ก็ตองเริ่มตั้งแตรูวาอะไรเปนธรรมความรูจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย

ปญญา จะใหมีปญญาก็ตองศึกษาเพ่ือจะใหคนมีปญญาเกิดข้ึนจะไดรูจักเลือกรูจักวินิจฉัย วาอะไรดี

อะไรชั่ว อะไรเปนประโยชนตอสวนรวม ในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบท่ีจะ

ชวยกันปองกันความเสื่อมนำไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียวท่ีเรียกวาอปริหานิยธรรม 7 

ประการ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2538) 

 หลักการดังวามานี้ นับวาเปนหลักการท่ีจะทำใหคนในสังคมสามารถท่ีจะใชชีวิตอยู

รวมกันไดอยางสันติ มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกัน

อยางไรปญหา ปราศจากความขัดแยงในเรื่องแนวคิดทางการเมืองการปกครองนอกจากนี้ยังมี

หลักธรรมท่ีจะทำใหบุคคลเปนพลเมืองท่ีดีและอยูรวมกันอยางสงบสุขอีกมากมาย เชน หลักพรหม
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วิหาร 4 เปนตน ดวยเหตุนี้จึงทำใหคนในสังคมไทยมีความเปนอยูอยางสงบสุขพ่ึงพาอาศัยกันไดและ

ชวยเหลือกันในยามทุกขยาก คนในสังคมไทยมักมีการเปนอยูท่ีเรียบงาย มีความกตัญูกตเวทีตอ

บุพพการีชน และตอประเทศชาติ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2538) 

 ในปจจุบันมีการกลาวถึงปญหาเก่ียวกับศีลธรรมของนักปกครองกันอยางกวางขวางเพราะ

เนื่องจากผูปกครองมักมีพฤติกรรมท่ีขัดตอศีลธรรมอันดีงาม ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับการทุจริต

คอรรัปชั่น การบริหารงานยังมีการเอ้ืออำนวยผลประโยชนแกพวกพอง ไมมีความโปรงใสในการ

ทำงานจากหนวยงานตาง ๆ จึงกอใหเกิดการตอตาน หรือปฏิเสธผูนำท่ีขาดจริยธรรม (พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2538) 

 พระมหากษัตริย ไดใชธรรมะ ในการปกครอง กษัตริยของสุโขทัย แตละพระองคได

พยายามจดักิจกรรม เผยแพร และใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนา และคณะสงฆอยางตอเนื่อง และ

ท่ีสำคัญ การปกครอง และการเมืองท่ีดี นักปกครอง จะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองมีความ

ยุติธรรม มีศีล มีธรรมะ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมทางการเมือง ทางการบริหารและการปกครองท่ี

ดี (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2538) 

 การอยูรวมกันอยางสงบสุขซ่ึงรัฐในลักษณะนี้จะเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยหลักธรรมในการ

ปกครอง เพราะประชาชนในรัฐจะอยูกันอยางมีความสุขไดก็เพราะผูปกครองมีคุณธรรม และหากรัฐ

ใดมีผูปกครองท่ีมีความสามารถดีและมีคุณธรรม ก็ยอมสามารถท่ีจะนำพารัฐนั้นไปสูความเจริญอัน

เปนเปาหมายของรัฐไดไมยากนัก  

 หลักธรรมท้ังหมดนี้กลาวไดวา เปนหลักธรรมหรือขอปฏิบัติสำหรับนักปกครองท่ีมีอำนาจ

หนาท่ีในการปกครองหมูคณะและบริหารงานของรัฐ “ผูนำ” ในคติทางพระพุทธศาสนามิไดเปน

เพียงผูนำทางการเมืองของประเทศเทานั้นแตยังเปนผูนำสังคมและเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจและ

เปนศูนยกลางท่ีสำคัญท่ีสุดของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือเสื่อมลงก็ข้ึนอยูกับความมี

คุณธรรมของผูปกครองนั่นเอง ถาไดผูปกครองท่ีปฏิบัติตามหลักปมุขธรรม คือธรรมสำหรับผูเปน

ประมุขแลว ก็สามารถท่ีนำพาประเทศหรือรัฐนั้นใหเปนรัฐในอุดมคติไดเปนรัฐท่ีมีแตความสงบสุข

เพียบพรอมไปดวยสุจริตชนไมมีการคดโกงฉอฉล (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) : 2538) 

 ฉะนั้น การปกครองคน หรือจะปกครองผูอ่ืน นักปกครองขาดความยุติธรรมขาดความ

เท่ียงตรงเสียแลว ชุมชนนั้น สังคมนั้น และรัฐนั้น ก็จะเกิดความระส่ำระสาย เกิดความไมเรียบรอย 

เพราะมีความไมเสมอหนากัน ผูเปนนักปกครอง จะตองใชความเท่ียงตรง ใชหลักของความยุติธรรม 

งดเวนไมประพฤติสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม ท่ีจะกอใหเกิดความไมอยุติธรรม จึงเห็นไดวา 

นักปกครองจะตอง ยึดหลักการปกครอง ท่ีจะตองประกอบไปดวยคุณธรรม อันเปนอำนาจประจำใจ 
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มีหลักของจริยธรรม เขากับใจของตน โดยจะตองยังยึดหลักของ ศีลธรรม ม่ันคงดวยศีลธรรม 

คุณธรรม ในการปกครองอีกดวย จึงถือวา เปนแมบทของจริยธรรม ท่ีเปนหลักประพฤติของผูเปนนัก

ปกครอง ท่ีควรยึดถือ ตั้งแตระดับพ้ืนฐานเบื้องตน ไปจนถึงระดับสูงสุด 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองอยางเปนรูปธรรม  
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พุทธปรัชญาเปนรากฐานทางรัฐศาสตร 

Buddhist Philosophy as the foundation of Political science 

 

เอนก  ณ เชยีงใหม 

 

บทคัดยอ 

 พุทธปรัชญาถือวา ธรรมมิใชจุดหมายสูงสุดของชีวิต  ธรรมเปนเพียงแนวทาง วิธีการ 

เครื่องมือ อุปกรณ นโยบายมรรคาหรือพาหนะชวยใหบรรลุจุดหมายระดับตาง ๆ จนถึงสูงสุดของ

ชีวิตคือการสิ้นทุกข  เราอาจถือตามแนวพุทธปรัชญาวาเปนรากฐานของรัฐศาสตรท่ีวา ระบบ

การเมืองไมใชสิ่งมุงประสงคของชีวิต ตอระบบการเมืองท่ีอิงอาศัยธรรมเปนแนวทางแกปญหาชีวิต

และพัฒนาชีวิตใหมนุษยและชวยใหมนุษยบรรลุความสมหวัง คือหมดปญหาหรือความทุกขระดับ

ตาง ๆ ของชีวิต พุทธปรัชญาเห็นวา มนุษยไมสามารถแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตองแทจริง ถาไม

อาศัยธรรม ในทำนองเดียวกันความพยายามใด ๆ ทางการเมือง จะไมอาจเกิดสัมฤทธิผลไดอยาง

ถูกตองแทจริง ถาไมยึดหลักธรรมเปนนโยบาย ดังนั้นพุทธปรัชญาการเมือง เราอาจกลาวไดวา 

“รัฐบาลไมใชโดยประชาชน ของประชาชนและเพ่ือประชาชน แตรัฐบาลโดยธรรม ของธรรม และ

เพ่ือความสุขสมหวังของประชาชน เพราะธรรมคืออำนาจสูงสุดในโลกจึงเรียกวา “ธรรมาธิปไตย”  

คำสำคัญ: พุทธปรัชญา, รัฐศาสตร 

 

Abstract 

 Buddhist philosophy is considered Dharma is not the ultimate goal of life. 

Dharma is just a guideline  the method of tools, equipment is just a guide. Policies, 

methods or vehicles help achieve different levels of goals. Until the highest of life 

is the end of suffering   We may follow the Buddhist philosophy as the foundation 

of political science that The political system is not the purpose of life. To the 

political system based on virtue as a solution to life problems And develop life for 

humans and help humans achieve fulfillment. Is the problem or suffering of various 

levels of life Philosophy of Buddhism Humans cannot solve life problems correctly. 

If not living Similarly, any political attempt. Will not be able to achieve true success 

If not adhering to the principles of the policy Therefore, Buddhist philosophy We 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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can say that The government is not by the people. Of the people and for the 

people But the government by virtue of Dharma And for the happiness of the 

people Because Dharma is the highest power in the world, therefore called 

"Dhammakaya" 

 

Keywords: Buddhist Philosophy, Political science 

บทนำ 

 พระพุทธศาสนาเนนการปกครองแบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครอง ๓ ประเภท คือ 

อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และโลกาธิปไตย เพ่ือใชเปนหลักของความดี ความถูกตอง ความเสมอ

ภาค ใชเปนหลักในการปกครอง เพ่ือใหสังคมสวนรวมมีความเปนปกติสุข ไมมีการแบงพรรค แบง

พวก หรือชนชั้นวรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล มีความสมานฉันท และคุมครองสิทธิของบุคคลท่ัวไปให

ไดรับความเปนธรรม    

 พุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ และไดหลอหลอมเปนวิถีดำเนินชีวิตของคนไทย จึง

เห็นควรใหพุทธปรัชญาการศึกษาเปนปรัชญาการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนความเปนไทย ผูรู ท่ี

สนับสนุนใหพิจารณาปรัชญาการศึกษาไทยบนพ้ืนฐานของพุทธปรัชญา เชน ศาสตราจารย ดร.

สาโรช บัวศรี ทานพุทธทาสภิกขุ พระเทพเวที พระราชวรมุนี สุลักษณ ศิวรักษ และเอกวิทย ณ 

ถลาง เปนตน พระพุทธเจาชี้ใหเห็นถึงความจริงหรือสัจธรรมในหลักไตรลักษณ ซ่ึงไดแก 

 อนิจจัง คือ ความเปนของไมเท่ียง 

 ทุกขัง คือ ความเปนทุกข 

 อนัตตา คือ ความเปนของไมใชตน 

 โลกและชีวิตเปนอนิจจังไมมีอะไรแนนอน มนุษยจึงไมควรติดอยูกับวัตถุหรือมุงแสวงหา

แตความสุขทางวัตถุ เพราะชีวิตแทจริงแลวเปนทุกข เพราะประกอบดวยสิ่งตางๆ อันเปนของไม

เท่ียง คือ ขันธ 5 ไดแก 

 รูป คือ รางกาย รวมท้ังคุณสมบัติและพฤติกรรมท้ังปวง 

 เวทนา คือ อารมณทุกขและสุขของมนุษย 

 สัญญา คือ การเรียนรู ความจำ 

 สังขาร คือ องคประกอบทางจิตท่ีคอยปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว ไดแก เจตคติ คานิยม 

ความตั้งใจ ความสนใจ ซ้ึงประกอบกันข้ึนเปนแรงขับใหมีการกระทำ 

 วิญญาณ คือ การรับรูเกิดจากประสาทสัมผัสโดยตรง 
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 มนุษยเปนอนัตตา คือไมมีตัวตนท่ีแทจริงท่ีเห็นวาเปนตัวตนอยูนี้ก็เพราะวาองคประกอบ

ท้ัง 5 มารวมกันอยูในกระแสแหงการเกิดดับ ซ่ึงเปนไปตามหลักปฏิจสมุปบาท คือ ทุกสิ่งทุกอยางอยู

ในกฎเหตุและผลหรือเปนบอเกิดแหงทุกข พุทธปรัชญาการศึกษา คือ การพัฒนาขันธ 5 เพ่ือให

ความโงเขลาของผูเรียนลดนอยลงและหมดไปในท่ีสุด และใหอยูในสังคมอยางเปนคนเกง คนดี และ

คนมีความสุขในโลกปจจุบันและอนาคต  

 

ความหมายของพุทธปรัชญา 

 “พุทธปรัชญา” หมายถึง การตรวจสอบในเชิงปรัชญาและระบบการแสวงหาความรู ท่ี

พัฒนาข้ึนมาในนิกายตาง ๆ ของพุทธศาสนาในอินเดีย หลักคำสอนเก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) 

และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีนำมาศึกษาวิเคราะหดวยการใช

เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา จากนิยามความหมายนี้ทำใหมองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาวา

จำกัดอยูในสวนท่ี เปนศาสนธรรมของพุทธศาสนาเทานั้น จะไมรวมไปถึงองคประกอบอ่ืน ๆ 

เวนเสียแตวาองคประกอบเหลานี้ จะเก่ียวโยงกับศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะหดวยการใชเหตุผล

เชิงปรัชญาดวยเทานั้น 

 

ลักษณะของพุทธปรัชญา  

 ๑. พุทธปรัชญามีลักษณะเปน  “เหตุผลนิยม”  ในแงท่ีวาศรัทธาเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง

ท่ีศาสนิกชนพึงมี  แตศรัทธาในทางพุทธศาสนาหมายถึงความเชื่ออยางมีเหตุผลเปนพ้ืนฐาน  ดังจะ

เห็นไดในหลักธรรมเรื่องความพนทุกขท่ีเรียกวา  “อริยสัจ  4 ประการ”  เปนหลักธรรมท่ีตั้งข้ึน

แสดงเหตุผลไวอยางชัดเจน  คือการจะพนทุกขก็ตองรูวาอะไรเปนตัวความทุกขอะไรเปนตนเหตุของ

มัน  การดับทุกขคือดับอะไร  หรือปฏิบัติอยางไรจึงจะดับทุกขได  หลักธรรม  4  ประการนี้

พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติมาแลวจนเกิดผลจึงไดทรงนำมาสั่งสอน  และการสอนก็ไมไดสอนโดย

เผด็จการแตไดสอนแบบพ้ืนฐานของความเชื่อคือใหพิจารณาตามหลักเหตุผลจนเห็นจริงแลวจึง

เชื่อ  ดังมีหลักฐานปรากฏในกาลามสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนำมิใหคนเชื่อสิ่งใดงายๆ  ไมใหเชื่อ

ในทางท่ีอาจผิดพลาดได  10  ประการ  ท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก  เลม  20  หนา  241  และ

เลม  21  หนา  259  วา 

 1.  อยาเชื่อโดยไดฟงตามกันมา  

 2.  อยาเชื่อโดยทำสืบๆ  กันมา  

 3.  อยาเชื่อตามขาวลือ  
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 4.  อยาเชื่อโดยอางตำรา – คัมภีรศาสนา 

 5.  อยาเชื่อโดยนึกเอาเอง  

 6.  อยาเชื่อโดยการคาดคะเน  

 7.  อยาเชื่อโดยการอนุมาน – อุปมาน 

 8.  อยาเชื่อโดยพอใจตรงกับความเห็นของตน  

 9.  อยาเชื่อโดยนับถือวาผูนั้นเปนครูของเรา  

 10.  อยาเชื่อโดยนับถือวาผูนั้นเปนครูของเขา  

 พระพุทธเจาไมไดหามมิใหเชื่อถือตามนี้โดยเด็ดขาด  เพียงแตทรงแนะนำวาอยางดวนเชื่อ

ตามนี้เลยทันที  ตองพิจารณาตามหลักเหตุผลกอนจึงเชื่อ  โดยไดตรัสไวในภัททิยสูตรวา  

 เม่ือใดทานรูดวยตนเองวา  ธรรมเหลานี้เปนอกุศลมีโทษ  นักปราชญติเตือน  เม่ือทำแลว

ยอมใหเกิดแตสวนท่ีไมเปนประโยชนและความทุกขทานควรละธรรมเหลานั้นเสีย  ธรรมเหลานี้เปน

กุศลไมมีโทษ  นักปราชญสรรเสริญ  เม่ือทำแลวยอมใหเกิดประโยชนและความสุข  ทานควรเขาถึง

ธรรมเหลานั้น  นอกจากนี้ยังทรงวางหลักสำหรับตัดสินวาสิ่งใดควรเชื่อไว  3  ประการ  คือ  

 ๑. ใหพิจารณาดวยปญญา  จนทราบชัดดวยตนเอง  

 2. ใหอาศัยทัศนะของผูรูเปนเครื่องตัดสิน  

 3. ใหพิจารณาหาเหตุผลวาถานำไปปฏิบัติแลวจะเปนคุณ หรือโทษ  

 ๒. พุทธปรัชญามีลักษณะเปน  “อเทวนิยม”  คือไมนับถือเทพเจาแตถือวามนุษยเปน

ใหญในตัวเอง  ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง  ปฏิเสธพรหมลิขิต  ปฏิเสธเรื่องพระเจาสราง

โลก  เชนเดียวกับศาสนาเชน  แตยอมรับการมีอยูแหงเทวดาท่ัวๆ  ไป  คลายเปนประเภทของสัตวท่ี

มีชีวิตของหนึ่งท่ีมีสภาพแวดลอมตางออกไปจากมนุษย  ดังนั้นจึงมีคำกลาวเปนพุทธภาษิต  ยืนยัน

วาความรูและความประพฤติ  เปนหลักสำคัญในการตัดสินนี้  

  วิชชาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสโฐ  เทวมนุสฺเสสุ แปลวา  ผูสมบูรณดวยความรูและความ

ประพฤติเปนผูประเสริฐ สุดในเทวดาและมนุษย ดวยเหตุผลนี้มนุษยธรรมดา  ถามีความประพฤติ

ดี  มีความรูดี  ยอมประเสริฐกวาเทวดาท่ีดอยทางความรูและความประพฤติ  แสดงวาประพุทธ

ศาสนาไมไดตีราคาของเทวดาหรือเทพเจาสูงกวาบุคคลดี  ๆ  ท้ังหลายและสำหรับเรื่องเทวดาหรือ

เทพเจาตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนาแบงไวประเภท  ดังนี้  

 ๑. สมมติเทพ  เทวดาโดยสมมติ  หรือโดยยกยอง  เชนพระมหากษัตริย  พระอัคร

มเหสี  และพระราชโอรส  พระราชธิดา    

 ๒. อุปปติเทพ  เทวดาโดยกำเนิด  ไดแกเทวดาท่ีเกิดข้ึนเอง  
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 ๓. วิสุทธิเทพ  เทวดาโดยความบริสุทธิ์  เชนพระอรหันต  และพรพุทธเจาเปนตน  จัดวา

เปนเทวดาชั้นสูงกวาเทวดาทุกประเภท  นอกจากนั้นในคติเรื่องพระพรหม  ซ่ึงเปนเทพสูงสุดของ

ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ได น ำ ม า เป ลี่ ย น เสี ย ให ม   คื อ แ ส ด ง

คุณธรรม  4  ขอ  เรียกวา  พรหมวิหาร  4  หมายถึงธรรมเปนเครื่องอยูแหงจิตใจของพรหมคือ  

 ๑.เมตตา  มีไมตรีจิตคิดจะใหผูอ่ืนเปนสุข  ตรงกันขามกับความพยาบาท  

 ๒. กรุณา  คิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข  ตรงกันขามกับความโหดราย  

 ๓. มุทิตา  พลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี ต รงกันขามกับความริษยา  

 ๔. อุเบกขา  ความวางใจเปนกลาง  ตรงขามกับความลำเอียง  (อคิตา)  

 ธรรมท้ัง  4  ประการนี้   ถาบุคคลใดสามารถปฏิบั ติ ได   ก็ มีฐานะเทียบเท ากับ

พรหม  ดังนั้น ลักษณะของพุทธปรัชญาถือวา  เทพเจาโดยความบริสุทธิ์คือความเปนพระอรหันต

หรือเปนพระพุทธเจา  มนุษยทุกคนมีสิทธิ์จะเปนไดถาตั้งอยูในคุณธรรมหรือลงมือปฏิบัติเพียงพอ 

 พุทธปรัชญาแสดงคุณธรรมของเทวดาชั้นสูงคือพระพรหมไวดวยเพ่ือใหมนุษยทุกคนเปน

พรหมไดในชาตินี้โดยคุณธรรม  พระพุทธศาสนาคลายกับศาสนาเชน  ในขอท่ียกยอเทวดานอยกวา

คนท่ีมีคุณงามความดี  (พระไตรปฎก  เลม  3  อุปาลิวาทสูตร  หนา  45)  

 3. พุทธปรัชญาเปน  “มนุษยนยิม”  เพราะปฏิเสธปญหาท่ีลึกซ้ึงทางปรัชญา  ปฏิเสธเทพ

เจาและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งภายนอกโดยใหความสนใจเพียงทุกขสุขในปจจุบันของมนุษย  จาก

การกระทำของมนุษยเอง  มีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่ีมาจากธัมมบทวา  บุคคลพึงตั้งตนเองไวในทางท่ี

ควรกอน  (อตฺตานเมว  ปฐมํ  ปฏิรูป  นิเวสเย)  (สุตตันตปฎก  เลม  25  เลม  หนา  36)  ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวา  หลักการของพุทธปรัชญาเปนมนุษยนิยม  คือสอนใหมนุษยแกปญหาดวยตัวมนุษยเอง

โดยเริ่มจากตัวเองกอน  นอกจากนี้จะเห็นไดจากปญหาท่ีพระพุทธเจาไมทรงตอบ  เพราะเห็นวาไม

เก่ียวกับการดำรงชีวิตในโลกนี้คือ 

 1.  โลกเท่ียง                                         2.  โลกไมเท่ียง  

 3.  โลกมีท่ีสิ้นสุด                                    4.  โลกไมมีท่ีสิ้นสุด  

 5.  กายกับจิตเปนอันเดียวกัน                      6.  กายกับจิตเปนคนละสวน  

 7.  ตายแลวสูญ                                     8.  ตายแลวไมสูญ  

 9.  ตายแลวสูญก็มีไมสูญก็มี                     10.  ตายแลวสูญก็ไมใชไมสูญก็ไมใช  

 พระพุทธเจาใหเหตุผลท่ีไมตอบคำถามท้ัง  10  ขอนี้เพราะไมไดเปนประโยชนเพอความ

ดับทุกข  เพ่ือความสงบ  เพ่ือความรูแจง  และเพ่ือนิพพาน  
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 4. พุทธปรัชญามีลักษณะเปน  “ปฏิบัตินิยม”  ถือวาความคิดใดๆ  จะมีความหมาย

หรือไม  ตองข้ึนอยูกับผลในการปฏิบัติของความคิดนั้นๆ  ความคิดและความเชื่อท่ีดีนั้นควรนำมา

ปฏิบัติไดและอำนวยประโยชนแกมวลมนุษย  ในสมัยเม่ือใกลจะปรินิพพาน  พระพุทธเจาทาง

ปรารภกับพุทธบริษัทท่ีมาบูชาพระองควา  (มหาปรินิพพานสูตร เลม  10  หนา  160) 

 การบูชาพระองคดวยอามิสบูชา  มีดอกไมเปนตนยังไมชื่อวาเปนการบูชาท่ีแทจริง  แต

ผูใดท่ีประพฤติปฏิบัติธรรม  ตั้งตนชอบในคลองธรรม  ผูนั้นชื่อวาเคารพหลักการะบูชาพระตถาคต

ดวยการบูชาอันยอมเยี่ยม  

 เปนการแสดงใหเห็นวาปฏิบัติบูชาหรือธรรมบูชานั้นเปนการบูชาท่ีสูงสุดกวาการบูชาดวย

วัตถุ  เชนดอกไมธูปเทียนเปนตน  

 5.  พุทธปรัชญามีลักษณะเปนประชาธิปไตย  สงเสริมความเสมอภาคและถือเสียงของคน

หมูมากเปนเครื่องตัดสินชี้ขาด  พระพุทธเจาไมเห็นดวยกับการแบงชั้นวรรณะ  ท่ีวาดวยการแบงชั้น

ว ร ร ณ ะ นี้ เป น ง า น ข อ ง พ ร ะ เจ า ห รื อ พ ร ะ พ ร ห ม   ( ใ น สุ น า ทิ ร ก สู ต ร   สั ง ยุ ต ต

นิกาย  สคาถวรรค  เลม  15  หนา  240)  พระพุทธเจาทรงตอบสุนทริกภารทวาช  พราหมณ

วา  อยาถามถึงชาติสกุลเลย  จงถามถึงความประพฤติดีกวา  โดยไดแสดงหลักธรรมและเหตุผลวา  

 ไฟยอมเกิดไดจากไมทุกชนิด  ผูรูแมเกิดในตระกูลต่ำแตเปนผูมีความเพียร  เปนผูกัน

ความชั่ว  ดวยความละอาย  มีสัตย  สำนึกตนเปนคนอาชาไนยได  ในกัณณกัตถลสูตร  (มัชฌิม

นิกาย  มัชฌิมปณณาสก  สูตตันตปฎก  เลม  13  หนา  517)  พระพุทธเจาทรงตรัสวา  

 “วรรณะท้ัง  4  คือ  พราหมณ  กษัตริย  แพศย  และศูทร  ถามีคุณธรรมแลวก็เชื่อวา

เสมอกัน  โดยทรงเปรียบวาถาจะนำไมสาละ  ไมมะมวง  ไมมะเดื่อ  ท่ีแหงมาเผาไฟ  ผลคือเปลว

ไฟ  สีของไฟและแสงไฟท่ีเกิดข้ึนก็จะไมตางอะไรกัน  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกท่ีสอนให

มนุษยเลิกดูหม่ินเหยียดหยามกัน  ในเรื่องถือชั้นวรรณะ  เพราะเหตุชาติและวงศสกุลสูงต่ำยากดีมี

จนอยางไรไมสำคัญ  ถาตั้งอยูในศีลธรรมแลวก็ชื่อวา  เปนคนดีท่ีควรยกยอสรรเสริญ  ถาตรงกันขาม

คือเปนผูลวงละเมิดศีลธรรมแลว  แมจะเกิดในสกุลสูงก็นับวาเปนคนเลวอันควรตำหนิ 

 สำหรับประชาธิปไตย  ทางพุทธศาสนานั้น  พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติพระวินัยใหสิทธิ

แกพระสงฆ  ให มีอำนาจในการบริหารหมูคณะมีสิทธิ์คัดคานในเม่ือไมเห็นดวยโดยไมมีขอ จำกัดวา

ผูเกิดในสกุลสูงหรือหรือต่ำเม่ือมาบวชแลวมีสิทธิ์เทาเทียมกัน  แตจะตองเคารพกันตามลำดับท่ีบวช

กอนหรือหลัง  แมพุทธบริษัทก็เชนกัน  ไมควรหลงงมงายกับชาติตระกูล  ยศ  จนมืดบอด  เพราะ

อำนาจและบารมียอมไมคงท่ี  แตความดียอมคงทนตลอดไป 
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 6.  พุทธปรัชญามีลักษณะเปนประโยชนสุขนิยม  ถือวา  มนุษยกับประโยชนสุขของ

มนุษยเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดจะเห็นไดจากหลักคำสอนท่ีมุงธำรงเสริมสรางและพัฒนามนุษยธรรมข้ึนใน

โลกมนุษย  เพ่ือประโยชนสุขแกสังคมของมนุษยเอง  ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมท่ีเก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวโดยท่ัวๆ  ไปคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน  คือ  ประโยชนใน

ปจจุบันอันวาดวยการสอนหลักปฏิบัติ ในทางดานเศรษฐกิจ  4  ประการคือ  (พระไตรปฏ

กเลม  23  หนา  294)  

 1. ขยันหม่ันเพียรแสวงหาทรัพย  

 2. รูจักรักษาทรัพยท่ีหามาได  

 3. การคบเพ่ือนท่ีหามาได  

 4. การใชจายพอเหมาะสมแกฐานะของตน  

 นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงหลักปฏิบัติ ท่ี เปนประโยชนสุขของมนุษยไว  4  ประการ

เรียกวา สุขของผูครองเรือน  4  อยางคือ  

 1. สุขเกิดจากการมีทรัพย  

 2. สุขเกิดจากการไดจายทรัพยใชสอย  

 3. สุขเกิดจากการไมเปนหนี้  

 4. สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีไมมีโทษ  

  

 7. พุทธปรัชญามีลักษณะเปนสากล  พระธรรมของพระพุทธเจาถืออริยสัจจ  4  เปนของ

จริงท่ีมีอยูในโลกตลอดกาล  เปนความจริงท่ีมีอยูในชีวิตพระพุทธเจาตรัสวา  สภาวธรรม  หรือ

ทำนองคลองธรรมเป นจริง ท่ี มี อยู แล วตามธรรมชาติ   ไม ว าจะ   มีพระพุทธเจ า เกิด ข้ึน

หรือไม  พระพุทธเจาเปนผูคนพบสัจธรรม  แลวทรงนำมาแสดงสภาวธรรมนั้นใหปรากฏ  (จากธัมม

นิยามสูตร)  ดังนั้น  ความจริงหรือสัจธรรมท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาตินี้จึงเปนสากลสำหรับทุก

คน  มิใชสิ่งประดิษฐหรือคิดข้ึนตามอารมณเพอฟนพระพุทธเจาตรัสไวในธัมมจักกัปวัตตนสูตร

วา  “ตราบใดท่ีพระองคยังมิไดตรัสรูความจริงในลักษณะ  3  อยางคือ  1.รูความจริง 2. รูหนาท่ีอัน

ควรทำเก่ียวกับความจริงนั้น 3. รูวาไดทำหนาท่ีสำเร็จบริบูรณแลว ตราบนั้นพระองคก็ยังไมอาจ

กลาวไดวา  ตรัสรูแลว ภาษิตนี้แสดงวาความจริงนั้น พระองคไดลงมือปฏิบัติจนคนพบจึงไดนำมาสั่ง

สอนเวไนยสัตว  (สัตวท่ีสอนได)  ตอไป  

 8.  มนุษยตามทัศนะของพุทธปรัชญา  คำวา  “มนุษย”  เปนคำท่ีมาจากภาษา

สันสกฤต  และบาลีตามหนังสือพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2493  และตาม
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หนังสือปทานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการใหคำจำกัดความไววา  มนุษย  อานวา  มะนุตษยะ  เปน

ภาษาสันสกฤตและบาลีอิทธิพลตอภาษาไทยมาก  ศัพทวา  “มนุษย”  ท่ีใชในภาษาไทยมาจาก

ภาษาสันสกฤต ซ่ึงมี ราก ศัพท ดั งนี้   มน+ อุษยะ  =  มนุ ษย   มีความหมายว า   ผู ท่ี จิ ต ใจ

สูง  มนะ  แปลวาใจ  อุษยะ  แปลวาสูง  ดังนั้น  คำจำกัดความท่ีถูกตองก็คือ  ผูมีจิตใจสูงกวาสัตว

ท้ังหลายในโลก  สวนคำวาบุคคลเปนคำท่ีบัญญัติ ข้ึนภายหลังมาจากรากศัพท ท่ี เปนภาษา

บาลี  วิเคราะห  ตามหลักภาษาศาสตร  ดังนี้  ปูติ  คลตีติ  =  ปุคฺคโล  (สตฺโต)  (สัตวใด)  ยอม

บริโภคซ่ึงของเนา  สัตวนั้นชื่อวาบุคคล  ดังนั้นคำวา  บุคคล  หมายถึงสัตวท่ีบริโภคของท่ีตายแลว 

 

พุทธปรัชญาการศึกษา  

 ม า จ า ก ค ำ ว า  Buddhishic Philosophy of Education ซ่ึ ง ไ ด แ น ว คิ ด ม า จ า

พระพุทธศาสนา (Buddhism) จากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และปรัชญา

การศึกษาอ่ืนๆ การศึกษาในพุทธปรัชญา คือ การศึกษาเพ่ือใหเขาใจความจริง เขาใจความหมาย

ของชีวิต ท้ังดำรงชีวิตใหสอดคลองสัมพันธกับความจริง พุทธปรัชญา ไดนำหลักเหตุและผลไป

วิเคราะหและอธิบายความจริงและความเปนไปของสิ่งท้ังหลายในโลก ไดชี้แนะใหทราบวาอะไรคือ

ความเปนเลิศ หรือความดีท่ีพ่ึงปรารถนาในชีวิต และจะศึกษาปฏิบัติใหเปนผลไดอยางไร  พุทธ

ปรัชญา หมายถึง ความรูอันประเสริฐท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวหรือพุทธธรรม 

 

พุทธปรัชญาปฏิเสธแนวคิดของปรัชญาอินเดียระบบเกา 

 พุทธศาสนาใหใชหลักกาลามสูตร ปฏิเสธการสรางโลกของพระพรหม มองวาสรรพสิ่ง

เปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ไมเห็นดวยกับการอาบน้ำลางบาปและยัญพลีกรรม ไมยอมรับระบบ

วรรณะคนจะดีชั่วเพราะกรรม มิใชชาติตระกูล ไมยอมรับทางสุดโดงท้ังสองสวน ทรงแสดงทางสาย

กลาง หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ีโดดเดน เชน ไตรลักษณ ทรงแสดงวา สรรพสิ่ง ยอมมี

ลักษณะเกิดข้ึน ตั้งอยูและดับไปตามหลักแหงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไมเท่ียงเปนทุกขและมิใช

ตัวตนเสมอกัน ไมมียกเวน  

 อริยสัจ ๔ ทรงแสดงวาปญหาทุกขของชีวิตทุกอยางเกิดจากสาเหตุคือความอยาก 

(ตัณหา) ดวยประการตาง ๆ แลวทรงแสดงวา ความดับสนิทแหงความทุกขท้ังมวล (นิโรธ) ตอง

ปฏิบัติตามแนวทางแหงมรรคมีองค ๘ ประการ  

 ปฏิจจสมุปบาท หรือทฤษฎีสาเหตุสัมพันธ วา การเกิดกับดับของสิ่งตาง ๆ เปนไปตาม

หลักปจจยาการคือเหตุปจจัยอาศัยกันเกิดข้ึนแบบลูกโซ ในลักษณะเปนวงจรหาเบื้องตนและเบื้อง
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ปลายหรือท่ีสุดไมพบ ผลท่ีเกิดจากสาเหตุอันหนึ่ง ยอมเปนสาเหตุใหเกิดสิ่งอ่ืนอีกตอไป เรื่อยไป ไมมี

สิ้นสุด กฎแหงกรรม ทรงแสดงวากรรมคือการกระทำของมนุษยมีแรงผลักดันมาจากกิเลสเปนเหตุ

แลวใหเกิดผล (วิบาก) ของการกระทำนั้น แลวผลก็จะกลายเปนเหตุใหทำกรรมตอไปอีก จนกวาจะ

ตัดกิเลสอันเปนเหตุแหงการทำกรรมได วงจรแหงกฎแหงกรรมก็จะสิ้นสุดลง เขาสูความสิ้นทุกข

ในวัฏฏสงสาร คือ พระนิพพาน หรือ เขาสูอรหันตภูมิ การกระทำจึงจะเปนแตเพียงกิริยาไมมีผล 

(วิบาก) ท่ีเปนทุกขอีกตอไป 

 อนัตตา จากการท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันเกิดข้ึนตามหลักแหงปจจยาการ จึงไมมีอะไรเปน

ตัวตนท่ีแทจริงท่ีจะยึดม่ันถือม่ันวา เปนตัวเราของเรา เปนตัวเขาของเขา ไมอยูในอำนาจของใคร ท่ี

จะบังคับบัญชาใหเปนไปตามท่ีตนปรารถนาได จึงไรตัวตน ไมมีอาตมัน และวิญญาณอมตะดังท่ีลัทธิ

เทวนิยมท่ัวไปเชื่อถือกันอยู 

 

ความแตกตางระหวางพุทธปรัชญากับปรัชญาท่ัวไป 

 ปรัชญาเปนระบบแนวคิดใหญ ท่ีครอบคลุมและเปนแมของศาสตรบรรดามีอีกหลาย

ศาสตร เม่ือมองจากแงนี้ พุทธปรัชญาจึงเปนสวนหนึ่งของปวงปรัชญา  สวนแนวคิดท่ีสอง ก็บอกวา 

หากพิจารณาถึงเนื้อหาปรัชญาแลว จะพบวา มีเนื้อหาปรากฏอยูในพุทธปรัชญาครบถวน โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ปรัชญาทางตะวันตก  จากมุมมองท้ังสองนี้ จะเห็นวา พุทธปรัชญากับปรัชญา มีเหมือน

ความเหมือนกันในฐานะเปนระบบความคิดเก่ียวกับความจริงของชีวิตมนุษย  โลก และ

จักรวาล  และหากจะมีความแตกตางกันก็ตรงท่ีพุทธปรัชญา มีเนื้อหาท่ีเปนคำสอนของพระพุทธเจา

เก่ียวกับมนุษย โลก และจักรวาลดังกลาว  เปนการเฉพาะ  ซ่ึงเนื้อหาดังกลาว อาจจะมีท้ังสวน

เหมือนและสวนตางจากระบบปรัชญาอ่ืน ๆ บางก็ไดแตจะอยางไรก็ตาม พุทธปรัชญาและปรัชญา

อ่ืน ๆ ตางมีความสนใจมุงศึกษาหาคำตอบเก่ียวกับมนุษย โลก และจักรวาลเชนเดียวกัน 

 การใชคำวา “พุทธปรัชญา” จึงเปนการใชเรียกวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิง

ปรัชญา ท่ีไมไดใชศรัทธาความเชื่อเปนตัวต้ัง หากแตใชความสงสัยใครรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนนการวิพากษวิจารณ วิเคราะห ตั้งถามเพ่ือใหความรูเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ อยาง

กระจางชัด ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง คำวา พุทธปรัชญา จะใชในบริบทแหงการศึกษาปรัชญา 

ซ่ึงเปนการจัดพุทธปรัชญาเปนระบบหนึ่งตามแนวคิดแรก 

 พุทธปรัชญาเปนระบบปรัชญาอีกระบบหนึ่งในบรรดาปวงปรัชญาท้ังหลาย เหตุผลอยู

ตรงท่ีนิยามความหมายและลักษณะของความเปนปรัชญา กลาวคือ มีผูใหนิยามความหมายคลายกัน

วา คำวา ปรัชญา นั้นเปนศัพทในภาษาสันสกฤษ ท่ียืมมาใชในภาษาไทย มีความหมายวา รอบรู รูท่ัว 
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มีนัยแสดงใหเห็นถึงความเปนผล คือ ความรูรอบ คำวาปรัชญาดังกลาวนี้ ไดนำมาใชเปนคำแปลของ

ศัพทภาษาอังกฤษวา Philosophy ซ่ึงมีความหมายวา รักในความรู หรือรักท่ีจะเรียนรู จึงมีนัยแสดง

ใหเห็นถึงความเปนเหตุ นั่นหมายความวา philosohpy นั้น เนนท่ีเหตุ คือ วิธิการ กระบวนการใน

การแสวงหาความรู 

 จะเห็นวา เม่ือพิจารณาจากความหมายตามศัพทของคำวา ปรัชญา และ philosophy 

ดังกลาวแลว ท้ังสองคำจะมีความหมายไมตรงกันทีเดียวนัก  แตอยางไรก็ตาม ในบริบทการศึกษา

ดานปรัชญา ก็มีความเขาใจถึงประเด็นนี้ดี  

 ความเปนปรัชญาท่ีแทจริง อยูท่ีความสงสัยใครรูในสรรพสิ่งรอบตัวมนุษย แลวไมหยุดอยู

แคความสงสัยเทานั้น หากแตมุงแสวงหา คนควาหาคำตอบในเรื่องท่ีตนสงสัยนั้น กลาวใหชัดข้ึน ก็

คือ หากเห็นวา เรื่องใดเปนปญหา แลวสงสัยวาทำไมจึงเกิดปญหานั้นข้ึน และจะแกไขปญหานั้น

อยางไร จากนั้น จึงเขาสูกระบวนการแสวงหาคำตอบนั้น ๆ ท่ีนับพุทธปรัชญาเปนปรัชญาระบบหนึ่ง 

ก็ดวยเหตุผลท่ีวานี้ เพราะจุดเริ่มตนแหงพุทธปรัชญาอยูท่ีความสงสัยในความจริงของชีวิตท่ีเกิดข้ึน

แกเจาชายสิทธัตถะในขณะยังมิไดเสด็จออกผนวช กลาวคือ ทรงเล็งเห็นถึง ความแก ความเจ็บ และ

ความตายเปนปญหาของชีวิตมนุษย และไดต้ังคำถามกับพระองควา จะหลุดพนจากความแก ความ

เจ็บและความตายนี้ไดอยางไรหรือไม จากนั้น จึงทรงอุทิศเวลาและชีวิตเพ่ือแสวงหาคำตอบท่ีวานี้จน

ไดคำตอบ ท้ังยังทรงคนพบมรรคาสูความหลุดพนจากสภาวะดังกลาวนั้นดวย  พุทธปรัชญาจึง

กอกำเนิดข้ึน และไดรับการนำสืบมาจนกระท่ังปจจุบัน 

 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร  

 การศึกษาถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานในการนำไปสู

แนวคิดทางการเมือง และเก่ียวโยงไปถึงแนวคิดทางรัฐศาสตร ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 คำวา รัฐศาสตร (Political Science) หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยการเมือง หรือความรูท่ี

เ ก่ี ย วข อ ง กั บ ก าร เมื อ ง  แต ห าก พิ จ ารณ าถึ งฐาน ศัพ ท ขอ งค ำว า  political science จะ

พบวา political ท่ีเปนคำคุณศัพทมีรากฐานมาจากคำในภาษากรีก คือ “polis” ท่ีแปลวา“วิธีการ

ในการจัดองคการทางการเมือง” ซ่ึงในสมัยนั้นมีลักษณะเปนการจัดองคการทางการเมืองในรูปแบบ

นครรัฐท่ีมีอาณาเขตไมกวางขวางและมีประชากรไมมากนัก จากความหมายดังกลาวนี้เองท่ีทำ

ใ ห  political science ห ม า ย ถึ ง  ศ า ส ต ร ท่ี ว า ด ว ย รั ฐ  ( the science of the 

state) หรือ “รัฐศาสตร” 
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 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ใหความหมายของคำ

วา “การเมือง” ไวดังนี้ 

 ๑. งานท่ีเก่ียวกับรัฐหรือแผนดิน เชน วิชาการเมือง ไดแก วิชาท่ีวาดวยรัฐ การจัดสวน

แหงรัฐและการดำเนินงานแหงรัฐ 

 ๒. การบริหารประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เชน การเมือง

ระหวางประเทศ ไดแก การดำเนินนโยบายระหวางประเทศ 

 ๓. กิจการอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน ตำแหนงการเมือง ไดแก 

ตำแหนงซ่ึงมีหนาท่ีอำนวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผูแทนราษฎร) การบริหารแผนดิน 

 ดังนั้น การเมือง เปนงานท่ีเก่ียวกับรัฐและแผนดินหรืองานบริหารประเทศ ซ่ึงงานดานนี้

จะมีบุคคลท่ีสำคัญๆ อยู ๒ พวก คือ ผูปกครอง (รัฐบาล) กับผูถูกปกครอง (ประชาชน) โดยฝาย

ผูปกครองมีอำนาจในการปกครองแผนดินใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย สวนจะใชอำนาจการ

ปกครองแบบใดนั้น ข้ึนอยูกับระบบการเมืองของรัฐนั้นๆ 

 

แนวคิดทางการเมืองการปกครองท่ัวไป 

 แนวคิด (Theory) ทางการเมืองการปกครองของแตละสำนักท่ีเสนอแนวคิดออกมา 

บางครั้งจะกอใหเกิดอิทธิพลท่ีอยูเหนือจิตใจชนในกลุมตาง ๆ บางครั้งรุนแรง ขัดแยง  ตอสูกัน จน

เกิดความเสียหาย แบงพรรค แบงฝาย แบงพวกกันมามากตอมากแลว เจาลัทธิหรือนักปราชญ

เจาของทฤษฎีเอง ก็พยายามปรับปรุงแกไขแสวงหาแนวคิดวิธีการท่ีดี ท่ีสุด แตถึงกระนั้นก็มี

แนวความคิดท่ีขัดแยงกันอยู เพราะความคิดทางการเมืองนั้นเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเริ่มตระหนักถึง

ความสัมพันธท่ีเขามีตอรัฐ และรัฐมีตอเขา หรืออีกนัยหนึ่ง ความสัมพันธในแงท่ีวาบุคคลตองปฏิบัติ

อยางไรตอรัฐ และรัฐจะปฏิบัติอยางไรตอบุคคล ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวนี้ไดใหความสำคัญเก่ียวกับ

รัฐ หรือรัฐบาล หรือผูนำท่ีมีผลกระทบตอผูอยูใตการปกครอง จนบางครั้งทำใหมีแนวคิดท่ีวาใครควร

จะเปนผูนำท่ีมีอำนาจ หรืออำนาจควรมาจากใคร ท้ังนี้ คนบางกลุมคิดวา พระมหากษัตริยควรเปน

ผูใชอำนาจทางการเมืองแตผูเดียว อีกกลุมหนึ่งกลับคิดวาการท่ีใหบุคคลเดียวใชอำนาจอยางเต็มท่ี

นั้นไมดี อำนาจควรกระจายกันไป สองกลุมนี้มีแนวความคิดท่ีไมเหมือนกันและเปนแนวความคิดท่ี

ขัดแยงกันอยูตลอดมา บุคคลกลุมหนึ่งคิดวามนุษยเราเกิดมาควรจะทำงานเต็มท่ีตามความสามารถ

ของตนก็ควรท่ีจะมีสมบัติเปนสวนตัว บุคคลอีกกลุมหนึ่งคิดตรงกันขาม คือคิดวามนุษยในสังคมนี้

เกิดมาอยูในสังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบตอชีวิตของทุก ๆ คนนั่นคือคนรวยควรชวยเหลือ

คนจน ควรท่ีจะหามมิใหบุคคลท่ีมีทรัพยสินสวนตัวโดยใหถือเปนทรัพยสินของรัฐเสียหมด 
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พุทธปรัชญากับระบบการเมืองและสังคม 

 การเมืองในทัศนะของพุทธปรัชญา  

 การเมืองในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาไมไดพูดการเมืองโดยตรง แต

ไดกลาวถึงหลักการปกครองบุคลากรทางการปกครอง และเปาหมายการปกครอง เก่ียวกับหลักการ

ปกครองนั้น ไมระบุวาการปกครองแบบใดดีแบบใดเสีย ไมไดตำหนิวาแบบประชาธิปไตยไมดี แบบ

สังคมนิยมเสีย แตใหยึดหลักการท่ีเปนธรรมเปนหลักปกครอง มุงการปกครองแบบธรรมาภิบาล คำ

สอนเรื่องอธิปไตย 3 ปรากฏอยูใน อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปฎก เลมท่ี 20 ขอ 479 

กลาวถึงการปฏิบัติธรรมของภิกษุไว 3 อยาง ตามลักษณะของแรงกระตุนท่ีกอใหเกิดการปฏิบัติ 3 

อยาง 

 อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ ตลอดจนผลประโยชน

ตนเปนใหญ กระทำการดวยปรารภตนและสิ่งท่ีเนื่องดวยตนเปนประมาณ 

 โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียง

สรรเสริญและนินทา ไมมีหลักการท่ีแนนอน กระทำการโดยปรารภจะเอาใจคนหมูชน หาความนิยม

หรือหวั่นกลัวเสียงกลาวเปนประมาณ 

 ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือถือหลักความจริงความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล 

เปนใหญกระทำการดวยปรารถนาสิ่งท่ีไดศึกษาตรวจสอบขอเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีไดรับฟง

อยางกวางขวางแจงชัด และพิจารณาอยางดีท่ีสุดเต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ

บริสุทธิ์ใจวาเปนไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงามเปนประมาณการปกครองท่ีดีเลิศตามเม่ือรูหลัก

อยางนี้แลวถาตองการรับผิดชอบตอรัฐ 

 

พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม 

 กรรม แปลตามศัพทวา การงาน หรือการกระทำ แตในทางธรรมตองจำกัดความจำเพาะ

ลงไปวา หมายถึง การกระทำท่ีประกอบดวยเจตนา หรือการกระทำท่ีเปนไปดวยความจงใจ ถาเปน

การกระทำท่ีไมมีเจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม ดังพุทธพจนท่ีวา ภิกษุ

ท้ังหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกวากรรม บุคคลจงใจแลว จึงกระทำดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ  

 กฎแหงกรรมนี้ ศัพททางวิชาการแท ๆ ทานเรียกวา กรรมนิยาม กรรมนิยามแปลวา กฎ

แหงกรรม เปนกฎเกณฑแหงเหตุและผลอยางหนึ่ง หรือจะเรียกวา กฎของธรรมชาติก็ได แบง

ออกเปน 5 ประการดวยกันคือ 
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 อุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนเรื่องของวัตถุภายนอก 

เชน ลมฟาอากาศ ฤดูกาล ฝนตกฟารอง การท่ีดอกไมบาน ดอกไมเหี่ยว การท่ีดิน น้ำ ปุย ชวยให

ตนไมเจริญเติบโต การท่ีสิ่งท้ังหลายเจริญเติบโต ดำรงอยู และสูญสลายไป เปนตน 

 พีชนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุ หรือท่ีเรียกวาพันธุกรรม ซ่ึงรวมสิ่งมีชีวิต

ท้ังหมด เชน พืช สัตว บุคคล 

 จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทำงานของจิต เชน เม่ืออารมณกระทบประสาท ก็

จะเกิดความรูสึก มีการเห็น การไดยิน หรือการถูกตองทางผัสสะ หรือวา กระบวนการทำงานของจิต

ทำงานอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง เปนตน 

 กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย ท้ังในแงของการกระทำ และการ

ใหผล เชน ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว อยางนี้เรียกวา กฎแหงกรรม 

 ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับความสัมพันธและอาการท่ีเปนเหตุเปนผลของกันและ

กันของสิ่งท้ังหลาย 

 กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่ง ในกฎท้ัง 5 นั้น การท่ีเราจะวิเคราะหพิจารณาสิ่งท้ังหลาย

นั้น อยาไปยึดถือวา ทุกอยางตองเปนกรรมท้ังนั้น มิฉะนั้นจะกลายเปนทัศนะท่ีผิดพลาด 

พระพุทธศาสนาสอนไวแลววา กฎธรรมชาติมี 5 อยาง หรือนิยาม 5 กรรมนิยามเปนเพียงกฎหนึ่ง

เทานั้น 

 

พุทธปรัชญากับรัฐศาสตร  

 มนุษยในสังคมหนึ่งๆ ประกอบดวยกลุมบุคคลตางๆ ท่ีมีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย 

ทัศนคติ และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มารวมกันอยูภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงทำใหมีความจำเปน

ท่ีจะตองหาการปกครองท่ีเหมาะสมมาใชในสังคม เพ่ือใหสังคมนั้นๆ ดำเนินไปไดดวยดี คือมีความ

สงบเรียบรอย มีความยุติธรรม มีความสามัคคี ปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม หากสังคมท่ีมี

ความแตกตางกันอยางหลากหลาย ไมมีการนำการปกครองท่ีเหมาะสมมาใชแลว ก็อาจทำใหสังคม

นั้นประสบกับความสับสนยุงเหยิง เกิดความแตกแยก แยงชิงผลประโยชนตามมา อยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

ดังท่ีเห็นไดในสังคมตางๆ ในปจจุบันนี้การปกครองท่ีเหมาะสมจึงเปนท่ีตองการของทุกๆ สังคม

เพราะถือวาเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหไดมาซ่ึงการมีเสถียรภาพทางสังคมและการนำสังคมไปสูความ

เจริญกาวหนา ความผาสุก การบริหารและการปกครองของสังคมในอดีตมีความสัมพันธกับศาสนา

อยางใกลชิด มีการพ่ึงพิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ศาสนาจึงเปนท่ีมาของอุดมการณรูปแบบเดียว เปน
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เครื่องมือท่ีสำคัญในการธำรงรักษาความชอบธรรมของการปกครองและการยอมรับของประชาชนท่ี

มีตอผูปกครอง  

 พระพุทธศาสนาท้ังท่ีเปนสวนพระธรรม คือคำสอน และพระวินัย คือ คำสั่ง มีคุณคาตอ

การปกครอง ท้ังในดานการปกครองตนเอง การปกครองหมูคณะและการปกครองประเทศหรือ

สังคมโดยสวนรวมตลอดจนมีการปกครองโลกอยูมาก กลาวคือ มุงสงเสริมใหบุคคลหม่ันสำรวจ 

ฝกฝน ปรับปรุง เคารพ ควบคุม บังคับภายใน คือ จิตใจ เชื่อม่ันรับผิดชอบตอตนเอง เปนการ

ปกครองตนเอง รูจักธรรมชาติและความตองการของผูอ่ืน ใชพระคุณควบคูกับการใชพระเดช เปน

การปกครองหมูคณะและปกครองประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม ตลอดมีการใชธรรมเปนโลกบาล 

คือหิริและโอตตัปปะ ซ่ึงเปนธรรมปกครองโลก สังคมไทยไดรับอิทธิพลคำสอนของพระพุทธศาสนา

เก่ียวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะท่ีนำมาจากคัมภีรชาดก เชน ทศพิธราชธรรม พละ 

ของกษัตริย เวนจากอคติ ซ่ึงเปนธรรมของพระราชา ผูนำ ผูปกครองโดยตรง เม่ือมองในแงรัฐศาสตร 

ก็คือหลักแหงการบริหารและการปกครองกายและใจ ซ่ึงเม่ือนำมาปฏิบัติตามแลวจะทำใหชีวิต

ดำเนินไปในแนวทางท่ีถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสังคม พระพุทธศาสนา คือ

คำสั่งสอนท้ังหมดของพระพุทธเจา เปนประมวลความรูทางศาสนาระบบหนึ่ง เชนเดียวกับประมวล

ความรูทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรท่ีเรียนกันอยูตามสถาบันการศึกษาตางๆ 

ประมวลความรูทางพระพุทธศาสนา วาดวยสิ่งสำคัญ ๔ ประการดวยกัน คือ 

 ๑. ธรรมชาติของชีวิต 

 ๒. ธรรมชาติของจักรวาล 

 ๓. จุดมุงหมายของชีวิต 

 ๔. ทางไปสูจุดมุงหมายของชีวิต 

 ประมวลความรูทุกอยาง ยอมมีแหลงท่ีมาหรือแหลงกำเนิด การรูแหลงท่ีมาของศาสนา

ตางๆ เปนสิ่งจำเปนในการศึกษาศาสนา เพราะเปนความรู ภูมิหลังของศาสนา ทำใหเราเขาใจ

ศาสนานั้นๆ ไดดีข้ึน เชนเดียวกับการท่ีเรารูถึงมารดาบิดา และฐานะตระกูลของคนท่ีเรากำลังจะคบ

หาสมาคมดวย ยอมทำใหเราสามารถประเมินคุณคาของเขาไดดีข้ึน 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 พุทธปรัชญาถือวา ธรรมมิใชจุดหมายสูงสุดของชีวิต  ธรรมเปนเพียงแนวทาง วิธีการ 

เครื่องมือ อุปกรณ นโยบายมรรคาหรือพาหนะชวยใหบรรลุจุดหมายระดับตาง ๆ จนถึงสูงสุดของ

ชีวิตคือการสิ้นทุกข ทุกคนเกิดมาลวนประสบความทุกข กลาวคือ ทุกคนยอมมีปญหาชีวิตท้ังนั้น 
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ดังนั้นในแงนี้ เราอาจถือตามแนวพุทธปรัชญาวา ระบบการเมืองไมใชสิ่งมุงประสงคของชีวิต ตอ

ระบบการเมืองท่ีอิงอาศัยธรรมเปนแนวทางแกปญหาชีวิตและพัฒนาชีวิตใหมนุษยและชวยใหมนุษย

บรรลุความสมหวัง คือหมดปญหาหรือความทุกขระดับตาง ๆ ของชีวิต 

 พุทธปรัชญาเห็นวา มนุษยไมสามารถแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตองแทจริง ถาไมอาศัย

ธรรม ในทำนองเดียวกันความพยายามใด ๆ ทางการเมือง จะไมอาจเกิดสัมฤทธิผลไดอยางถูกตอง

แทจริง ถาไมยึดหลักธรรมเปนนโยบาย ดังนั้นพุทธปรัชญาการเมือง เราอาจกลาวไดวา “รัฐบาล

ไมใชโดยประชาชน ของประชาชนและเพ่ือประชาชน แตรัฐบาลโดยธรรม ของธรรม และเพ่ือ

ความสุขสมหวังของประชาชน เพราะธรรมคืออำนาจสูงสุดในโลกจึงเรียกวา “ธรรมาธิปไตย”  
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บทบาทสตรีกับการเมือง 

Women's role and politics 

 

ฉัชศุภางค  สารมาศ∗ 
 

 

บทคัดยอ 

ผูหญิงท่ีจะเปนนักการเมืองและรักษาสถานภาพทางการเมืองได ตองมีจุดขาย และตองขาย

เกง ท่ีมาและวิธีการในการเขาสูการเมืองของผูหญิง โดย 3 วิธีการ ไดแก ดวยตนเอง การรับมรดก

ทางการเมือง และการเปนตัวแทน ทางออกหรือแนวทางการรักษาและพัฒนาสถานภาพทาง

การเมืองของสตรี สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และองคกรท่ีเก่ียวของจัดฝกอบรมใหความรู 

และเพ่ิมทักษะอยางตอเนื่อง ตองมีผูสนับสนุนทางการเมืองจากครอบครัว ผูสนับสนุนในพ้ืนท่ี 

ผูสนับสนุนทางการเมืองระดับสูง เพ่ือนนักการเมือง สื่อมวลชนทุกระดับ ผูสนับสนุนทางการเงิน 

หรือผูอุปถัมภ ตองมีผลงานท่ีโดดเดน เห็นผลชัดเจน และมีผลงานตอเนื่อง แนวทางสงเสริมและ

ผลักดันใหผูหญิงเขาสูการเปนนักการเมือง ไดแก การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมือง การ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสราง โจทยท่ีทาทายสำหรับผูหญิงท่ีจะเขาสูการเมือง ไดแก การสรางความ

ไววางใจ มีมาตรการในการขับเคลื่อน และท่ีสำคัญท่ีสุด ตองหางไกลจากคำวา “ทุจริต” และ 

“คอรัปชั่น” 

คำสำคัญ:  บทบาท สตรี การเมือง  

 

Abstract 

 Women to be politicians and maintain political status must have a selling 

point and must sell well. The origin and methods of entering the politics of women 

in 3 ways: self-inheritance, political heritage and representation. Guidelines for 

treatment and development of women's political status, Educational institution, 

Government and related organizations, providing training to educate and increase 

skills continuously. There must be political supporters from the family. Supporters 

in the area, high level political advocate, politician friend, media at all levels, 

                                                           
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3102

financial sponsor or patron. Must have outstanding results, clear results and 

continuous work. Guidelines for promoting and pushing women into politics, 

Including changing political culture, structural changes. The challenge for women to 

enter politics is to build trust. Have measures to drive and the most important, 

must be far from the word “Corruption”. 

Keywords: The role Women's  Politics 

 

บทนำ 

องคการสหประชาชาติไดกำหนดใหป ค.ศ. 1975 หรือ พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล สตรี

จำเปนตองเขามามีบทบาทในการคิดและตัดสินใจในระดับตาง ๆ เพราะการตัดสินใจเหลานั้นจะมี

ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของสตรีโดยรวม สตรีมีบทบาททางการเมือง ไดรับความสนใจและมี

การศึกษาอยางกวางขวาง สัดสวนการมีบทบาททางการเมืองของสตรีในประเทศตาง ๆ พบวายังมี

สัดสวนคอนขางต่ำ องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ระบุวาแมวาจะมีจำนวนสตรีเปน

ครึ่งหนึ่งของประชากรโลก แตสตรีไดรับเลือกต้ังใหเขาดำรงตำแหนงสมาชิกในรัฐสภาเพียงรอยละ 

12 และไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีในรัฐบาลเพียงรอยละ 3 ในขณะท่ีคาเฉลี่ยของการมีบทบาท

ทางการเมืองของสตรีในระดับทองถ่ินนั้นมีสัดสวนท่ีดีกวาในระดับชาติ แคเพียงเล็กนอยเทานั้น การ

มีบทบาททางการเมืองของสตรีอยางเสรี ถือเปนพ้ืนฐานของกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนำไปสูกระบวนการใหไดมาซ่ึงอำนาจทางการเมืองอันชอบธรรม ใน

สังคมประชาธิปไตยสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การท่ีสตรีตองมีบทบาทในการปกครองประเทศหรือใช

สิทธิเพ่ือแสดงบทบาทตาง ๆ ในทางการเมืองไดโดยตรง ภายใตกรอบของกฎหมาย ถือเปนเง่ือนไข

อันจำเปนของระบอบประชาธิปไตย ท้ังในแงของหลักการและอุดมการณ การมีบทบาททาง

การเมืองสตรี ถือเปนหัวใจสำคัญ เพราะประชาธิปไตยคงเกิดข้ึนไมไดหากปราศจากการมีบทบาท

ของบุรุษและสตรี (ธรรมทรรศน : 2559) ผูหญิงท่ีทำงานการเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็มี

ขอจำกัดในตัวดวยเพศสภาพ จริง ๆ แลวผูหญิงมีท้ังจุดออนและจุดแข็งอยูในตัว ถาในมุมมองของ

ตัวเองผูหญิงมีจุดแข็งและมีคุณสมบัติท่ีจะทำงานเพ่ือสวนรวมมากทีเดียว แลวเปนคุณสมบัติท่ีคนท่ี

จะมาทำงานเพ่ือสวนรวมท่ีจะรับผิดชอบกับสังคมควรจะมี มีอยูในผูหญิงเยอะ แตก็ตองยอมรับวา

บางครั้งพอมองดานเพศ ผูหญิงก็มีจุดออนอยูในบางประการ เชน ผูหญิงจะมีความละอายตอบาป

มากเวลาท่ีเขามาสูการเมืองซ่ึงความละอายตอบาปนั้นนาจะเปนจุดแข็ง แตบางครั้งการเมืองก็

โหดราย มีการโจมตีกัน มีการใสรายปายสีกัน ผูหญิงอีกจำนวนมากท่ีอยากทำงานเพ่ือสวนรวมจึงไม
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กลาเขาสูเวทีการเมือง ดวยเหตุนี้จึงควรสงเสริมใหผูหญิงเขามามีบทบาททางดานการเมืองใหมาก

ยิ่งข้ึน 

 

การกอตัวสตรีนิยมในการเมือง 

การศึกษาพัฒนาการของกระบวนการสตรีนิยม รวมท้ังความสำคัญตาง ๆ ของสตรีในแตละ

ชวง เนื่องจากสตรีนิยมแมจะเปนคำท่ีถูกสรางข้ึนจากสังคมตะวันตก แตความหมายไมไดจำกัด

ขอบเขตทางภูมิศาสตรเทานั้น เพราะในทุกสังคมลวนมีประวัติศาสตรการตอสูของผูหญิง โดยกรอบ

แนวคิดสตรีนิยมแบงออกเปน 3 ชวงดังนี้ (ทัดจันทร  เกตุสิงหสรอย : 2554)  

คล่ืนลูกท่ี  1 ชวงคริสตศตวรรษท่ี 17-19 ถึงประมาณตนคริสตศตวรรษท่ี  20 ให

ความสำคัญกับความมีเหตุผลท่ีผูชายมีแตผูหญิงไมมี การเรียกรองสิทธิ์ความไมเทาเทียมกันระหวาง

เพศหญิงและเพศชาย ความมีอิสระของหญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูง การยอมรับในการแบงโลก

สาธารณะและโลกสวนตัว และการเรียกรองใหผูหญิงทำงานนอกบาน (ทัดจันทร  เกตุสิงหสรอย : 

2554) 

คล่ืนลูกท่ี 2 เริ่มตนในทศวรรษ 1960-1980 เรียกรองใหมีความเทาเทียมกันระหวางผูหญิง

และผูชาย และเพ่ือหาหนทางอธิบายถึงสาเหตุความเปนรองของผูหญิง และแนวทางในการจำกัด

ความเปนรอง เกิดเปนแนวคิดสตรีนิยมหลายสาย อาทิ แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสาย

มารกซิสต สตรีนิยมสายสังคมนิยม สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน และสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห 

(ทัดจันทร  เกตุสิงหสรอย : 2554) 

คล่ืนลูกท่ี 3 ชวงปลายทศวรรษ 1980 จนปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากกระแสหลังสมัยนิยม เกิด

การตั้งคำถามตอขอเสนอของแนวคิดท่ีสตรีนิยมสายตาง ๆ แนวคิดชวงนี้ใหความสำคัญในเรื่องของ

รางกาย โดยมองวารางกายท่ีแตกตางกันทำใหมีประสบการณแตกตางกัน ปฏิเสธการแบงแยกระหวาง

เพศทางชีวะและเพศทางสังคม รวมท้ังใหความสนใจในความเฉพาะเจาะจง ความหลากหลาย และ

ความแตกตางของผูหญิง ความขัดแยงทางอัตลักษณและสถานะความเปนผูอ่ืน (ฉลาดชาย  รมิตานนท 

: 2561) 

สรุป นักสตรีนิยมทุกสำนักคิดทฤษฎีลวนตางมีเปาหมายเพ่ือการปลดปลอยผูหญิง

เหมือนกัน แตการปลดปลอยวาดวยเรื่องใด วิธีการใด อยางไร เปนประเด็นท่ีตางกัน การถกเถียงใน

เรื่องนิยามการปลดปลอยยังคงเปนประเด็นท่ีตองถกเถียงกันอยูแมในหมูนักสตรีนิยมดวยกันเอง ท้ัง

ยังตองถกเถียงกับผูท่ีคัดคานไมเห็นดวยกับสตรีนิยมดวย ในการตอสูรณรงคเพ่ือปลดปลอยผูหญิงนี้ 

นักสตรีนิยมรุนปจจุบันเห็นวาทำไดหลายแนวทาง แตไมวาจะเปนแนวทางใดลวนตองอาศัยการสราง



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3104

ความรู  (Construction of Knowledge) หรือการผลิตความรู  (Production of Knowledge) 

ดวยกันท้ังสิ้น ทฤษฎีสตรีนิยมท่ีจะถกเถียงตอไปเปนท้ังเครื่องมือ เปนท้ังความรูดวยตัวของมันเอง 

 

ทฤษฎีสตรีนิยม 

ในทางวิชาการ นักสตรีนิยมจะตองทำการประเมินประสบการณของผูหญิงกันใหม ในฐานะ

ท่ีเปนสวนหนึ่งของวิธีวิทยา (Methodology) และทฤษฎีของสังคมศาสตร โดยตองยอมรับวาสตรี

นิยมถือวาประสบการณชีวิตจริงของผูหญิง มีความเปนการเมืองอยางเขมขนและสำคัญยิ่งยวด สตรี

นิยมในฐานะท่ีเปนอุดมการณและขบวนการเคลื่อนไหว จำเปนตองศึกษาทฤษฎีสตรีนิยมดังนี้  
3.1 ทฤษฎีสตรีนิยมมุงท่ีจะสรางความเขาใจท่ีลึกซ้ึง เก่ียวกับสถานการณของผูหญิงท่ีล้ำ

ลึกกวาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว ซ่ึงผูเขียนอธิบายเพ่ิมเติมวา คือ ทฤษฎีของความรู กระแสหลัก

ท้ังหลายไมวาจะเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ โดยท่ีนัก

สตรีนิยมใชทฤษฎีสตรีนิยมเปนเครื่องมือในการสรางความรูอีกชุดหนึ่ง ท่ีเปนคนละชุดกับความรูเดิม 

ๆ ท่ีมีอยู 

3.2 ทฤษฎีของนักสตรีนิยมเริ่มตนจากประสบการณ ของการถูกกดข่ีของผูหญิ ง 

(Women’s Experience of Oppression) พรอมกับโตเถียงวา การกดข่ีผูหญิงใหต่ำตอย (Women’s 

Subordination) มี ท้ังในสถานการณหรือเง่ือนไขแวดลอมสวนตัว และขยายไปถึงเง่ือนไขหรือ

สถานการณตาง ๆ ทางการเมืองดวย ประเด็นท่ีนาสนใจดังกลาว จะถกเถียงในรายละเอียดตอไปใน

หลายประเด็น เชน 

1. ทฤษฎีสตรีนิยมตองเริ่มตนจากประสบการณของการถูกกดข่ี (Oppression) ถูกกด

ใหดอยกวา ต่ำกวา (Subordination) ของผูหญิง คำวาประสบการณในท่ีนี้หมายถึง สิ่งท่ีไดพบมา 

เห็นมา หรือถูกกระทำมา เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในทัศนะของผูหญิงคนนั้น เชน ถูกขมขืน ถูกลวนลาม

ทางเพศ ถูกทำรายทุบตี ถูกเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 

2. แมวาประสบการณเหลานี้ทำใหผูหญิงเจ็บปวดท้ังกายใจ อารมณความรูสึก แต

ผูหญิงก็สามารถนาเอาประสบการณเหลานั้นมาแปรเปนการสรางความรูได ซ่ึงในทางญาณวิทยา 

(Epistemology) หรือศาสตรท่ีวาดวยการสรางความรู มีลัทธิทางปรัชญาท่ีเรียกวาประจักษนิยม 

(Empiricism) หมายถึง ทัศนะท่ีถือวาแหลงความรูท่ีเชื่อถือไดมีอยางเดียวเทานั้นคือประสบการณ 

(Experience) ซ่ึงหมายถึงความรูท่ีผานประสาทสัมผัส ทัศนะท่ีไมใชวามีความรูกอนประสบการณ 

(A Priori Knowledge) มีแตความรูหลังประสบการณ (A Posteriori Knowledge) เทานั้น 
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3. ประสบการณของผูหญิงในเรื่องตาง ๆ เชน การถูกกดข่ี การถูกกดใหดอยกวาตอง

ยินยอม การถูกขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบทางเพศ (Sexual Exploitation) การถูกละเมิดหรือการ

ถูกลวนลามทางเพศ (Sexual Harassment) การถูกตัดสินอยางมีอคติ การถูกเลือกปฏิบัติ  

(Discrimination) และอ่ืน ๆ เปนประสบการณเฉพาะของผูหญิงท่ีผูชายสวนใหญไมมีประสบการณ

เหลานี้ จึงทำใหผูชายสวนใหญมักไมยอมรับหรือไมเชื่อวาประสบการณของผูหญิงเปนจริง มีจริง 

หรือเกิดข้ึนจริง ถึงแมเห็นหรือยอมรับวามีจริง เปนจริง แตก็อาจถือวาไมสำคัญเปนเรื่องธรรมดา 

ขณะท่ีผูหญิงผู ท่ีไมเคยมีประสบการณนั้น ๆ เชน ไมเคยถูกขมขืน หรือถูกพยายามขมขืน ถูก

ลวนลาม ก็อาจไมเชื่อหรือไมเห็นความสำคัญ โดยไมตระหนักรูวาการขมขืนเปนความสัมพันธเชิง

อำนาจท่ีซับซอนกวาการทำตัวและการแตงตัวของผูหญิง ผลเสียท่ีตามมาคือ ผูหญิงเองก็อาจไมเชื่อ

ในศรัทธา ประสบการณของตนเองวามีความนาเชื่อถือ (Validity) ในเชิงของการแปรเปลี่ยนใหเปน

ความรู ท้ังนี้เพราะผูหญิงสวนใหญตกอยูภายใตกรอบความคิดและวิถีปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของ

สังคมท่ีตนเติบโตข้ึนมา ถูกอบรมบมนิสัยใหคิดเชนนั้น เชน ถูกทำใหเชื่อวาผูหญิงตองเปนผูตาม ตอง

อดทน แมจะถูกสามีตบตี ขมเหง ขืนใจรวมเพศดวย ท้ัง ๆ ท่ีตัวผูหญิงเองก็ไมยินยอมพรอมใจแตก็

ถือวาเปนการทำตามหนาท่ีของเมียท่ีดี เปนตน ดวยเหตุนี้การท่ีผูหญิงตกอยูในสังคมวัฒนธรรมชาย

เปนใหญ จึงทำใหผูหญิงไมเห็นคาของประสบการณสวนตัว ดังนั้น การสรางทฤษฎีสตรีนิยมบนฐาน

ของประสบการณของผูหญิงจึงไมคอยเกิดข้ึน (ยาสมิน  ซัตตาร : 2554) 

ภารกิจของนักสตรีนิยม เพ่ือแกปญหา สิ่งท่ีเปนภารกิจท่ีทาทายนักสตรีนิยมท้ังหลาย 

รวมท้ังนักศึกษาสตรีศึกษา จึงเสนอวา 

  1. ตองแปลงหรือเปลี่ยนความวิตกหวงใยสวนตัวของผูหญิง ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสวนตัวใหเปน

ความหวงใยสาธารณะ มีวลีท่ีนักสตรีนิยมบางคนสรางข้ึนมาใช เชน Private is Public แปลเปน

ภาษาไทยไดวา เรื่องสวนตัวเปนเรื่องสาธารณะ และ Private is Political เรื่องสวนตัวเปนเรื่อง

การเมือง เชน ผูบังคับบัญชาลวนลามลูกนองผูหญิง และผูหญิงคนนั้นตองการเอาเรื่อง ผูหญิง

ท้ังหลายจะตองไมคิดวาเปนเรื่องสวนตัวของคนสองคน ตำรวจตองไมแนะนำใหไปตกลงยอมความ

กันเพียงอยางเดียว หรือสื่อมวลชนจะตองไมเสนอขาวเชิงชี้นำวาเปนเรื่องปกติหรือเพราะผูหญิงให

ทา เปนตน 

  2. เพ่ือใหเกิดผลตอสาธารณะ นักสตรีนิยมมีวิธีการท่ีเรียกวาการยกระดับจิตสานึก 

(Consciousness - Raising) ท่ีจะตองทำการในระดับกลุม (ยาสมิน  ซัตตาร : 2554) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3106

  สรุป สตรีนิยมเกิดจากประสบการณชีวิตจริงของผูหญิง จึงกอใหเกิดภารกิจท่ีทาทายนักสตรี

นิยมท้ังหลาย ดวยการแปลงหรือเปลี่ยนความวิตกหวงใยสวนตัวของผูหญิง ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสวนตัว

ใหเปนความหวงใยสาธารณะ ตามวิธีการท่ีเรียกวาการยกระดับจิตสำนึก 

 

แนวคิดเกี่ยวกับสตรี  

 ในการอธิบายในหัวขอสตรี สันติภาพ และความขัดแยง พยายามจะชี้ใหถึงความสัมพันธ 

โดยอางจากเอกสารผูหญิงและความขัดแยง (Women and Conflict) ไดระบุวาบทบาทของผูหญิง

ในภาวะขัดแยงท่ีปรากฏใหเห็นในพ้ืนท่ีความขัดแยงสามารถแสดงออกในลักษณะดังนี้ (Pablo 

Castillo Diaz (ed.) : 2012) 

1. การเปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Agents of Changes) เนื่องดวยผลจากสงคราม ผู

ไดรับผลกระทบสวนมาก คือ ผูหญิง ดังนั้นผูหญิงจึงแสดงออกดวยการสนับสนุนกระบวนการ

สันติภาพโดยปริยายในขณะเดียวกันผูหญิงก็มักจะมีบทบาทสำคัญในการเจรจาเพ่ือสันติภาพ ซ่ึงตอง

เปนตัวแทนท่ีสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นไดอยางรอบดาน และในทุก ๆ ระดับของการ

ตัดสินใจ ตัวอยางเชน กรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไดมีพรรคการเมืองชื่อ “ชนะดวย

ผูหญิง” (Win with Women) ไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการทางการเมืองดวย 

หรือกรณีของความพยายามเพ่ือสันติภาพของผูหญิงในเครือขายผูหญิงมาโนริเวอรเพ่ือสันติภาพ 

(Mano River Women’s Peace Network) ซ่ึงผูหญิ งจาก 3 ประเทศในแอฟริกาตะวันตก 

(ประเทศไลบิเรีย ประเทศเซียรราลีโอน และประเทศกินี) ไดมีสวนรวมและสงผลตอผลลัพธท่ีออกมา

จากกระบวนการสันติภาพไดไมนอย แตอยางไรก็ตามในหลาย ๆ กรณี ผูหญิงก็มักจะถูกลืมและกีด

กันออกจากการเจรจา อีกท้ังการทำงานของผูหญิงเพ่ือสังคมก็มักจะไมไดรับการยอมรับหรือไมไดมี

การบันทึกและการรายงานใด ๆ 

2. การเปนผูตอสูท่ีแข็งขัน บางครั้งผูหญิงจะมีสวนในกองกำลังตอสู ผูหญิงจะถือวาเปน

ผูตามเหลาผูตอสูเพ่ือสนับสนุนและชวยเหลือแตก็ไมไดเปนผูถืออาวุธเปนเสมือนเกราะปองกันของผู

ตอสู หรือกระท่ังเปนผูตอสูท่ีแข็งขัน ผูหญิงอาจแสดงบทบาทอ่ืนในการสนับสนุนไปพรอม ๆ กับการ

ตอสู เชน การทำอาหาร ดูแลรักษาความสะอาด คนแบกของ ผูรักษาความปลอดภัย หรือแมแตการ

เปนคูนอน ตัวอยางท่ีปรากฏใหเห็น เชน กรณีความขัดแยงในเอริเทรีย โมซัมบิก ซิมบับเว เวียดนาม 

กัมพูชา ศรีลังกา เนปาล เซียรราลีโอน ไลบีเรีย อูกันดา และรวันดา 

3. การกลายเปนผูท่ีมีภาระรับผิดชอบและจำตองพัฒนาตนเอง เชน เม่ือความรับผิดชอบ

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของผูหญิงเพ่ิมข้ึน ผูหญิงก็มักจะตองเรียนรูทักษะใหม ๆ เพ่ือเสริมสราง
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อาชีพของตัวเอง ในแงนี้จึงเปนประโยชนตอการยืนหยัดอยูไดดวยตัวเองของผูหญิงและสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงเชิงการแบงงานบนฐานของเพศในระยะยาว 

 4. การเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายผูหญิง ในหลายประเทศผูหญิงท่ีขับเคลื่อนโดย

ปจเจกอาจไมมีผลมากพอตอการเปลี่ยนแปลง เครือขายผูหญิงอาจเริ่มจากกลุมผูหญิงเล็ก ๆ ไมก่ีคน

ท่ีรวมตัวกัน บางครั้งเปาหมายเดียวอาจเปนความพยายามในการหนทางท่ีดีข้ึนเพ่ือมีชีวิตอยู

ทามกลางความขัดแยง แตเวลาผานไปอาจกลับกลายเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลจริงตอกระบวนการ

สันติภาพ เครือขายอาจมีการขยายไปนอกเหนือจากขอบเขตดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมาก

แลวผูนำมักจะเกิดจากเครือขายและจะกลายเปนตนแบบสำหรับผูหญิงคนอ่ืนตอไป องคกรดาน

ผูหญิงสามารถมีไดหลายรูปแบบ ต้ังแตองคกรพัฒนาเอกชนทองถ่ินจนถึงกลุมทางศาสนาหรือกลุม

เฉพาะ เชน กลุมชาวนาผูหญิง กลุมองคกรเหลานี้จะคอยชวยเหลือผูหญิงในรูปแบบตาง ๆ เชน การ

ดูแลเด็ก การอบรมทักษะ การเรียนการสอนและการอานเขียน และกิจกรรมท่ีเสริมสรางรายได เปน

ตน เครือขายลักษณะนี้เปนวิธีการท่ีสำคัญในการคนหาผลประโยชนและความตองการของผูหญิง 

และพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนได (Pablo Castillo Diaz (ed.) : 2012) 

 สรุป เครือขายสตรีเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมสตรีซ่ึงมีเปาหมายเดียวกัน คนหา

ผลประโยชนความตองการ และพัฒนาใหเกิดขบวนการสตรีข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี 

การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีโดยใหสตรีมีบทบาททางการเมือง ไดรับความ

สนใจและมีการศึกษาอยางกวางขวาง ภายหลังท่ีองคการสหประชาชาติไดกำหนดใหป ค.ศ. 1975 

หรือ พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล สตรีจำเปนตองเขามามีบทบาทในการคิดและตัดสินใจในระดับ

ตาง ๆ เพราะการตัดสินใจเหลานั้นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของสตรีโดยรวม การมี

บทบาททางการเมืองของสตรีอยางเสรี ถือเปนพ้ืนฐานของกระบวนการทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนำไปสูกระบวนการใหไดมาซ่ึงอำนาจทางการเมืองอันชอบธรรม ในสังคม

ประชาธิปไตยสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การท่ีสตรีตองมีบทบาทในการปกครองประเทศหรือใชสิทธิ

เพ่ือแสดงบทบาทตาง ๆ ในทางการเมืองไดโดยตรง ภายใตกรอบของกฎหมาย ถือเปนเง่ือนไขอัน

จำเปนของระบอบประชาธิปไตย ท้ังในแงของหลักการและอุดมการณ การมีบทบาททางการเมือง

สตรี ถือเปนหัวใจสำคัญ เพราะประชาธิปไตยคงเกิดข้ึนไมไดหากปราศจากการมีบทบาทของบุรุษ

และสตรี ดังนั้น การมีบทบาททางการเมืองของสตรี จึงเปนสิทธิทางการเมืองของฝายท่ีจะอยูใตการ

ปกครอง ในการเขารวมในกระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเก่ียวกับอำนาจ ผลประโยชน 
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แมกระท่ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็บัญญัติรับรองสิทธิความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว

อยางชัดเจน สังคมไทยไดเปดโอกาสใหสตรี ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับบุรุษ 

โดยเฉพาะการเขามามีบทบาทกิจกรรมทางการเมืองซ่ึงก็ไดมีการยอมรับบทบาทและความสามารถ

ของสตรีมากยิ่งข้ึนจนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในสังคม จึงกลาวไดวา สตรี ไดกลายเปนกลุมพลังทาง

การเมืองท่ีมีความสำคัญในสังคมจากคานิยมในปจจุบันเชื่อวา อำนาจ ทางการเมืองควรท่ีจะกระจาย

อำนาจไปสูสตรีโดยไมจำกัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือศาสนา ดังนั้น สตรีควรท่ีจะมีบทบาททาง

การเมืองอยางแทจริงและท่ัวถึง ซ่ึงนับวาเปนผลดีตอการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพทางการเมืองของ

สตรีโดยปจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชนนี้คือ การใหสตรีไดรับโอกาสทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน

ขอดีของกลุมสตรีทดลองนี้คือ มีประสบการณ ความตองการ นิสัยใจคอ มีมุมมองและความสามารถ

ท่ีแตกตางจากบุรุษจึงมีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำแผนงานโครงการฯ (กระทรวงมหาดไทย 

: 2559) 

วิภาพรรณ  อุปนิสากร ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี” พบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี คือการพัฒนาดานความรูท่ัวไป เพ่ือ

นำไปใชในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ดานประชาธิปไตย ดานเจคติและ ดาน

พฤติกรรม ใหกลุมเปาหมายสวนใหญมีความรูแบบประชาธิปไตย เจคติและพฤติกรรมทางการเมือง 

เนื่องจากสตรียังไมมีการพัฒนาเทาท่ีควรจึงไมกลาแสดงบทบาทท่ีตัวเองมีอยู ผูวิจัยเห็นวาเม่ือพัฒนา

บทบาทท้ังสามดานอยางสม่ำเสมอแลวจะทำใหสตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งข้ึนไป (วภิาพรรณ  

อุปนิสากร : 2559) 

สมศักดิ์ พรมเดื่อ, วีรศักดิ์ จารุโณปถัมภ และวิไรวรรณ พรมมากุล ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม” พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาล

ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คือ ปจจัยการเขาอบรมหรือสัมมนาปจจัยความรู/

เขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทยและปจจัยการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวน

รวมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ควรให

โอกาสสตรีไดมีบทบาททางการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน ควรสนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในการมีสวนรวม

ในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองและควรเปดโอกาสใหสตรีมีโอกาสไดแสดง

ความคิดในดานตางในการบริหารงานเทศบาลควรบริหารงานโดยเปดเผยขอมูลการบริหารงานให

ชุมชนสตรีไดทราบและเทศบาลความมีการสนับสนุนกลุมการดำเนินงานของสตรีใหมากข้ึน เทศบาล

ควรใหความรูเก่ียวกับบทบาทสตรีกับผูมาติดตอราชการ และเทศบาลควรใหความสำคัญกับบุคคล
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ไมวาเพศชาย-หญิงเทาเทียมกัน ควรมีกิจกรรมใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน

เทศบาล เทศบาลควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมากวาท่ีเปนอยูและควรใหความรูกับ

กลุมสตรีในชุมชนในการสื่อสารผานสื่อรูปแบบตาง ๆ (สมศักดิ์  พรมเดื่อ, วีรศักด์ิ จารุโณปถัมภ 

และวิไรวรรณ พรมมากุล : 2560) 

ชยานันท  ญาณวารี และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเขาสูตำแหนงทางการเมือง

ทองถ่ินของสตรีในภาคกลาง” พบวา การเขาสูตำแหนงสูงของผูนำสตรี เกิดข้ึนจากเขาไปมีบทบาท

ในฐานะผูนำในการแกไขปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในการเขา

สูตำแหนงการเมืองทองถ่ินสตรีแตละคนเริ่มตนมาจากการไดมีโอกาสแนะนำตัวเองโดยผานโครงการ

หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน การสนับสนุนและสงเสริมกีฬา และการไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน 

และปจจัยท่ีสนับสนุนเกิดมาจากการท่ีสตรีไทยมีสิทธิทางกฎหมายเพ่ิมข้ึน และปจจัยท่ีเปนอุปสรรค

ตอการเขาสูตำแหนงการเมืองทองถ่ินสตรีเกิดจากการท่ีสังคมยังมีทัศนคติท่ีไมถูกตอง เชน มีการ

ละเลยหรือมองขามประเด็นศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเทาเทียมกันกับชายของสตรี 

(ชยานันท  ญาณวารี และคณะ : 2558) 

สรุป สิ่งสำคัญประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย คือ การท่ีสตรีตองมีบทบาทในการ

ปกครองประเทศหรือใชสิทธิเพ่ือแสดงบทบาทตาง ๆ ในทางการเมืองไดโดยตรง ภายใตกรอบของ

กฎหมาย ควรไดรับโอกาสทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากประสบการณ ความตองการ นิสัยใจ

คอ มุมมองและความสามารถท่ีแตกตางจากบุรุษ จึงมีความละเอียดรอบคอบมากกวาบุรุษ 

 

การวิเคราะหปญหา อุปสรรค ทางออกและแนวทางในการสงเสริมของขบวนการทาง

สังคมการเมืองของขบวนการสตรี 

การวิเคราะหปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการเขาสูการเปนตัวแทนของผูหญิงใน

การเมือง การวิเคราะหทางออกและแนวทางในการสงเสริมใหผูหญิงมีพ้ืนท่ีทางการเมืองและ

สามารถทำหนาท่ีเปนตัวแทนของผูหญิงในการเมืองอันเปนการพัฒนาประชาธิปไตยภายใตการมี

สวนรวมของพลเมืองอยางทัดเทียมใหเปนประเด็นทางนโยบายและวาระแหงชาติ สามารถสรุปไดใน

หลายประเด็น ไดดังนี้  

6.1 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับประเด็นเรื่อง “บทบาทของผูหญิงในทางการเมือง” 

1) ผูชาย ชุมชน และสังคม ยังมีทัศนคติโนมเอียงในเรื่องมิติหญิง ชาย และความเทา

เทียมกันทางเพศ และเนื่องจากทัศนคติโนมเอียงจึงทำใหเกิดการปดก้ันโอกาสของผูหญิงในการเขาสู

กระบวนการทางการเมือง 
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2) การขาดสภาพบังคับใชอยางจริงจังเนื่องจากในบทบัญญัติทางกฎหมายระบุเพียงวา 

“คำนึงถึง” จึงทำใหเปนเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในเชิงสัดสวนท่ีชัดเจน เชน ในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 30 (ความเสมอภาค) กำหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได มาตรการท่ีรัฐกำหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ

ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม

วรรคสาม แตประเด็นเรื่องความเทาเทียมกันในทางเพศมิไดปรากฏในกฎหมายลูกท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 เง่ือนไข คุณสมบัติท่ีจะทำใหผูหญิงท่ีจะเขาสูการเปน “นักการเมือง” 

หลายทานใหความเห็นวาผูหญิงท่ีจะเปนนักการเมืองและรักษาสถานภาพทางการเมือง

ได ตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ตองมีจุดเดนทางความคิด คุณคา และความรู (ตองมีจุดขาย) 

2) ตองมีการนำเสนอวิธีคิด ความคิด กิจกรรม โครงการ นโยบายท่ีชัดเจน โดดเดน 

(ตองขายเกง) 

3) ตองมีพฤติกรรมสวนตัวท่ีดี ซ่ึงถือเปนการบริหารภาพลักษณ 

4) ตองสรางผลงานท่ีโดดเดน 

5) ตองสรางการยอมรับใหแกชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

6) ตองหางไกลจากคำวา “ทุจริต” และ “คอรัปชั่น” 

7) ตองเปนนักประสานงานและประสานเครือขาย 

6.3 ท่ีมาและวิธีการในการเขาสูการเมืองของผูหญิง 

จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการผูเชี่ยวชาญและจากประสบการณของนักการเมือง

หญิงท้ังในอดีตและปจจุบันมองวาผูหญิงสามารถเขาสูการเมืองไดโดย 3 วิธีการ  

1) การเขาสูการเมืองดวยตนเอง เนื่องจากเปนผูท่ีมีคุณลักษณะ คุณสมบัติและความโดด

เดนในวิธีคิด และการปฏิบัติ 

2) การเขาสูการเมืองดวยการรับมรดกทางการเมือง ซ่ึงหมายถึงการสืบทอดตำแหนง

ทางการเมืองแทนบิดา มารดา สามี พ่ี นอง 



111การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

3) การเขาสูการเมืองดวยการเปน “ตัวแทน” ท้ังนี้เนื่องจากนักการเมืองเดิมซ่ึงอาจมี

ความสัมพันธกันไมสามารถเขาสูการเมืองได จึงจัดใหมี “ตัวแทน” ทางการเมืองทำหนาท่ีและรักษา

พ้ืนท่ีทางการเมืองแทนตน 

6.4 แนวทางสงเสริมและผลักดันใหผูหญิงเขาสูการเปนนักการเมือง 

1) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมือง เชน การยอมรับในความเทาเทียมกัน

ระหวางเพศชายกับเพศหญิง การปรับเปลี่ยนคานิยมความเชื่อ และการยอมรับ 

2) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง โดยการแกไขกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน เชน การ

กำหนดใหมีสัดสวนของผูหญิงในสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือให

เกิดสภาพบังคับใชไดจริง เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหใหมีจำนวนนักการเมืองผูหญิงเพ่ิมมากข้ึน 

3) สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการตาง ๆ ควรมีการกำหนดใหมีการเรียนการสอน

เก่ียวกับบทบาทหญิงชายในสถาบันอุดมศึกษา และในสถาบันวิชาการในกรณีท่ีมีการจัดการ

ฝกอบรมใหความรูใหผนวกเรื่องบทบาทหญิงชายในหลักสูตร หรือเนื้อหาวิชา และทำหนาท่ีในการ

เสริมสรางความรู และโอกาสในการเขาสูการเมืองของผูหญิงท่ีทำงานในระดับชุมชน องคกรชุมชน 

หรือผูนำการเมืองอยางไมเปนทางการ เพ่ือใหผูหญิงกลุมนี้มีความม่ันใจในตัดสินใจเขาสูการเปน 

“นักการเมือง” 

4) สวนราชการและภาคเอกชน ควรนำแนวคิดเรื่องมิติหญิงชายเขาสูกระบวนการ

ทำงานในกระทรวง ทบวง กรม และองคกรตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองตอประเด็นหญิง

ชาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและเปนการสรางการยอมรับตอผูหญิง รวมถึงสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหแหงเบาภาระของผูหญิง เพ่ือใหผูหญิงได

มีโอกาสในการเขาสูการเมือง สุดทายตองทำหนาท่ีในการสรางเวทีใหเกิดการเสวนาและแลกเปลี่ยน

กันอยางเทาเทียมในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจกัน 

5) สถาบันทางการเมือง อาทิ พรรคการเมือง รัฐสภา สื่อมวลชน องคกรอิสระตาง ๆ 

ควรสรางความเชื่อม่ันใหแกสังคมโดยเฉพาะผูหญิง เพราะการสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธาในระบบ

การเมืองและสถาบันทางการเมือง จะทำใหผูหญิงตัดสินใจเขาสูการเมืองเพ่ิมข้ึน 

6) สงเสริมใหผูหญิงมีบทบาทในกลุมองคกรและการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือใหเกิดการ

ยอมรับในสังคม และเปนการเสริมสรางประสบการณของผูหญิงกอนเขาสูการเมืองในระบบ 
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7) สื่อสารมวลชนควรมีบทบาทในการสรางภาพลักษณ ประชาสัมพันธ และสรางความ

เขาใจในความเปน “ผูหญิง” และนำเสนอกรณีความสำเร็จตาง ๆ ของผูหญิงเพ่ือใหสาธารณชนและ

สงัคมเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและยอมรับในความเทาเทียมกันระหวางชายหญิง 

6.5 แนวทางการรักษาและพัฒนาสถานภาพทางการเมืองของนักการเมือง 

1) สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และองคกรท่ีเก่ียวของจัดฝกอบรมใหความรูแก

นักการเมืองหญิงอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

2) ตองมีผูสนับสนุนทางการเมือง อันประกอบดวย 

(1) การสนับสนุนจากครอบครัว เชน พอ แม สามี ลูก และ ญาติ ในการสรางความ

เชื่อม่ัน ขวัญกำลังใจและแบงเบาภาระและความรับผิดชอบบางสวนของผูหญิง 

(2) การสนับสนุนจากผูสนับสนุนในพ้ืนท่ี เชน ชุมชน สมาชิกกลุม และเพ่ือนบาน ใน

การเปนฐานเสียงท่ีดีในการเลือกตั้งและเปนหนวยสนับสนุนขอมูล ขอมูลตาง ๆ อันเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงาน 

(3) การสนับสนุนจากผูสนับสนุนทางการเมืองระดับสูง ไมวาจะเปนการไดรับการ

สนับสนุน สงเสริมจากหัวหนาพรรคการเมือง หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง 

ๆ  

(4) การสนับสนุนจากเพ่ือนนักการเมืองเนื่องจากการทำงานการเมืองจะตองอาศัย

ความรวมมือ ความกลมเกลียว ความผูกพัน และการเก้ือกูลกันระหวางเพ่ือนนักการเมืองในการ

ทำงานการเมือง 

(5) การสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกระดับ เนื่องจากสื่อมวลชนเปนเหมือนผูสงตอสาร

ระหวางนักการเมืองกับประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งท่ีนักการเมืองหญิงจะตองสราง

สัมพันธภาพท่ีดีกับสื่อมวลชนทุกระดับ ทุกประเภท 

(6) การสนับสนุนจากผูสนับสนุนทางการเงิน หรือผูอุปถัมภ เนื่องจากในการทำงาน

การเมืองบางครั้งตองใชเงิน ดังนั้นจำเปนอยางยิ่งท่ีนักการเมืองหญิงจะตองไดรับการสนับสนุนทาง

การเงิน งบประมาณจากผูสนับสนุนดานการเงิน ท้ังนี้ตองพิจารณาความเหมาะสมของผูใหการ

สนับสนุนดานการเงินดวยเปนสำคัญ 

3) ตองมีผลงานท่ีโดดเดน เห็นผลชัดเจน และมีผลงานตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือ “ผูกใจ” 

ผูสนับสนุนทางการเมืองกลุมตาง ๆ ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6.6 โจทยท่ีทาทายสำหรับผูหญิงท่ีจะเขาสูการเมือง ไดแก 
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1) การสรางสิ่งท่ีเรียกวาความไววางใจ โดยผูหญิงจะตองมีความกลาท่ีจะแสดงถึงความ

แตกตาง ซ่ึงผูหญิงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอยูแลว ไมวาจะเปนความฉับไว การรับรูเรื่องละเอียดออน 

ความสามารถในการผสาน ความเชี่ยวชาญความชำนาญการเฉพาะดาน และท่ีสำคัญผูหญิงมีเสนห

ในทางการเมือง 

2) มาตรการในการขับเคลื่อน สามารถแบงออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 

(1) ปลด ลดภาระ: การรณรงค และบทบาทการแบงปนหนาท่ีในครอบครัว รวมท้ัง

การปลด ลดภาระของผูหญิงในการสรางบริการทางสังคมเพ่ือรองรับความจำเปนของผูหญิง 

(2) เสริมพลังเปนการขับเคลื่อนเครือขาย โดยมุงเนนประชาสัมพันธเม่ือผูหญิงเขาสู

การเมืองแลวจะสรางความแตกตางอยางไร รวมท้ังการเสริมสรางโอกาสและชองทางการเขาสู

กระบวนการการเมืองของผูนำสตรี การสรางหลักประกันวาระบบการเลือกตั้งมีการปฏิบัติท่ีเปน

ธรรมและสุดทายเปนการพัฒนาศักยภาพของผูหญิง 

(3) ปฏิบัติการทางการเมืองเปนการหาผูสนับสนุนในทางการเมืองซ่ึงมีลักษณะเปน 

“ไตรยานุภาพในทางการเมือง” คือ การสนับสนุนทางการเมืองจากภาคพลเมือง ประชาสังคม 

ผูสนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนจากภาคสื่อมวลชน 

3) การบริหารภาพลักษณของคูชีวิตและครอบครัว เพราะเปนปจจัยท่ีทำใหเกิดขอเสนอ

เชิงคุณคาท่ีจะเปนบทพิสูจนวาความจริงท่ีผูหญิงมีอยูในตัวตนเม่ือไดเขาสูพ้ืนท่ีทางการเมืองแลวก็จะ

ไดชวยขับเคลื่อนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสูสันติสุขและสถาพรไดอยาง

แทจริง (สถาบันพระปกเกลา : 2551) 

สรุป หลักการท่ีจะสนับสนุนผูหญิงในระยะยาว สวนท่ีหนึ่งคือ กฎหมายลูกท่ีเก่ียวกับ

พรรคการเมือง การเลือกตั้งตาง ๆ ควรกำหนดสัดสวนผูหญิงใหเขาสูการเมือง ทำใหทุกคนรูสึกวา

เปนหนาท่ีท่ีจะตองมองอีกมือหนึ่งคือผูหญิงใหเขามาทำงาน สวนท่ีสอง นอกจากเรื่องของกฎหมาย

คือ ตองลดความพยายามท่ีจะตำหนิฝายการเมืองวาเปนสิ่งไมดี คนไมดี คืนประชาธิปไตยท่ีมีการ

พัฒนาท่ียั่งยืน รัฐบาลตองสงเสริมใหชัดคือ การสรางบรรยากาศและปรับทัศนคติของตนเองตอ

มุมมองของประชาธิปไตย รูหลักของประชาธิปไตย และสงเสริมใหคนดีเขามาสูการเมืองโดยเฉพาะ

ผูหญิง ในอนาคตคนดี ๆ ท้ังชายและหญิงก็จะเขามาสูเสนทางนักการเมืองได 

 

ขอเสนอแนะ 

7.1 สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการตาง ๆ ควรมีการกำหนดใหมีการเรียนการสอน

เก่ียวกับบทบาทหญิงชายในสถาบันอุดมศึกษา  
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7.2 สวนราชการและภาคเอกชน ควรนำแนวคิดเรื่องมิติหญิงชายเขาสูกระบวนการทำงาน

ในกระทรวง ทบวง กรม และองคกรตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองตอประเด็นหญิงชาย  

7.3 สถาบันทางการเมือง ควรสรางความเชื่อม่ันใหแกสังคมโดยเฉพาะผูหญิง สงเสริมให

ผูหญิงมีบทบาทในกลุมองคกรและการเมืองภาคพลเมือง  

7.4 สื่อสารมวลชนควรมีบทบาทในการสรางภาพลักษณ ประชาสัมพันธ และสรางความ

เขาใจในความเปน “ผูหญิง” 
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การตื่นรูและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 

Awareness and Political Participation of People in General Elections 

 

สุทน  ทองเล็ก∗ 
 

 

บทคัดยอ 

การมีสวนรวมเปนการใหการศึกษา และพัฒนาการกระทำ อันเกิดจากพฤติกรรมและ

บทบาทรวมกันของบุคคลท่ีเขามาใชอำนาจในการปกครองสังคม เพ่ือประโยชนของชนสวนใหญโดย

ไมจำกัดเพศเชื้อชาติ ชนชั้น และฐานะทางสังคม การตื่นรูตลอดระยะเวลา 3 ชวง คือ ตนน้ำ (กอน

การเลือกต้ัง) กลางน้ำ (ระหวางการเลือกต้ัง) และปลายน้ำ (หลังการเลือกตั้ง) ของคนรุนใหมได

กอใหเกิดนักการเมืองหนาใหมในรัฐสภา ผูซ่ึงยืนหยัดยึดม่ันในอุดมการณทางการเมือง อาสาเขามา

ทำงานทางดานการเมืองดวยจิตสำนึก และแกปญหาของชาติบานเมืองดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมี

วัตถุประสงคซอนเรน  

คำสำคัญ:  การตื่นรู, การมีสวนรวมม การเลือกตั้ง  

 

ABSTRACT 

Participation is education and develop actions. Caused by the common 

behavior and role of the person who came to use the power to govern society for 

the benefit of the majority, without limiting gender, race, class and social status. 

Awakening throughout the 3 periods: the upstream (before the election) in the 

middle of the water (during the election) and downstream (after the election) of 

the new generation has caused new politicians in the parliament. Who stands firm 

in political ideology volunteer to work in politics with consciousness and solve the 

problems of the nation with honesty no hidden purpose.  

Keywords: Awareness, Participation, Election 

 

 

                                                           
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

การเมืองเปนกิจกรรมอันเกิดจากพฤติกรรมและบทบาทรวมกันของบุคคลท่ีเขามาใชอำนาจ

ในการปกครองสังคม การใชอำนาจทางการเมืองจะเปนสิ่งท่ีถูกตองและชอบธรรมไดจะตองกระทำ

ในนามของสวนรวม และจะตองกระทำเพ่ือประโยชนของชนสวนใหญโดยไมจำกัดเพศเชื้อชาติ ชน

ชั้น และฐานะทางสังคม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ซ่ึงรัฐมีหนาท่ีจะตองใหการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองมากสุด

เทาท่ีจะเปนได วิธีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตัวเองดังกลาวสวนหนึ่งกระทำดวย

การกระจายอำนาจใหกับทองถ่ินตาง ๆ เปนผูจัดดำเนินการปกครอง โดยหลักของการกระจาย

อำนาจแลวรัฐบาลจะตองจัดใหมีองคการบริหารสวนทองถ่ินนั้นมีอิสระพอสมควรในการดำเนินการ

เก่ียวกับทองถ่ินตนเอง ท้ังทางดานการเมือง การบริหาร (แสวง  รัตนมงคลมาศ : 2516)  

สำหรับประเทศไทยนับตั้งแตไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 มาจนถึง

การประกาศใชรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2560) ประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมี

สิทธิทางการเมืองท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอรัฐบาล ตลอดจนการเขารวมทางการเมืองโดยการไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการรับสมัครรับเลือกต้ังหรือทางใดทางหนึ่งท่ีเขาไปเก่ียวของกับ

กระบวนการทางการเมืองอันเปนสิทธิ และหนาท่ีของตนท่ีพึงกระทำตอสังคม เพ่ือประโยชนของ

สวนรวมทำใหประชาชนเกิดความสำนึกรับผิดชอบ และมีความตื่นตัวท่ีใชสิทธิของตนเองในทาง

การเมืองอันเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมในทางการเมือง แตในสภาพความเปนจริงประชาชนจำนวน

มากท่ีไมใชอำนาจสิทธิของตนเองท่ีพึงกระทำในทางการเมือง ดังนั้นประชาชนจึงขาดความสนใจท่ี

จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสำคัญท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองกับระบอบ

ประชาธิปไตย คือการขาดการศึกษา ขาดความเขาใจ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการสรางระบอบประชาธิปไตย

อยางแทจริงวาควรจะทำหนาท่ีของตนอยางไรในการพัฒนาประเทศชาติ การมีสวนรวมจะเกิด

ประโยชนอยางไร ท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะเรื่องของการใชสิทธิเลือกตั้งซ่ึงประชาชนสวน

ใหญมองขามไมสนใจในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตกับสนใจเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของตนท่ีควรพึง

จะไดรับ การสื่อสารทางการเมือง คือ ประชาชนไมสนใจติดตามขาวสารทางการเมืองเพราะเกิด

ความเบื่อหนาย และการมีสวนรวมในพรรคการเมือง ประชาชนยังขาดความเขาใจท่ีจะเขาไปรวม

กิจกรรมตาง ๆ ในพรรคการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหรือการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน เปนกิจกรรมท่ีมีความสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง

และมีความจำเปนสำหรับทุกระบอบการเมืองโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงมีหลักการของประชาธิปไตยท่ีวา อำนาจอธิปไตยเปนของประชาชน การปกครอง
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ประเทศเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ประเทศใดท่ีประชาชน

ในสังคมมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงยอมแสดงถึงความเปนประชาธิปไตย แตในทางตรงกัน

ขามประเทศใดประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ำยอมแสดงวาประเทศนั้นระดับความ

เปนประชาธิปไตยของประเทศต่ำ ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงถือเปนหัวใจ

สำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมืองเปนท้ังเปาหมายและกระบวนการทางการเมือง กลาวไดวา 

“การมีสวนรวมเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย เพราะการมี

สวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดท่ีสำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สังคมใดมีความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ำ พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน ดังนั้นการมีสวนรวมทางการเมือง จึงเปนเปาหมายของการพัฒนาการเมือง โดยเฉพาะ

แนวการพัฒนาทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย (เชาวณะ  ไตรมาส : 2552) 

ในประเทศท่ีกำลังพัฒนาท้ังหลาย การมีสวนรวมทางการเมือง จัดเปนปญหาสำคัญอยาง

หนึ่งของผูปกครองท่ีตองเผชิญ เพราะในระบอบการเมืองสมัยใหมนั้น การมีสวนรวมทางการเมือง

เปนสิ่งสำคัญ ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นมักจะกลาวถึงเฉพาะประเทศท่ีมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย แตอยางไรก็ตาม ประเทศท่ีปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ก็มีลักษณะของ

การมีสวนรวมทางการเมืองเชนกัน ท้ังนี้อาจมีวิธีการท่ีแตกตางกันไปเทานั้นเอง นอกจากนี้ในสังคมท่ี

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิไดหมายความวาประชาชนท้ังหมดตองเขามามีสวนรวมทางการ

เมือง แตโดยธรรมชาติแลว ปรากฏวาประชาชนเปนจำนวนมากท่ีพอใจจะเปนผูดูแลทางการเมือง

มากกวาจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง (เชาวณะ  ไตรมาส : 2552) 

วิระดา  สมสวัสดิ์ ไดกลาววา ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมือง คือ บรรดากิจกรรม

ท้ังหลายท่ีมีข้ึนเพ่ือชักจูงการตัดสินใจของรัฐบาลและชุมชน กิจกรรมเหลานี้ มีตั้งแตการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง การรณณรงค การทำงานในพรรคการเมือง กิจกรรมในชุมชนทองถ่ิน และแมกระท่ัง

การประทวง จะโดยใชความรุนแรงหรือไมก็ตาม ลวนเปนการมีสวนรวมทางการเมืองท้ังสิ้น (วิริดา  

สมสวัสดิ์ : 2552) 

ธนวัฒน  ปนแกว ไดกลาวถึงลักษณะทฤษฎีการมีสวนรวมไว 5 ทฤษฎี มีดังนี้ 

1) ทฤษฎีการเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชการพูด การเขียน เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือและ

การกระทำการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหา การขัดแยงในการปฏิบัติและถาจะใหไดผล
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ผูทำการเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกลอมใหเขาใจทุกฝาย 

และการเกลี้ยกลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนำไปสูการมีสวนรวมของประชาชน 

2) ทฤษฎีการสรางขวัญคนในชาติ  คนเรามีความตองการทางกายและใจหากคนเรามีขวัญดี

ผลการทำงานนั้นก็จะสูงตาม หากไมดีผลการทำงานก็จะต่ำเนื่องจากขวัญเปนสถานการณทางจิตใจ

ท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตาง ๆ การสรางขวัญกำลังใจใหดี ตางพยายามท่ีจะสราง ทัศนคติท่ีดีตอ

ผูรวมงาน เชน การไมเอาเปรียบใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็น เม่ือใดก็ตามหากคนทำงานมีขวัญก็จะเกิดความสำคัญ ในการรับผิดชอบอันจะสงผลท่ีดีตอ

หนวยงานนั้น ๆ การสรางขวัญกำลังใจของคน ยอมจะนำไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได

เชนกัน 

3) ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม ถือเปนปจจัยหนึ่งของการนำไปสูการมีสวนรวม คือ 

การสรางความรูสึกชาตินิยมเรื่องผลประโยชนของชาติท่ีมีความพอใจในชาติของตนเองรักทองถ่ิน

ของตน 

4) ทฤษฎีสรางผูนำ การสรางผูนำจะชวยใหประชาชนทำงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย วัตถุประสงครวมกัน เพราะผูนำเปนปจจัยสำคัญในการรวมกลุม จูงใจไปยังเปาประสงค 

ผูนำท่ีดี เรียกวา ผูนำปฏิฐาน หรือ ผูนำพลวัตร คือผูนำท่ีเคลื่อนไหวทำงานเพ่ือพัฒนาอยูเสมอสวน 

ผูนำท่ีไมดี คือ ผูนำท่ีไมมีผลงานสรางสรรคเรียกวา ผูนำนิเสธ ผลของการสรางทฤษฎีผูนำจึงทำให

เกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญกำลังใจงานมีคุณภาพมีความคิดสรางสรรค และ

รับผิดชอบ การสรางผูนำท่ีดียอมนำไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี 

5) ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร การใชระบบบริหารราชการ ในการระดม

ความรวมมือ เปนวิธีหนึ่งท่ี ดี และกฎหมายระเบียบแบบแผนก็เปนเครื่องมือในการดำเนินงานท่ีมี

ระบบท่ีดี แตอยางไรก็ตามผลของความรวมมือก็ยังไมมีระบบใดดีท่ีสุด ในเรื่องการบริหาร เพราะ

ธรรมชาติของคนถาทำงานดวยความสมัครใจ ไมมีใครบังคับก็จะทำงานดวยความรักแตถาไมควบคุม

เลยก็ไมเปนไปตามนโยบาย และความจำเปนของรัฐ ดังนั้นการใชแบบบริหารราชการเปนการยับยั้ง

ใหปฏิบัติงานตามนโยบายเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว (ธนวัฒน  ปนแกว : 2539) 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์ ไดจำแนกทฤษฏีการมีสวนรวมออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 

1) ทฤษฏีความเปนผูแทน (Representative) ทฤษฏีนี้เนนความเปนผูแทนของผูนำ และ

ถือวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนำเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหหลักประกันกับ

การบริหารงานท่ีดี อยางไรก็ตามทฤษฏีนี้เนนเฉพาะโครงการสรางสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการให

ผูตามเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจขององคกรอยางแทจริงผูท่ีมีสวนรวมอยางแทจริงในการ
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ตัดสินใจ ไดแกบรรดาผูนำตาง ๆ ท่ีเสนอตัวเขามาสมัครรับเลือกตั้ง สวนผูตามนั้นเปนเพียงไม

ประดับเทานั้น 

2) ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) ทฤษฏีการมีสวนรวม

มีวัตถุประสงคไมเฉพาะแคการเขาไปพิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนำเทานั้นแตยังรวมไปถึงการ

เขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกวานั้น ทฤษฏียังมองการมีสวนรวมเปนการ

ใหการศึกษา และพัฒนาการกระทำ ทางการเมืองและสังคมท่ีมีความรับผิดชอบนั้นคือการไมยอมให

มีสวนรวมท่ีนับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพของผูตาม (ติน  ปรัชญาพฤทธิ์ : 2532) 

สรุป การมีสวนรวมทางการเมือง เปนกิจกรรมตาง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกใน

สังคมการเมืองท่ีจะเลือกกระทำ ซ่ึงมีจุดหมายท้ังทางตรง ทางออมท่ีตองการมีอิทธิพลตอการ

กำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของรัฐบาล ไมวาจะเปนในทองถ่ินหรือในระดับชาติก็ตาม ซ่ึง

เปนสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยกำหนดไว รวมท้ังอาจเปนกิจกรรมงาย 

ๆ อาทิ เชน การไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือการสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ิน 

การพูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมือง การสื่อสารกันทางการเมือง การเขาไปมีสวนรวมในพรรค

การเมือง ซ่ึงการกระทำอาจผิดกฎหมายหรือถูกตองตามกฎหมาย อาจใชความรุนแรงหรือไมใช

ความรุนแรง อาจจะสำเร็จผลหรือไมสำเร็จผล หรือกระทำโดยความสำนึกทางการเมืองหรือถูกชักจูง

ก็ได 

 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 

นักวิชาการแตละทานไดจำแนกรูปแบบไว แตกตางกันหรือแมแตนักวิชาการทานเดียวกัน ก็

ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในระยะเวลาท่ีตางกันก็จำแนกรูปแบบไวตางกันดวย ซ่ึง

ก็หมายความวานักวิชาการมุงท่ีจะศึกษาระบบการเมืองในเชิงพลวัตร (Dynamic) จะเห็นไดจากผล

การศึกษาตอไปนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดใหนิยาม การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสให

ประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมวาจะเปน

ทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทำ ในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอตนเองหรือ

ชุมชน และไดจำแนกรูปแบบในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติไวใน หมวด 6 แนวนโยบาย

แหงรัฐ มาตรา 78 กำหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนและชุมชน ดังนี้  
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1. มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ และการจัดบริการสาธารณะท้ังใน

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

3. มีสวนรวมในในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมืองและการอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนและ

ชุมชน  

มาตรา 133(3) มาตรา 236 และมาตรา 256(1) แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ใหอำนาจแกประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุป

สาระสำคัญได ดังนี้ 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 

สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หนาท่ีรัฐ ท้ังนี้ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย 

2. ผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน

รัฐสภาพรอมดวยหลักฐานพอสมควรเพ่ือกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติผูใดมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรง 

3. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิเขาชื่อขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

2. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน ท่ีมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ 

เพ่ือไปทำหนาท่ีคัดเลือกตัวแทนของตนเขาไปออกกฎหมายและเขาไปบริหารประเทศ ดังนั้น 

ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และทำใหการเลือกตั้งสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชน

สามารถมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งไดดังนี้ 

1. สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

2. สอดสองดูแลการเลือกตั้ง แจงเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียง 

3. ใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอมเพรียง 
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4. รวมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเปนสมาชิกหรืออาสาสมัครขององคการเอกชนท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองใหตรวจสอบการเลือกตั้ง 

5. รวมเปนเจาหนาท่ีจัดการเลือกตั้งในระดับตาง ๆ เชน กรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 

กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการการ

เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เปนตน 

3. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

1) การมีสวนรวมในรูปแบบของกลุมผลประโยชน 

การรวมตัวกันของบุคคลเปนกลุมบุคคลหรือองคกรในสังคม มีเปาหมายหลักอยูท่ี

การรักษาผลประโยชนของกลุมตนเทานั้น โดยไมมีเปาหมายท่ีจะเขาไปเปนรัฐบาลเพ่ือบริหาร

ประเทศแตอยางใด สำหรับเปาหมายของแตละกลุมจะแตกตางกันไป บางกลุมอาจเรียกรองให

รัฐบาลทำตามสิ่งท่ีกลุมตนตองการ เชน การเรียกรองใหแกไขปญหาเรื่องท่ีดินทำกิน ราคาพืชผล

การเกษตร หรือเพ่ืออำนวยความสะดวกแกกลุมของตน หรืออาจเรียกรองใหรัฐบาลจัดทำนโยบาย

หรือโครงการท่ีกลุมตนจะไดเปนโยชน เปนตน 

2) การมีสวนรวมในรูปแบบของพรรคการเมือง 

การรวมกลุมของบุคคลท่ีมีความเชื่อทางการเมืองคลายคลึงกัน มีเปาหมายหลักอยูท่ี

การสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปทำหนาท่ีท้ังฝายบริหาร นิติบัญญัติ อยางไรก็ตามการเขามา

รวมตัวกันในรูปแบบพรรคการเมืองยังมีเปาหมายอ่ืนอีกเชน การใหการศึกษาทางการเมืองแก

ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชนของสวนรวม การสรางผูนำทางการเมือง การควบคุมและ

ติดตามตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในสวนของประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในพรรค

การเมืองได เชน การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของพรรค

การเมือง การชวยรณรงคหาเสียงในชวงท่ีมีการเลือกตั้ง เปนตน 

3) การมีสวนรวมในรูปแบบของการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

การออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ถือเปนรูปแบบการมีสวนรวมท่ีสำคัญของการบริหาร

ประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตย แตสิ่งท่ีควรตระหนักคือ จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังจำนวน

มากไมไดหมายความถึงความเปนประชาธิปไตยของประเทศ หากแตการใชสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบ

ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ตองมีลักษณะดังนี้ 

1. การใชสิทธิโดยอิสระ คือ การใชสิทธิเลือกตั้งจะตองเกิดจากความสมัครใจ ไมได

เกิดมาจากการบังคับหรือขมขูหรือสัญญาวาจะใหผลตอบแทนในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
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2. การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงตองกระทำแตเพียงลำพัง โดยไมมีผูอ่ืนอยูรวม

ดวย หรือสามารถลวงรูไดวาผูมีสิทธิเลือกผูสมัครคนใดหรือออกเสียงอยางไร การออกเสียงเลือกตั้ง

ของบุคคล ไมสามารถประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปได 

3. ความเสมอภาคในการเลือกต้ัง บุคคลแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง

เทานั้น 

4. ความเปนกลาง บุคคลท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวกับในการเลือกตั้งทุกคนตองปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเท่ียงธรรม ไมลำเอียงเขาฝายใดฝายหนึ่ง 

4) การมีสวนรวมในรูปแบบของการแสดงออก 

บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพ

ซ่ึงการแสดงออกเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของการวิพากษ วิจารณตามสื่อตาง ๆ รัฐบาลตองไม

ขัดขวางหรือหามปรามการแสดงออกของประชาชน รัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็นกอนลงมือดำเนินการทำกิจการใดท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนและ

ชุมชน รวมท้ังความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง : 2562) 

แนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

1. สนใจ ติดตามขาวสารดานการเมือง 

2. ติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง 

3. สนับสนุนผูสมัครและนักการเมืองท่ีดี 

4. ตอตานนักการเมืองท่ีไมดี 

5. ใหความรวมมือกับทางราชการ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี 

6. คัดคานนโยบายท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกสวนรวม 

7. ศึกษาขอเท็จจริงใหถ่ีถวน 

8. เสนอปญหาใหหนวยงานแกไข 

9. ชุมนุมคัดคานโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

10. ปกปองคุมครองสิทธิของตนมิใหถูกละเมิด 

11. เผยแพรความรูความเขาใจทางการเมืองท่ีถูกตอง 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

1. การติดตามขาวสารบานเมือง 

2. การใชสิทธิเลือกตั้ง 

3. ริเริ่มพูดคุยประเด็นการเมือง 



125การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

4. ชักจูง รณรงคใหผูอ่ืนสนับสนุนบุคคลและพรรคการเมืองท่ีตนสนับสนุน 

5. เสนอแนวคิด นโยบายตอนักการเมืองและผูนำทางการเมือง 

6. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

7. รวมประชุมรณรงคในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

8. เปนสมาชิกระดับแกนนำพรรคการเมือง 

9. รวมระดมทุน 

10. เสนอตัวเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 

11. ดำรงตำแหนงทางการเมือง 

บันไดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

บันไดข้ันท่ี 1 สนใจติดตามขาวสารและกิจกรรมทางการเมือง 

บันไดข้ันท่ี 2 เริ่มพูดคุยประเด็นทางการเมือง 

บันไดข้ันท่ี 3 ศึกษานโยบายของผูสมัครและพรรคการเมือง 

บันไดข้ันท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องทางการเมืองและการเลือกตั้งรวมกับผูอ่ืน 

บันไดข้ันท่ี 5 เขารวมกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งในชุมชน 

บันไดข้ันท่ี 6 จัดกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งในชุมชน 

บันไดข้ันท่ี 7 รณรงคสนับสนุนบุคคลและพรรคท่ีตนนิยม 

บันไดข้ันท่ี 8 เปนอาสาสมัครสอดสองและชวยเหลือการเลือกตั้ง 

บันไดข้ันท่ี 9 ตัดสินใจเลือกตั้งตัวแทนอยางรูเทานั้น 

บันไดข้ันท่ี 10 ติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง พรรคการเมือง และเจาหนาท่ี

ของรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง : 2562) 

การมีสวนรวมถือเปนหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนตองตระหนักวา ตนเปนเจาของประเทศและตองเขาไปรับผิดชอบในกิจการของบานเมือง

ในทุกโอกาสท่ีสามารถกระทำได ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย และควรสงเสริมคนดีใหเขามาบริหาร

บานเมือง  

 

ปจจัยที่ทำใหมีสวนรวมทางการเมือง 

นักรัฐศาสตรไดใหความสนใจเก่ียวกับปจจัยอันเปนสาเหตุของการเขามามีสวนรวมทางการ

เมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงนักวิชาการผูสนใจทางพฤติกรรมศาสตรและการพัฒนาทาง

การเมืองเปนการพยายามหาคำตอบวาเหตุใดในสังคมหนึ่งจึงมีการขยายตัวของการมีสวนรวม
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ทางการเมืองอยางรวดเร็วขณะท่ีในอีกสังคมหนึ่งยังมีลักษณะท่ีเกือบไมมีการมีสวนรวมทางการเมือง

เลยเนื่องจากการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งจำเปน และสำคัญมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการปกครองระบบประชาธิปไตยเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยเปนการ

ปกครองของประชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้นการพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การเขามามีสวนรวมทางการเมืองของนักวิชาการท่ีสนใจจะพิจารณาปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยสวนบุคคลวาเหตุใดบุคคลหนึ่งจึงมีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองแตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง ดังนี้ 

มิลแบรทและโกเอล (Milbrath And Goel) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวน

รวมทางการเมืองโดยแบงเปนปจจัยใหญ 2 ประการ คือ 

1) ปจจัยดานส่ิงเราจากสภาพแวดลอม (Environmental Stimuli) หมายถึงลักษณะ

ของระบบสังคม (Social System) และสถานภาพทางการเมือง (Political Sitting) ซ่ึงไมเพียงท่ีจะ

กระตุนใหเกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเทานั้น แตยังมีสวนใหขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับขอบเขต

และทางการเลือกตาง ๆ ในการมีสวนรวมทางการเมือง บุคคลแตละคนแมจะอยูในสิ่งแวดลอม

เดียวกัน ก็จะรับสิ่งเราจากระบบการเมืองและสังคมไมเทากัน เพราะบุคคลแตละคนจะเลือกรับรู

และเลือกสรรเฉพาะสิ่งเราท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการของตนเทานั้น 

2) ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล (Personal Factor) คือพันธุกรรมความตองการ

ทางบุคลิกภาพ ความตองการทางจิตใจ และรางกายและความเชื่อตาง ๆ รวมทั้งทัศนคติทางการ

เมืองของแตละคน ปจจัยสวนบุคคลถือเปนปจจัยภายใน บุคคลท่ีเอ้ืออำนวยใหบุคคลเขามามีสวน

รวมทางการเมืองในระดับแตกตางกันออกไป ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสำคัญ 3ประการ คือ  

2.1) ทรัพยากร คือ ปจจัยสนับสนุนใหสามารถเขารวมทางการเมืองได เชน มีความ

เฉลียวฉลาด มีการศึกษา และมีทักษะและทุนทรัพย 

2.2) แรงจูงใจ คือ สิ่งท่ีชักจูงใหบุคคลสนใจท่ีจะเขารวมทางการเมือง เชน ความ

ตองการชื่อเสียง ความสำนึกทางกลุม ความตองการปรับปรุงงานทองถ่ิน 

2.3) โอกาส คือ มีเวลาท่ีเหมาะสมมีความพรอมท่ีจะเขารวมทางการเมือง องคประกอบ

พ้ืนฐานของบุคคลโดยท่ัวไปท่ีถูกกลาวถึง เชน เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ซ่ึง

ในการวิจัยครั้งนี้ไดนำสิ่งท่ีเปนองคประกอบพ้ืนฐานของบุคคลและปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน (ณรงค  สินสวัสดิ์ : 2518) 

บารเบอร (Barber) ไดกลาวไววา ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองมากนอยเพียงใด

นั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางคือ 
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1) แรงจูงใจ เปนสิ่งชักจูงใจใหบุคคลสนใจท่ีจะเขารวมทางการเมือง เชน ตองการมี

ชื่อเสียง ตองการปรับปรุงงานทองถ่ิน เปนตน 

2) โอกาส คือ มีเวลาท่ีเหมาะสม มีความพรอมท่ีจะรวมกิจกรรม 

3) ทรัพยากร คือ ปจจัยสนับสนุนใหสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองได เชนความ

เฉลียวฉลาด มีการศึกษา มีทักษะและทุนทรัพย (ณรงค  สินสวัสดิ์ : 2518) 

แม็คโคสกี (McClosky) ไดอธิบายถึงการมีสวนรวมทางการเมืองวาข้ึนอยูกับตัวแปร 3 

ประการ คือ 

1) ตั วแปรทางด านสิ่ งแวดล อมทางสั งคม (The Social Environment) หมายถึ ง

สิ่งแวดลอมสังคมท่ีประกอบดวยระดับการศึกษา อาชีพ รายได อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และท่ีอยู

อาศัย 

2) ตัวแปรทางดานจิตวิทยา (Psychological Variables) การมีสวนรวมทางการเมือง

จะดำรงอยูไดข้ึนอยูกับการใหรางวัล (Rewards) หรือผลตอบแทนแกผูมีสวนรวม เชน ความ

ตองการอำนาจ การแขงขันความสำเร็จ การมีความสัมพันธกับผูอ่ืน การมีศักดิ์ศรี และการยอมรับ

จากสังคม 

3) ตัวแปรทางดานส่ิงแวดลอมทางการเมือง (The Political Environment) ไดแก 

3.1) ระบบพรรคการเมือง (The Party system) จะแสดงบทบาทในลักษณะของ

การแสดงออกซ่ึงความรูสึกท่ีจะคัดคานหรือตอตานผูท่ีอยูตรงกันขามหรือตางพรรค ประการท่ี 2 

พรรคการเมืองจะแสดงบทบาทเปนเครื ่องมือ (Instrumental) เพื ่อใหบรรลุว ัตถุประสงค

บางอยาง 

3.2) การรณรงคหาเสียง (The Campaign) ความเพียรพยายามของพรรคการ เมือง

ในการชักจูงใหประชาชนไปเลือกพรรคตนโดยใชวิธีรณรงคหาเสียงแบบตาง ๆ 

3.3) ประเด็นและอุดมการณทางการเมือง 

(1) ประเด็นทางการเมือง (Political Ideology) โดยเฉพาะประเด็นท่ีประชาชน

รูจักและเก่ียวของจะเปนแรงผลักดันใหประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรงจะ

ไปลงคะแนนเสียงมากยิ่งข้ึน 

(2) อุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) เปนความเชื่อโดยไมจำเปน

วาจะตองเปนความจริงแตเปนความเชื่อท่ีปฏิบัติเปนบรรทัดฐานบุคคลหรือสังคมท่ีมีอุดมการณทาง

การเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมมีผลตอการแสดงบทบาทหรือการมีสวนรวมทางการเมือง (ณรงค  

สินสวัสดิ์ : 2518) 
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ระบบสังคมเปนปจจัยดานสิ่งเราจากสภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการ

เมือง กระตุนใหเกิดความตองการเขามามีสวนรวมทางการเมือง พรรคการเมือง นโยบายของพรรค 

การรณรงคหาเสียง อุดมการณ และการสื่อสารทางการเมือง ลวนมีผลตอการมีสวนรวมทางการ

เมืองท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา  เฉลิมชวง และอัมรินทร  นาคณัฐเศรษฐ (2559) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในระดับเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมาก

ท่ีสุด คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง พบวาการไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนเปนหนาท่ี

ตามกฎหมาย ปจจัยดานสิ่งเราทางการเมือง พบวา ขอมูลขาวสารสงผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชน ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม พบวา คานิยมเกา เรื่องทำตามคำสั่ง ยึด

ระเบียบ เคารพอาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกตองอยูแลวไมควรเปลี่ยนแปลง และปจจัยดานบุคคล 

พบวา บุคคลรอบขางมีอิทธิพลตอความสนใจเก่ียวกับการเมือง 

 

วิเคราะหการตื่นรูดานการเมืองดวยการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

บุศรา  โพธิสุข (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาคือ

ประชาชนยังมีการปลูกฝงในระบบอุปถัมภอยู มีการแบงกลุม ไมคอยมีสวนรวมทางการเมือง สวน

ใหญจะมีสวนรวมเฉพาะชวงเลือกตั้ง และการประชาสัมพันธเลือกตั้งยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี แนว

ทางแกไขปญหา ควรปลูกฝงใหประชาชนมีแนวคิดท่ีเปนประชาธิปไตย ใหตระหนักในการใชสิทธิ

เลือกต้ังเพ่ือสังคมและประโยชนของสวนรวม ควรมีการรณรงคใหความเขาใจตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองมากยิ่งข้ึน และควรประชาสัมพันธการเลือกตั้งใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ปจจุบันประเทศไทยกำลังอยูในชวงการเปลี่ยนผานไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ี

สมบูรณ จากการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีผานมาเม่ือวันอาทิตยท่ี 24 มีนาคม 2562 ประชาชนชาวไทยได

สรางประวัติศาสตรทางการเมืองอยางลนหลาม จากการมีสวนรวมของประชาชนคนรุนใหมและคน

รุนเกา การต่ืนรูจากคนรุนใหมไดกอใหเกิดนักการเมืองหนาใหมในรัฐสภา ผูซ่ึงยืนหยัดยึดม่ันใน

อุดมการณทางการเมือง จำนวนผูท่ีมีสวนรวมในการเลือกต้ังจากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดแถลงสถิติท่ีนาสนใจดังนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 51,239,638 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

38,268,375 คน หรือคิดเปน 74.69 เปอรเซ็นต ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 12,971,263 คน หรือคิด

เปน 25.31 เปอรเซ็นต บัตรดี 35,532,645 ใบ หรือคิดเปน 92.85 เปอรเซ็นต บัตรเสีย 2,130,327 
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ใบ หรือคิดเปน 5.57 เปอรเซ็นต บัตรไมประสงคลงคะแนน (โหวตโน) 605,093 ใบ หรือคิดเปน 

1.58 เปอรเซ็นต (News/thai : 2562)  

พึงตระหนักวา ความเจริญกาวหนาของสังคมประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือพรรค

การเมืองมีโครงสรางการบริหารจัดการในลักษณะสถาบันการเมืองและมีอุดมการณทางการเมือง 

นักการเมืองท่ีสังกัดอยูกับพรรคการเมืองตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและอาสาเขามาทำงานทางดาน

การเมืองดวยจิตสำนึก และแกปญหาของชาติบานเมืองดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีวัตถุประสงคซอน

เรน มุงหวังเขามาสูอำนาจรัฐเพ่ือแสวงหาอำนาจและผลประโยชนสวนตน ตลอดระยะเวลา 3 ชวง 

คือ ตนน้ำ (กอนการเลือกตั้ง) กลางน้ำ (ระหวางการเลือกตั้ง) และปลายน้ำ (หลังการเลือกตั้ง) 

 

ขอเสนอแนะ 

สงเสริมการมีสวนรวมดวยการสรางสามัญสำนึกของคนรุนใหมใหรัก หวงแหน และ

พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
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การปกครองยุคโลกาภิวัตน 

Governance of Globalization 

 

ปณัชชฐิตา  บูรณกิจ∗ 

 

บทคัดยอ 

 ปจจุบันเปนยุคท่ีเทคโนโลยีดานตางๆ มีความเจริญกาวหนามากข้ึนทุกวัน สวนหนึ่ง

เปนเพราะ ระบบการติดตอสื่อสาร ท่ีมีผลใหการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ สามารถสงตอถึงกันไดใน

เวลา อันรวดเร็วท่ัวทุกมุมโลก ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนตางชาติ ตางภาษา 

เก่ียวกับ ความรูทางดานตางๆ เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง การ ปกครอง กฎหมาย นานาประเทศสามารถติดตอสื่อสารเพ่ือทำความเขาใจในเรื่อง

ตางๆ ไดหลากหลาย เราจึงเรียกยุคของการติดตอสื่อสารอยางไรพรมแดน ไรขีดจำกัดนี้วา “ยุคโลกา

ภิวัตน” (Globalization) โลกาภิวัตน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก โดย

ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของประชาคมโลกทุก

ดาน  

คำสำคัญ : การปกครอง, ยุคโลกาภิวัฒน 

 

Abstract 

 The current generation of technologies is making progress every day. 

Partly because Communication system As a result, the perception of information. 

Can forward to each time. The fast all over the world Resulting in the exchange of 

knowledge between the outlandish knowledge about areas such as science and 

technology. And social, cultural, economic, political, international law, to 

communicate, to understand the various so called era of communication without 

borders. Limitless is that "Globalized"  globalization as a process of social change in 

∗ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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the world. It covers The big change that affects the way of life of the community in 

all aspects. 

Keywords: Governance of Globalization 

บทนำ 

 ความตองการจัดองคกรสหประชาชาติใหเปนศูนยกลางการปกครองโลก  ท้ังนี้เพราะ

องคกรเครือขายตาง ๆ เขามามีอิทธิพลตอการวางแผนนโยบายในระดับสากล  องคกรรัฐบาลโลก

เปนเพียงความคิด  แตความจริงองคกรท่ีมีเครือขายระดับโลกมีอิทธิพลตอการวางนโยบายโลกอยาง

แทจริง  องคกรปกครองโลกสัมพันธกับกระบวนการใชอำนาจ  ในเอกสารไดรายงานแนวโนมของ

การปกครองโลกท่ีไดรวบรวมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญไดสรุปโดยสังเขป  ดังนี้  แนวทางของการ

ปกครองโลกในปจจุบัน  ทฤษฎีตาง ๆ กระบวนการแทรกแซงการเงินโลก  การปฏิบัติและธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงของการปกครองโลก  ในเอกสารบทความการปกครองยุคโลกาภิวัตนท่ีเขียนโดย  

เฮลด  ดาวินและเอ็มซีเกรพ  แทนโทนี  ระบุวาตัวการสำคัญของการปกครองยุคโลกาภิวัตน  คือ  

เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมและการเมือง  โดยเฉพาะการแบงข้ัวอำนาจ  ความตองการจัดระเบียบ

โลก 

 กระแสโลกาภิวัตนเปนกระแสของโลกท่ีทำใหประเทศท่ีมีอำนาจมากกวาทางเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสามารถแพรขยายอำนาจอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืน ๆ ท่ียากจนกวาท่ี

กำลังพัฒนาซ่ึงทำใหประเทศเหลานี้ตอง “ ข้ึนตอ ” มหาอำนาจอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ

สหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน เพราะนอกจากจะขยายธุรกิจขามชาติไปครอบคลุมท้ังโลกได ก็ยังสามารถ

ขยายความคิดความรู เทคโนโลยีผานระบบเศรษฐกิจ การคา การศึกษา การสื่อสาร และอ่ืน ๆ ไป

ท่ัวโลกอีกดวย (ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ, 2555 : 77)  และไดนำเสนอกิจกรรมในการปกครองโลกยุค

โลกาภิวัตน  เพ่ือใหเกิดการรวมตัวทำกิจกรรมในรูปแบบองคกรโลก  เพ่ืองายตอการควบคุมดวย

กฎหมายเดียวกัน  และสรางโอกาสการรวมมือทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางการเงินท่ีมี

มาตรฐานเดียวกัน  ผูเขียนไมเห็นดวยกับแนวทางการปกครองโลกโดยองคกรเดียว  ท้ังนี้เพราะ

องคกรสหประชาชาตินั้นถูกครอบงำและครอบครองโดยประเทศผูมีอำนาจเพียงไมก่ีประเทศ  

โดยเฉพาะประเทศสหรัฐและจีน  องคกรเครือขายระดับโลกยังคงเปนชาติตะวันตกและการใช

อำนาจปกครองโลกของประเทศมหาอำนาจมีการใช  อำนาจเพ่ือกอบโกยผลประโยชนของตน

เทานั้น   ดังนั้นประชาคมโลกตองใชอำนาจท่ีกระจายไปตามกระแส    โลกาภิวัตน  ตามมิติตาม

อยางเปนธรรม  สิ่งใดท่ีประชาคมโลกไมตองการจะถูกกำจัดใหหมดไป  การปกครองท่ีปลอยไปตาม

กระแสโลกาภิวัตน  จะมีการเปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวไปตามธรรมชาติท่ีสัมพันธทางดาน
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เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท่ีประชาคมโลกเลือกใชและ

ปรับตัวดวยประชาคมเอง 

 กระแสโลกภิวัตน ถือวาเปนกระแสหลักในบริบทของโลก ซ่ึงมีลักษณะตามท่ี

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศนำเสนอมี

ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

 1. เง่ือนไขทางการเมือง ประเทศพัฒนาแลวจะผลักดันคานิยมระหวางประเทศ ในรูป

ของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนในระดับชาติ ซ่ึงจะทำใหเกิดประโยชนระหวางประเทศพัฒนาใน

ขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนามีแนวโนมไมสมดุลในเง่ือนไขทางการเมืองตอไป 

  2. เง่ือนไขทางดานระเบียบใหม กระบวนการโลกาภิวัตน ไดกอใหเกิดผลสองดาน คือ 

กอใหเกิดตลาดใหม ๆ เครื่องมือใหมๆ เชน อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย กอใหเกิดผูมีบทบาทใหมๆ 

ในประชาคมโลก เชน องคกรเอกชน รวมท้ังกอใหเกิดกฎระเบียบใหมๆ ในสังคมโลก แตอีกดานหนึ่ง

ไดกอใหเกิดความไมสมดุลในระบบการพัฒนาของโลก เพราะทำใหชองวางระหวางประเทศพัฒนา

แลวกับประเทศกำลังพัฒนามีมากข้ึน รวมท้ังเปนเหตุใหสังคมและวัฒนธรรมในหลายประเทศ

ออนแอลง นอกจากนี้การพัฒนาตามกระแสโลกกาภิวัตนท่ีเปนอยู ไดใหความสำคัญแกงการพัฒนา

คุณคาของมนุษยนอยมาก จากกระแสโลกาภิวัตนไดทำใหโลกอยูในบริบทเดียวกัน บริบทท่ีเนนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจแตขาดความยั่งยืนในมิติทางสังคม กลาวคือ ชุมชนไดลมสลาย วิถีชีวิตของ

เกษตรกรรมถูกแทนท่ีอุตสาหกรรม นี้คือภาพชีวิตของสังคมในสหัสวรรษใหมสหัสวรรษท่ีสังคม

ใกลชิดกัน ไรสายไรพรมแดนทางขอมูลขาวสาร แตถูกแทนท่ีดวยการไรความเอ้ืออาทร วัฒนธรรม

ทองถ่ินไดแยกออกจากวิถีสังคมแทบสิ้นเชิง 

  3. เง่ือนไขของระบบเครือขาย ผลจากโลกาภิวัตนไดทำใหนโยบายภายนอก และ

นโยบายภายในมีความเก่ียวโยงกันอยางใกลชิด ซ่ึงทำใหกระบวนการกำหนดยุทธศาสตรและ

วางแผนพัฒนาของประเทศตางๆตองเปลี่ยนไปจากเดิม นัยประเด็นนี้ ประเทศท่ีมีความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ วัฒนธรรมถูกบีบจากกระแสโลกาภิวัตนใหมีนโยบายพัฒนาในบริบทเดียวกัน 

 4. เง่ือนไขเกี่ยวกับกติกาของโลก เศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน ยังเปน

เรื่องท่ีถกเถียงกันถึงโครงสรางท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศตางๆ ในขณะเดียวกันประเทศตางๆ 

จะตองปรับบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถภายใตกติกาของโลก ประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนม

ใชนโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบ เชน พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เปนตน เพ่ือใหไดประโยชนในกติกาของ

โลกเชนนี้ ประเด็นอยูท่ีเม่ือประเทศตาง ๆเปดประเทศพัฒนาตามบริบทของโลกจะมีความเหมาะสม

ในความเหลากหลายเพียงใด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3134

 5. เง่ือนไขทางดานวิทยากร ความรูหรือวิทยาการ ((Knowledge) มีความสำคัญใน

ดานการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก อาจจะกลาวไดวาวิทยาการดังกลาว

นับวาเปนฐานแหงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การศึกษา ทรัพยากรมนุษย การจัดการและ

การจัดองคการอยางแทจริง 

 6. เง่ือนไขระดับโลก ในบริบทแหงโลกปจจุบันสูอนาคต กำลังอยูในประเด็นระดับโลก 

(Global issues) ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไมเวนแมแตการศึกษา ลวนแตอยูในระดับ

โลกท้ังนั้น เม่ือเปนเชนนี้ประเทศตางๆ เตรียมความพรอมท้ังในการพัฒนาภายในและเตรียมรับใน

การมีสวนรวมในการกำหนดกระแสโลกดังกลาว (ชัยยุทธ  ปญญสวัสดิ์สุทธิ์, 2543 : 132-164)       

 จากบริบทของโลกท่ีมีเง่ือนไขเชนนี้สงผลใหไทยซ่ึงอยูในกระแสดังกลาวหันไปเปดรับ

การลงทุน การคาของทุนขนาดใหญจากภายนอก โดยลักษณะนี้อุตสาหกรรมไดยายจากประเทศ

หนึ่งสูประเทศหนึ่ง การดำเนินธุรกรรมมักเปนผูผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑในฐานะเปนสวนประกอบของ

บริษัทจากตางชาติ และดำรงตนในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระดับโลก การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวนี้แทบมิไดเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศนั้นเลย เม่ือ

เปนเชนนี้เศรษฐกิจแหงชาติไดถูกทำลายจากระบบท่ีใหญกวา อนึ่งประชากรสวนใหญของประเทศ

ไทยท่ีดำรงชีพดวยระบบเกษตรกรรมและการตลาดภายในประเทศ มีสวนผลักดันใหเศรษฐกิจ

ภายในประเทศขับเคลื่อนอยางตอเนื่องไดรับผลกระทบจากนโยบายมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมคือเม่ือแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไดหันเหไปทางภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงทำให

เศรษฐกิจภายในชาติไดรับผลกระทบเปนผลกระทบของคนสวนใหญท้ังนี้เปนเพราะนโยบายเปด

ประเทศเสรีกับระบบระดับโลก ท่ีกลาวมานั้นสะทอนใหเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริบท

ของโลกแทบไมไดเชื่อมกับประชากรสวนลางของประเทศ ในฐานะผูสรางเศรษฐกิจภายในชาติ แต

จะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นกลางของประเทศ ในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจระดับ

โลก ในประเด็นนี้ชนชั้นกลางไดเริ่มผลักดันตัวเองใหหางหายจากสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ินมาก

ข้ึน 

 

ประชาคมโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 โลกกาวสูศตวรรษท่ี 21 ศตวรรษแหงการเชื่อมโยงประเทศตางๆ ใหใกลชิดกันมาก

ยิ่งข้ึน หรือประเทศตางๆ ไดกาวสูระบบหนึ่งเดียวกัน ตามท่ีเรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) 

นับไดวาเปนกระแสหลักของโลกแหงยุคปจจุบันในฐานะเปนตัวจักรขับเคลื่อนโลกใบนี้ภายใตเง่ือนไข

เดียวกัน ซ่ึงเต็มไปดวยกระแสแหงการพลวัตอยางสูง และรวดเร็วท้ังในดานสภาพแวดลอม 
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงไมเคยเปนมากอน การไหลบาของกระแสโลกาภิวัตนนี้ ไดเรงให

ประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลายหันมาเปดนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี และดำเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจภายใตกฎกติกาอันเปนสากล โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศตามนัยนี้ไดกลายเปนแมแบบแหงการพัฒนาของสังคมโลกปจจุบันการพัฒนาใน

กระแสโลกาภิวัตน เปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบันคือ การพัฒนาสูภาวะทันสมัย

หรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม การไดบรรลุถึงอัตราการเจริญเติบโตอยางสูง โดยอิงตัวเลขจาก

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = GNP) การสรางความรุงเรืองโดยผนวก

ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจของโลก โลกาภิวัตน  มีขอบเขตของ

ความหมายท่ีกวางขวางและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากข้ึนจากปฏิสัมพันธของมนุษยชาติ ไมวาจะ

เปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร รวมท้ังระบบสิ่งแวดลอม 

(วรรณะ  รัตนพงษ และอนันต  อัคนหทัย, 2552 : 36)   

 การปกครองโลกจะถูกปกครองโดยมิตองปกครอง  วิธีซ่ึงสอดคลองกับคำกลาวของ  

เลาจื้อ “วิธีการปกครองบานเมืองท่ีดีท่ีสุด  คือการปกครองใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติของ

ทุกสิ่งทุกอยาง...  การปกครองท่ีดีท่ีสุด  คือการปกครองท่ีประชาชนไมรูสึกวาถูกปกครอง” (ฉัตร

ทิพย นาถสุภา, 2549 : 38 – 39)  

 การปกครองโลกาภิวัตน  ควรเปนการปกครองแบบเสรีปลอยตามกระแสโลกาภิวัตน        

มีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดและกำจัดโดยธรรมชาติผานมิติตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  

การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดังนี ้
 2.1 โลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ (Globalization of the Economy) 

โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ กำลังนอมนำผูคนไปสูการเอาใจใสอยางจดจอเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุพืช, การใชยาฆาแมลงเพ่ิมมากข้ึน, และในทายท่ีสุด ก็มีหนี้สินทับทวีข้ึน  

ความเขมขนของทุนนิยม, เกษตรกรรมควบคุมโดยบริษัทธุรกิจกำลังแผขยายไปในดินแดนตางๆ ท่ีซ่ึง

ชาวนาและเกษตรกรท้ังหลายตางยากจนลง  แตจนกระท่ังบัดนี้ ก็ยังสามารถเลี้ยงตนเองไดในดาน

อาหาร ในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีซ่ึงเกษตรอุตสาหกรรมไดรับการแนะนำโดยผานโลกาภิวัตน, ตนทุนท่ีสูงข้ึน 

กำลังทำใหมันเปนไปไมไดเลย สำหรับการท่ีชาวนาคนเล็กคนนอยจะอยูรอดตอไปได 

การผสมผสานกันระหวางอุดมการณระบบการตลาดแบบเสรีนิยม (Liberalism) 

กับ ความเจริญกาวหนาของการติดตอสื่อสารรวมท้ังเทคโนโลยีการขนสงซ่ึงทำใหเกิดการเคลื่อนยาย 

สินคา บริการ และเงินทุน จากประเทศท่ีเปนแกนกลางแหงการพัฒนาโลก (Core Countries) อัน

หมายถึงประเทศท่ีพัฒนาแลวทางตะวันตก อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศท่ีอยูระหวางก่ึง
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ชายขอบ (Semi-Periphery) ซ่ึงหมายถึง ประเทศท่ีกำลังพัฒนา และประเทศท่ีอยูชายขอบแหงการ

พัฒนา (Periphery) ซ่ึงหมายถึงประเทศดอยพัฒนา ตามลำดับ 

ชาติตะวันตกตองการท่ีจะเปดตลาดโลกสำหรับสินคาท่ีตนผลิตข้ึนและกอบโกย

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร แรงงานราคาถูกจาก ประทศท่ีกำลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ผาน

ทางการกำหนดนโยบายของผู เรืองอำนาจในประเทศอันเอ้ือประโยชนใหแกการแสวงหา

ผลประโยชน บรรดาประเทศเหลานี้จะใชกฎ ระเบียบของสถาบันการเงินระหวางชาติรวมท้ัง

ขอตกลงทางการคาเพ่ือบีบบังคับใหบรรดาประเทศท่ียากจนตองถูกผนวกและลดกำแพงภาษีนำเขา 

ยอมปลอยใหกิจการของรัฐตกอยูภายใตการบริหารงานของตางชาติ ยอหยอนในดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมรวมท้ังรวมท้ังการลดมาตรฐานการครองชีพของแรงงานฝมือและไรฝมือ ซ่ึงทำใหไดกำไร

อยางเปนกอบเปนกำ ทวา ใหผลตอบแทนเพียงนอยนิดแกผูใชแรงงานจนทำใหเกิดปฏิกิริยาสะทอน

กลับเชิงปฏิเสธความไมเทาเทียมกัน (Inequity) การถูกครอบงำจากประชารัฐท่ีเหนือกวาในทุกๆ 

ดาน  หรือมีความไมเทาเทียมกันอยูโดยเฉพาะในเรื่องโอกาสในเรื่องการไดงานท่ีดีและมีรายไดท่ีดี 

(Sen, Amartya, 1994 : 131)   

 2.2 โลกาภิวัตนทางดานสังคม 
 โดยการครอบงำทางสังคมวัฒนธรรม โดยผานทางขอมูลขาวสาร ทำใหการคาของ

โลกจะเก่ียวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยม

วัตถุ (Materialism) รวมถึงอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซ่ึงจะอนุรักษเฉพาะในสิ่งท่ี

ประเทศดอยพัฒนาไมพรอม แตโลกตะวันตกพรอม 

 คานิยมการปกปองทางการคา (Protectionism)  

 การคาโลกาภิวัตน จะเกิดข้ึนพรอมกับการปกปองทางการคาในรูปแบบของลิขสิทธิ์ 

ซ่ึงสวนใหญเจาของลิขสิทธิ์ก็จะมาจากโลกตะวันตก ซ่ึงจะใชลิขสิทธิ์เปนเครื่องมือในการปกปอง

สินคาและบริการ นอกเหนือจากนี้การใชมาตรการทางดานการเงิน ผานกองทุนตางๆ ยกตัวอยาง

เชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund - IMF) หรือ ธนาคารเพ่ือ

การพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank - ADB )และฯลฯ ซ่ึงองคกรทางดานเศรษฐกิจ

ระดับโลกเหลานี้มักจะมีเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอธุรกิจขามชาติ ก็จัดเปนสวนหนึ่งของการปกปอง 

รวมท้ังการใชมาตรการท่ีปองกันผูกอการรายของก็อยูในกระแสของโลกาภิวัตนเชนกัน 

 อีกความหมายหนึ่งของโลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ คือ การท่ีโลกเราเปนโลกไร

พรมแดน เปนโลกท่ีเรียกวา Borderless World คือ เปนโลกของการไหลเวียนทางสินคา การเงิน

และการบริการ หรือเปนยุคท่ีเรียกวา Free Trade คือ ยุคการคาเสรี “โลกาภิวัตน” เปนสิ่งท่ี
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เกิดข้ึนทุกท่ีท่ัวโลกในสังคมปจจุบัน ไมวาจะในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระแส

โลกาภิวัตนไดแทรกซึมเขาไปและสงผลกระทบใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะทางดาน

เศรษฐกิจเพราะเกิดการโตเถียงกันถึงผลของโลกาภิวัตนวาเปนตัวการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานความร่ำรวยและความยากจนในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นเก่ียวกับการ

แพรกระจายของกระแสโลกาภิวัตนนี้ก็แตกตางกันออกไปตามความคิดของคนซ่ึงอยูตางสังคมกัน 

 2.3  โลกาภิวัตนทางดานการเมือง 

  ทุกประเทศในโลกตองเปนแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซ่ึงประเทศตางๆ 

หากจะตองมีรูปแบบการเมืองการปกครองในแบบเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ 

หรือใชกำลังทหารเขาไปปลดปลอยใหเปนประชาธิปไตย โดยไมสนใจตอความพรอมหรือวิถีชีวิตของ

คนในประเทศเหลานั้น ซ่ึงการเมืองในระบบประชาธิปไตย เม่ือถูกผานการครอบงำผานทางขอมูล

ขาวสารจากโลกตะวันตก ก็จะทำใหประชาชนมีคานิยมท่ีจะเลือกผูนำท่ีมีแนวความคิดแบบการคา

เสรีหรือเปนนายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเปนรัฐบาล ซ่ึงก็จะมีการแกไขกฎเกณฑ กฎหมาย 

เพ่ือเปดโอกาสใหบริษัทขามชาติสามารถเขาไปแขงขันกับธุรกิจทองถ่ิน ซ่ึงมีความออนแอกวา ซ่ึงจะ

มีผลตอจะตองมีการพ่ึงพาโลกตะวันตก 
 2.4  โลกาภิวัตนทางดานกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงโครงรางของกฎหมายรวมท้ังการสถาปนาบรรทัดฐานและสถาบัน

ทางดานกฎหมายของโลก ศาลอาญาของโลก ใหสัตยาบันวาจะสรางความยุติธรรมใหแกบุคคลแหง

รัฐ บนพ้ืนฐานแหงกฎหมายอาญาท่ัวโลก ในขณะเดียวกันกับท่ีความรวมมือระหวารัฐตอรัฐไดทำให

เกิดการทดลองใชความผิดทางอาญาท่ีมีความชัดแจงรวมกันวาเปนการกระทำความผิด 

การเปลี่ยนแปผลงทางดานกฎหมายทางธุรกิจไปสูระดับโลก จะกาวหนามากกวา

กฎหมายอยางอ่ืนดวยเหตุท่ีหลายประเทศไดบรรลุขอตกลง กฎ กฎหมายรวมท้ังการปฏิบัติใหเปนไป

ตามาตรฐานเดียวกัน ทูตพาณิชยจากหลายประเทศรวมท้ังผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายการคา

ระหวางประเทศไดรวมกันรางกฎหมายวาดวยการลมละลาย ทรัพยสินทางปญญา ตราสารเอกสาร

ทางดานการเงินระหวางประเทศ หรือ บรรษัทท่ีมีกิจการระหวางชาติขนาดใหญ ไดปรับปรุง

กฎระเบียบวิธีการปฏิบัติใหกาวสูการเปนบริษัทระหวางชาติดวยการสรางรูปแบบการปฏิบัติขนาด

ยักษ ดวยผูชำนาญการนับพันคนในมากกวาสิบประเทศ 

 2.5 โลกาภิวัตนทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร 

 การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหมีการเชื่อมโยงสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว 

โลกถูกเชื่อมดวยขอมูลขาวสารและมักเปนขอมูลขาวสารฝายเดียวจากโลกตะวันตก หรือจาก
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ประเทศซ่ึงมีอำนาจเศรษฐกิจและการทหารท่ีเหนือกวา โดยการครอบงำและสรางกระแสขาวตามท่ี

จะเปนประโยชนตอการเมืองและเศรษฐกิจของตะวันตก เปนการครอบงำทางขาวสาร และ

วัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอความเชื่อของมนุษยชาติในการท่ีจะตองบริโภคขาวสาร, การบริโภคสินคา, 

บริการ และวัฒนธรรมของตะวันตกนั้นและเชื่อวาการบริโภคนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตอง 

 

การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

 หากจะกลาวถึงรูปแบบการพัฒนา ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบัน

คือ การพัฒนาสูภาวะทันสมัยหรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ในเวลาตอมาไดกลายเปนแมแบบ

การพัฒนาของไทย ลักษณะเดนของแมแบบการพัฒนาประเภทนี้ คือ การไดบรรลุถึงอัตราการ

เจริญเติบโตอยางสูง โดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = 

GNP) และแมแบบประเภทนี้ไดมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน คือ การสรางความรุงเรืองโดยผนวกระบบ

เศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจของโลก แตในความเปนจริงแลว การบรรลุเปาหมาย

เก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง คือความม่ังค่ัง ซ่ึงสวนใหญแลวมักจะตกอยู

และถูกจัดสรรโดยชนชั้นนำ ในขณะเดียวกันปลอยใหผลแหงการเจริญเติบโตบางสวนตกไปยัง

สวนลางของสังคม การเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจในลักษณะนี้ไดขยายตัวควบคูกับการเพ่ิม

ความขัดแยง และความแตกตางในสังคม จากนัยแหงการพัฒนาของไทยในกระแสโลกาภิวัตนนี้ได

สะทอนใหเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบนความสูญเสีย

ของวิถีเกษตรกรรม การกระจายรายไดและความม่ังค่ัง มีความไมเปนธรรมมากข้ึนทุกที การท่ี

เอกชนมีอำนาจและเปนอิสระจากกฎระเบียบมากข้ึน การวางแผนการพัฒนาเก่ียวกับนโยบาย

เศรษฐกิจมีบทบาทนอยลง (วอลเดน เบลโล และคณะ, 2542 : 81-82)    

 3.1 ไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

 ตามท่ีไดนำเสนอไปแลวคือเม่ือเง่ือนไขในกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริโลกนั้น ได

บบีใหไทยเราตองมีนโยบายท่ีเปดและเชื่อมกับระบบท่ีใหญกวา ณ เวลานี้อาจจะกลาวไดวาไทยเปด

ประตูสูสากลท้ังๆ ท่ีขาดความพรอมในหลายดานดวยกัน โลกาภิวัตนทุนนิยมนั้น เกิดในประเทศ

พัฒนา โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนแกนนำ เสนอทฤษฎีการคาเสรีวาจะชวยสรางความม่ังค่ังและความ

เจริญรุดหนาแกชาวโลก พรอมกันนั้นไดเสนอวาการเมืองในศตวรรษท่ี 19 เปนสิ่งลาสมัยและได

กลายเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การทำอะไรขามรัฐหรือการลดบทบาทของรัฐ โดย

องคระหวางประเทศเปนสิ่งท่ีจะตองรีบทำ เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวเปนผูกอกระแส เพราะมี

ความพรอมสำหรับกระบวนการโลกาภิวัตน 3 ประการ ประกอบดวย 
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 1. มีบรรษัทขามชาติอยูมาก คือประเทศท่ีมีบริษัทยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

ตางๆ ซ่ึงมีลักษณะครอบงำเศรษฐกิจทองถ่ิน 

 2. มีการพัฒนาสูความเปนเมือง คือมีประชากรเกือบท้ังหมดอาศัยอยูในเมือง 

 3. มีระบบเครือขายความม่ันคงหรือประกันสังคมครอบคลุมไปท่ัวประเทศ 

 ปจจัยสามประการนี้เปนความพรอมท่ีจะผลักดันใหเกิดกระบวนการเชื่อมกับ

ประเทศตางๆ เพ่ืออาศัยความพรอมนี้มาเปนขอไดเปรียบ หากพิจารณาประเด็นนี้แลวสะทอนมายัง

ประเทศไทย จะพบวาเรายังไมพรอมมากนัก บริษัทท่ีมีเครือขายในตางประเทศขนาดใหญในระดับ

บรรษัทขามขาติมีอยูเพียงบริษัทเดียว คือกลุมซีพี สวนดานตลาดการเงินของไทยเรา ตามท่ีธนาคาร

พัฒนาแหงเอเซีย (ADB) ประเมินวา ขาดความม่ันคงมีประชากรสวนใหญอยูในสวนชนบท มี

เครือขายความม่ันคงจำกัดอยูในกลุมขนาดเล็ก การท่ีไทยเราเปดประตูสูกระแสโลกาภิวัตนขณะท่ียัง

ไมพรอมเห็นไดชัดกรณีการเปดเสรีทางการเงิน   ในสภาวะเชนนี้เปรียบไดกับความไมพรอมในการ

แตงตัว เพราะอาบน้ำเสร็จใหมๆ แลวมีคนมาเคาะประตู เม่ือเปดประตูตอนรับแบกผูมาเยือน ทำให

เจาของหองยากนักท่ีจะสงวนทาทีท่ีควรสงวน ในท่ีสุดอาจนำไปสูความสูญเสียพืชพันธุเขตรอนชื้นซ่ึง

มีคาในเชิงเวชภัณฑบางชนิดและภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ เปนตน ท่ีเปนสิ่งท่ีตองสงวนไวในฐานะ

เปนมรดกของชาติ 

 3.2 ไทยในภาวะถูกครอบงำโดยมหาอำนาจเศรษฐกิจ 

 กระแสโลกาภิวัตนหรือการครอบงำโลกโดยอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจดู

เหมือนวาระบบเศรษฐกิจของโลกท่ีทุกประเทศกำลังพัฒนาไดดำเนินไปในแนวทางเดียวกันจริงๆแลว

เปนเศรษฐกิจท่ีผูกขาดและบงการโดยประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอยูเบื้องหลัง โดยผานบริษัทขนาด

ใหญ อนุช อาภาภิรม, 2542 : 29) ซ่ึงเรียกวา ทุนขามชาติ (Transnational Coperation) กลุม

ประเทศพัฒนาเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูงผลิต ใหทุนอุดหนุนเกษตรกร

ของตน และใชนโยบายกีดกันสินคาเกษตรจากประเทศอ่ืนๆ มีอำนาจตอรองในตลาดโลกสูงกวา 

และไดผลักดันใหเกิดความคิดรวมแกประเทศตางๆ โดยการเปดรับการลงทุนและการคาเสรี จะทำ

ใหเกิดความเจริญเติบโตหรืออีกอยางก็คือ เสนอใหมีการเปดประเทศและการคาเสรี ซ่ึงในนัยแฝงก็

คือใหประเทศอ่ืนเปดโอกาสอยางเสรีแกบรรษัทขามชาติจากประเทศร่ำรวยไปแสวงหาผลประโยชน

ในนามการลงทุน ดวยความพรอมทำใหบรรษัทขามชาติไดความม่ังค่ังมากกวาประชาชนเจาของ

ประเทศ แตทวาในทางกลับกันกลุมประเทศดอยพัฒนาถูกกีดกันสินคาเกษตรสิ่งทอ เปนการกีดกัน

ภายใตระบบเสรีนั่นเอง จึงเกิดขอสงสัยวา คำวา เสรี มีขอบเขตไปถึงไหน เสรีเพ่ือใคร เพราะ

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏคือ ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจไดกีดกันทางการคา องคการการคาโลก 
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(WTO) เปนเพียงเวทีเจรจาตอรองท่ีประเทศม่ังค่ังกวาตอรองใหประโยชนมากกวา (วิทยากร  เชียง

กูร, 2545 : 82-89)  องคการคาโลกบางครั้งก็ถูกกลาววาเปนเพียงตราประทับเพ่ือความเปนธรรม

ของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การกลาวหาในลักษณะนี้เกิดข้ึนหลังจากองคการดังกลาว

ประสบความลมเหลวการเจรจาท่ีเมืองเคนคูน (cancoon) ประเทศเมกซิโก เม่ือป  2546  แตก็หา

ใชจะมีขอเสียไปหมดสำหรับกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยม ยังพอมีประโยชนและเอ้ือโอกาสใหบางแก

ประเทศกำลังพัฒนา แตมักจะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นสูง-กลาง ท่ีเขาไปมีหุนกับบรรษัทขามชาติ 

ประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

การปรับจุดยืนเพ่ือความยั่งยืน 

 ทามกลางกระแสสังคมท่ีพลวัตไปเชนนี้ เราจำเปนตองเลิกยึดถืออัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ หยุดการทุมเทเปนพิเศษเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมมาสูจุดยืนท่ียั่งยืน หมายความวาจะตอง

นำระบบเศรษฐกิจออกจากการชี้เปนชี้ตาย โดยกลไกตลาดจากภายนอก และปรับโครงสราง

เศรษฐกิจตามแนวทางสังคมมนุษย หมายถึงสังคมท่ีม่ันคงทางชุมชน และความม่ังค่ังทางรายได โดย

ไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งมาก มิฉะนั้นแลวจะทำใหสังคมเสียดุลภาพ เพราะยิ่งอัตราการเติบโตสูงข้ึน 

แตเปนความเจริญเติบโตท่ีเปราะบางและไมแทจริง ทำใหทันสมัยแคเปลือกนอก การพัฒนาท่ีเสีย

ดุลยภาพเชนนี้ทำใหจุดยืนตั้งอยูบนความไมยั่งยืนในสวนของประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมี

ลักษณะการเติบโตแบบนี้ หรือแบบท่ีเรียกวานิคส (nic) ท่ีขาดความยั่งยืน เพราะไดกอใหเกิดการ

เคลื่อนไหวจากจุดถวงดุลท่ีควรจะเปน เชน สิ่งแวดลอมไดเคลื่อนจากจุดยืนท่ีอุดมสมบูรณ เศรษฐกิจ

ไดผกผันจากศักยภาพแหงการพ่ึงตนเองสูการพ่ึงพิงจากภายนอก เปนตน อัตราการเติบโตเชนนี้ถา

มองในแงหนึ่งก็ไมไดจริงแทอะไรตามท่ีไดกลาวไปแลว เพราะขาดการพัฒนาพ้ืนฐานใหเขมแข็ง ถึง

จะมองการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็เปนเพียงการพัฒนาแคระดับตื้น เพราะไมลงไปยังระดับ

รากฐานท่ีเหมาะสม เห็นควรมีแมแบบดังนี้ 

1. เนนอัตราการเติบโตท่ีต่ำลง เพ่ือความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม      

2. ใหความสำคัญแกภาคเกษตรกรรมในฐานะเปนรากฐานระบบเศรษฐกิจ 

3. กระจายคืนความม่ังค่ังสูสังคมทุกภาคสวน   

 ความสำนึกท่ีจะเสวงหาแนวทาง เพ่ือเปนแมแบบการพัฒนา เปนเรื่องของอจินตนาการ

ท่ีจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป แตในระบบการศึกษาของเรายังขัง

ตัวเองอยูในโลกเกา ตรงนี้เราก็ตองปลดตัวเองออก นี่เปนเง่ือนไขท่ีสำคัญ แนวคิดวาเศรษฐกิจ

พอเพียง นาจะเปนแมแบบการพัฒนาของไทยในยุคปจจุบันอยางแทจริง หากจะกลาวถึงระบบ
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เศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนมักจะมุงไปท่ีไรนาหรือภาพของชนบท แตแทท่ีจริงแลวระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานการณโลกปจจุบัน เราจะตองเขาใจวา ณ ปจจุบันเรากำลังในบริบทไหนของโลก 

ไมใชเปนบริบทของชุมชนชนบทหรือเกษตรกรมีชีวิตอยูในโลกอยางโดดเดี่ยว รัฐมีหนาท่ีหลักในการ

ดูแลคุมครองประชาชน  สวนหนาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจมีเพียงการออกกฎระเบียบสำหรับการแขงขัน

และบังคับใชกฎระเบียบนั้น (Beauchamp, TonL. and Bowie. Norman E, 1993 : 19) แตใน

ความเปนจริงแลวกำลังอยูในโลกของการเชื่อมโลกกับสังคมอ่ืน อยางกวางขวางตามกระแสโลกาภิ

วัตน กระแสท่ีนำเราไปสูเสนทางเศรษฐกิจเชลยหรือเสนทางแหงการไลลา จะเห็นวาปญหาของ

ทองถ่ิน,  ประเทศ, โลก มีความเก่ียวของกัน ดังนั้นจะตองนิยามความหมาย “เศรษฐกิจพอเพียง” 

“การพัฒนาชนบท” ปรับเปลี่ยนตามบริบทของโลกไปดวย เราจะตองมองใหเห็นตัวท่ีกอปญหา มอง

ใหเปนเพ่ือนำมาวิจัยเปนองคความรูพัฒนาประเทศ ไมใชเพ่ือตอบสนองความตองการแบบพอกิน

พอใชเทานั้น แตจะตองแสวงหาแมแบบท่ีสามารถตอบปญหา รวมท้ังหาจุดยืนในกระแสโลกาภิวัตน

ไดดวย นั่นคือกระบวนพัฒนาอยางมีข้ันตอนภายใตระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพออยูพอกินมี

ศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจไดยกระดับการพัฒนาเพ่ือความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ

ซ่ึงเกิดจากระบบการพัฒนาไมไปกระทบระบบนิเวศนจนนำไปสูข้ันตอนสุดทาย คือ เศรษฐกิจชุมชน  

อนึ่งฐานคิดเพ่ือทางออกของสังคมไทยประกอบดวย 

1. ฐานทางเศรษฐกิจ      

2. ฐานทางปญญา 

3. ฐานทางสิ่งแวดลอม    

4. ฐานทางสิ่งแวดลอม 

5. ฐานชุมชน 

  จากฐานท้ังหาประการนี้มีปฎิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการแสวงหาความรู 

วิทยาการใหมๆ มาตอยอดภูมิปญญาไทยแลวมาปรับเปนระบบเศรษฐกิจท่ีฐานของคนสวนมาก 

เพ่ือใหชุมชนอยูได การขยายตัวทางอุตสาหกรรมบริการมีการขยายตัวแตพอดี ไมใชมีการขยายตัว

อยางรวดเร็วเกินกวาจะปรับโครงสราง และระยะ โดยเฉพาะระบบการศึกษาจะปรับตัวไดทัน การ

เติบโตในลักษณะเชนนี้เปนความเจริญเติบโตครอบโครงสรางเดิม  

 

ความยั่งยืนตั้งอยูบนรากฐานที่ยั่งยืน 

 ในขณะท่ีประเทศไทยกำลังกาวสูกระแสโลกาภิวัตน จำตองเปดรับเง่ือนไขตางๆ จาก

ภายนอกแตท้ังนี้ควรปรับรับเพ่ือรุกอยางมีประสิทธิภาพ แทนท่ีตั้งรับฝายเดียว เม่ือนั้นคงถูกขับออก
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จากระบบก็เปนได การปรับตัวในครั้งนี้ควรเนนหนักการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sus-Tainable 

Development) พรอมกันนั้นควรจำกัดการเปดประเทศมิใหมากเกินไป  เพ่ือใหเรามีความพรอม

และเรียนรูอยางเทาทันไปในตัว สงเสริมใหเกิดการบริโภคนอยซ่ึงจะสงผลใหการใชทรัพยากรนอยไป

ดวย  ทำใหโอกาสท่ีจะขัดแยงมีนอย (Schumacher, E.F., 1973 : 170)  เนื่องจากโลกาภิวัตนทุน

นิยมนั้นมีลักษณะแขงขัน พัฒนาวิทยาการเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใน

การแขงขัน เพ่ือความเปนเลิศ เม่ือฐานคิดเปนเชนนี้สงผลใหเกิดการไลลา ครอบงำบีบค้ันกลุม

ประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย ระบบดังกลาวนี้ไดเลือกสรรวัตถุดิบ ทรัพยากรบุคคลท่ีดีท่ีสุดใหอยูใน

วงจรการแขงขัน ฉะนั้นจึงมีคนกลุมนอยอยูในปลายยอดของหอคอย แตรากฐานซ่ึงเปนคนสวนใหญ

ของประเทศท่ีตองปรับตัวอยางมากหากตองการใหสังคมไทยตั้งอยูอยางม่ันคง รากฐานท่ีม่ันคงควรมี

ลักษณะดังนี้ 

 1. ความม่ันคงทางชุมชน ความม่ันคงดังกลาวเกิดจากการผลักดันใหไกหลักของชุมชนมี

บทบาทอยางสัมพันธกันคือ 

     1.1  องคกรทางศาสนา ควรสรางภูมิคุมกันทางวิญญาณ เปนหลักทางความดีมี

กิจกรรมนำพาชุมชน เพ่ือความม่ันคงทางจิตวิญญาณ 

 1.2  องคกรชุมชน ควรมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสืบทอดภูมิปญญาการทำมา

หากินกับทำมาหายายภายในชุมชนเอง เพ่ือใหคนในชุมชนรักในถ่ินมาตุภูมิ รวมกันสรางชุมชน 

 1.3  องคกรศึกษา ควรมีการปรับการเรียนในสองระดับคือ เรียนองคความรูอันเปน

สากล เพ่ือทันตอกระแสโลกและสรางองคความรูจากภูมิปญญา รูในทองถ่ินนั้น ๆ  เชน ชุมชน

เกษตรก็มีทรัพยากรทางเกษตรของทองถ่ินนั้นๆ ในอันท่ีจะมาเพ่ิมศักยภาพการผลิตและตลาด

ทองถ่ินอยางกลมกลืน หากทำไดเชนนี้ในทุกระดับการศึกษาแลวเทากับวา การศึกษาเปนสิ่งจำเปน

ในฐานะสรางทรัพยากรท้ังในภาคอุตสาหกรรมบริการและเกษตรกรรมยั่งยืน  

 จากสามกลไกหลัก  คือ  วัด  บาน  โรงเรียน  ซ่ึงมีอยูแลวในทุกภูมิภาคของไทย 

หากแตวาเรามาปรับเงามืดของทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาตามแมแบบของโลกอยางเหมาะสม และมา

กำหนดแนวทางเดินรวมกันโดยดึงเปาหมายหลักของแตละกลไก คือสรางจิตวิญญาณใหอยูรวมกัน

สรางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และสรางองคความรูจากระดับรากฐานสูสากล การปรับตัวเชนนี้

นาจะเปนการสรางความม่ันคงในระดับรากฐาน แตในความเปนจริงแลวสังคมไทยนับวามีจุดแข็งใน

เรื่องชุมชนอยูแลว  หากแตวาไดถูกกกระแสจากภายนอก ในรูปของแมแบบการพัฒนามาขยาย

อิทธิพลสูฐานความคิดและไดสงผลใหออนแอและลมสลายไปบางในบางสวน  
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บทสรุป 

โลกาภิวัตน เปน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก ซ่ึงโลกาภิวัตน

ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของ ประชาคมโลกทุก

ดานท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  

ผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของประชาคมโลก สามารถแยกออกเปนสองแนวทาง คือ  ในทางลบ 

ผลกระทบนั้นจะหมายความรวมถึง  การครอบงำโลกทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของอภิมหาอำนาจ   โดยใชความไดเปรียบท่ีเหนือกวาทางดานความกาวหนาทางสื่อ  

อิเล็กโทรนิกส อำนาจทางดานเศรษฐกิจ ทลายกำแพงแหงวัฒนธรรมจนตองถูกผนวกเขาเปน

ประเทศก่ึงบริวาร และประเทศบริวารในทายท่ีสุด ในทางบวก โลกาภิวัตน จะหมายความรวมถึง  

การสงเสริมปจจัยทางดานการคา การลงทุน เทคโนโลยี ระบบการผลิตขามพรหมแดน และการแพร

สะพัดของระบบขอมูลขาวสาร ซ่ึงทำใหประชาคมโลกมีความสัมพันธใกลชิดกันและกันมากยิ่งข้ึน 

นโยบายและสถาบันตางๆ ท่ีเอ้ืออำนวยตอการผนึกกำลังทางดานเศรษฐกิจของประเทศตางๆท่ัวโลก

ท้ังในระดับทวิและพหุภาคี อาทิเชน มาตรฐานการใชแรงงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การควบรวม

กิจการ รวมท้ังขอตกลงวาดวยการพิทักษทรัพยสินทางปญญา  ในความหมายนี้ โลกาภิวัตน มิได

เปนแนวโนมท่ีหลีกเลี่ยงไมได หากแตเปนผลพวงของนโยบาย ซ่ึงสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

ประเทศไทยในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก ซ่ึงอยูในศตวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง 

มีเง่ือนไขตางๆ ท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมืองโลก  และความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อันเปน

นวัตกรรมลาสุดของสังคมมนุษย เง่ือนไขตางๆ ดังกลาวไดทำใหโลกใบนี้ถูกเชื่อมเขาสูระบบเดียวกับ

ภายใตกติกาอันเปนสากล มีผลใหประเทศตางๆ ตองปรับกระบวนทัศนในการพัฒนาและนโยบาย

ภายในใหสอดคลองกับนโยบายภายนอก การปรับจุดยืนเพ่ือกำหนดทางเดินในรูปของนโยบายนั้น

ลวนมีนัยตามแมแบบการพัฒนาอันเปนสากล คือการพัฒนาเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย

ใชองคกรระดับนานาชาติมาเปดเจรจาเพ่ือใหประเทศตางเปดเสรีทางการคา เพ่ือแลกกับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นำความม่ังค่ังสูประเทศชาติอ้ันเปนเปาหมายหลักท่ีประเทศกำลังพัฒนา

ท้ังหลายจะไปใหถึง แตเนื่องจากระบบของโลกดังกลาวเปนระบบท่ีมีการแขงขันอยางเสรี ความเปน

เสรีนี้เองไดเปดชองทางใหประเทศพัฒนาแลวแสวงหาโอกาสใหมๆ เพ่ือความเจริญเติบโตทางสังคม

เศรษฐกิจ แตในทางกลับกันสำหรับประเทศดอยพัฒนาเฉกเชนประเทศไทยท่ีขาดความพรอมใน

เง่ือนไขตางๆ ในบริบทโลกนั้น และขาดการปรับตัวท่ีเหมาะสมสำหรับการเปดตัวสูเวทีแหงการ

แขงขัน ในกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยมโลก ในอดีตสูปจจุบันทำใหไทยเราไมไดใชโอกาสจากกระแส
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โลกาภิวัตนนั้นใหเปนประโยชนมากนัก ดังนั้นทำใหโอกาสนั้นกลายเปนความบีบค้ันหรือภัยคุกคาม

ตอเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางตอเนื่อง ดังนั้นการปรับจุดยืนบนเสนทางเดินท่ีเหมาะสมดวยฐาน

คิดเพ่ือเปนองคความรูมาเปนนโยบายนำพาประเทศสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมโดยจุด

ประกายแหงการพัฒนาโดยการพัฒนาชุมชนในฐานเปนฐานรากของสังคมใหมีภูมิคุมกันทางจิต

วิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียงและวิจัยองคความรูจากทองถ่ินสูระดับสากล หากทำไดเชนนี้ทำให

รากฐานมีความม่ันคงและสามารถดำรงอยูอยางยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตนได ท้ังในระดับชุมชน-

สังคม-ประเทศ อยางไดดุลยภาพ 
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ระบบการบริหารกิจการบานเมืองตามหลักธรรมาภบิาลของภาครัฐ 

Government Administration System According to Good Governance 

Principles of The Government Sector 

 

ชุมพล  เพ็งศิริ0* พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจงกลาง)1

** 

 

บทคัดยอ 

 การบริหารกิจการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทาง สำคัญในการจัดระเบียบ

ใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึง ฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝาย

ราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มี ความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง 

กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริม ความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ 

เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ

รูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย และการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

สอดคลองกับความเปนไทย รฐัธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 

คำสำคัญ : การบริหาร, ธรรมาภิบาล 

 

Abstract 

Governance by good governance practices are important to organize a 

social state. Private Sector And the public sector This covers technical support 

government operations and business divisions. Can live together in peace, harmony, 

love and knowledge sharing is power. Contributes to sustainable development. And 

is an extension Strengthening immunity or countries. Prevent or remedy to ease a 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
**อาจารยพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตนครราชสีมา 

  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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crisis if there is a danger in the future. The society will feel the justice, transparency 

and participation. As a key feature of human dignity and democracy with the King 

as the Head of State. Thailand is consistent with the Constitution and the world 

today. 

Keywords: Badministration, Good Governance 

 

บทนำ 

 จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม ดังท่ี

ทราบกันท่ัวไปแลววา สาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งเกิดข้ึนจากความบกพรอง ความออนแอ และ

หยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองคกร ท้ังในภาครัฐ 

และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระทำผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

(จุมพล หนิมพานิช, 2550 : 23) 

              1. การขาดกลไกและกฎเกณฑท่ีดีพอในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ขณะท่ี

กลไกท่ีมีอยูบกพรอง ไมสามารถเตือนภัยท่ีเคลื่อนตัวเขามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยาง

รวดเร็วได รวมท้ังเม่ือถูกกระทบแลวยังไมสามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟนเฟองการบริหารจัดการ

ตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหทันตอสถานการณได 

              2. ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ นักวิชาการ หรือเทคโนแครต

(Technocrats) คนกลุมนี้ตองมีบทบาทสำคัญในการศึกษา คนควา เสนอแนะนโยบายและแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ท่ีจำเปนในการบริหารประเทศ 

              3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการท้ังของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมี

ลักษณะท่ีขาดความโปรงใสบริสุทธิ์และยุติธรรม สงผลใหตัวระบบเองไม มีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสหรือชองทางใหเกิดความฉอฉลผิดจริยธรรมในวิชาชีพข้ึนได 

              4. ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณบานเมือง

อยางชัดเจน จึงทำใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา 

 5. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเกิดข้ึนอยางกวางขวาง

และมีการรวมกันการกระทำทุจริตอยางเปนกระบวนการ 

 จากสาเหตุดังกลาว หากไมไดรับการจัดการแกไขและปองกันโดยเรงดวนแลว โอกาส

การฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตองใชเวลานานกวาท่ีควรจะเปน ดังนั้นการแกไขปญหา
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อยางยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปญหาดังกลาวขางตน และสรางธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล

(Good Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ใหปรากฏเปนจริงในภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 ความหมาย ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารจัดการ

บานเมืองและสังคม ท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีเปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ สามารถอยูรวมกัน

อยาง    สงบสุข มีความรู รักสามัคคีและรวมกัน เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปน

สวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันของประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยี่ยวยาภาวะ

วิกฤติอันตรายท่ีหาก จะมีมาในอนาคต เพราะสังคมรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมี

สวนรวม อันเปน คุณลักษณะท่ีสำคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและ

กระแสโลกปจจุบันและมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายสอดคลองกัน ดังนี ้ 

ไชยวัฒน  ค้ำชูและคณะ (2545 : 36 – 37)  กลาวถึงธรรมาภิบาลวาจัดเปนสภาวะของ

การพัฒนาและการบริหารกิจกรรมและนโยบายสาธารณะของชาติข้ันสูงสุด มีสวนเสริมสรางใหเกิด 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาหรือทรัพยากรมนุษย และความเปนธรรมทางสังคม ในสวน ของ

การปฏิรูประบบบริหารราชการ จะใชธรรมาภิบาลเปนวิธีการหรือเครื่องมือในการพิจารณา จัดการ

ประเด็นปญหาตาง ๆ ไมวา จะเปนเรื่องการพัฒนาโครงสรางสถาบันการสรางขีดความสามรถการ

กระจายอำนาจหนาท่ีออกจากศูนยกลาง ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการ การ

ประสานงานและบทบาทการสงเสริมธรรมาภิบาล  

 ชัยวัฒน สถาอานันท (2546 : 62) อธิบายวา ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารกิจการของ 

บานเมืองดวยความเปนธรรม เคารพสิทธิของผูคนพลเมืองอยางเสมอกันมีระบบตัวแทนประชาชนท่ี

สะทอนความคิดของผูคนไดอยางเท่ียงตรง มีรัฐบาลท่ีไมถืออำนาจเปนธรรม แตใชอำนาจอยางท่ี

ประชาชนจะตรวจสอบไดตัวรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทรตอผูคนสามัญเปนอาภรณประจำตัวไมดู 

ถูกประชาชนดวยการเอาความเท็จมาใช และมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากการ 

บริหารงานผิดพลาดหรือไรประสิทธิภาพ 

 กลาวโดยสรุปแลว ธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี

มี ประสิทธิภาพเนนการเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของสังคมใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความเปน 

ธรรมท้ังในความคิดและการปฏิบัติมีจุดมุงหมายเดียวกันมีความเสมอภาครับผิดชอบ โปรงใส 
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คำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอันจะเปนพลังขับเคลื่อนองคการไปสูความสำเร็จอยางม่ันคง 

และมีการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป ซ่ึงประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ โปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

 ธรรมาภิบาลนับวามีความสำคัญ ตอสังคมไทยและสังคมของทุกประเทศ      ท่ัวโลก ดัง

มี ผูกลาวถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลไวดังนี้  

 เกษม วัฒนชัย (2546 : 24) กลาวถึง ความสำคัญของธรรมาภิบาลเปนหลักคิดสำหรับ 

การบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือประกันวาในองคการจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ 

ธรรมาภิบาลจะชวยประกัน ในเรื่องนี้ได  

 อรชร พรประเสริฐ (2549 : 50-51)  กลาวถึงความสำคัญ ของธรรมาภิบาลวา ระยะนี้ 

การศึกษาดานบริหารท้ังภาครัฐและเอกชน ถือไดวาธรรมาภิบาลเปนมิติใหมของการบริหาร ซ่ึงมี 

องคประกอบหลักท่ีสำคัญ คือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานในฐานะท่ีเปนผูใหบริการท่ีมี 

คุณภาพตามท่ีประชาชนตองการ การสนับสนุนใหมีความเปนอิสระในการบริหารงานแตละระดับ

มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดการควบคุมจากสวนกลาง การเรียกรองความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคลและองคกร  

 Dahl (2000 : 44) ได กล าววากระแสโลกาภิ วัฒ น เนนกระบวนการความเป น 

ประชาธิปไตยและสรางธรรมาภิบาล เพราะเปนการตอบสนองความชอบของประชาชนท่ีถือวา เปน

ความเทาเทียมของการเมือง ประชาชนตองมีโอกาสในการกำหนดความพอใจของตนเอง นั้นคือตอง

ประกันวาประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะรวมตัวกัน มีเสรีภาพในการแสดงออกและรวมถึงการ ลงคะแนน 

มีแหลงทางเลือกของขอมูลมีเสรีภาพ มีการเลือกตั้งท่ียุติธรรม ผูนำทางการเมืองมี สิทธิในการ

แขงขัน เพ่ือการเลือกตั้งและมีสถาบัน ท่ีมาจากการเลือกตั้ง และการแสดงออกของ ประชาชนเพ่ือ

การดา เนินการตามนโยบายประชาธิปไตย เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมี ประสิทธิผล มี

การสรางความเขาใจรวมกันมีการควบคุมทางนโยบาย มีอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ปกปองความสิทธิสวนบุคคล มีความเทาเทียมกันทางการเมืองและ ประชาธิปไตยแนวทาง

ใหมนา มาซ่ึงการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ 

 กลาวโดยสรุป การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารแบบมีสวนรวม

ของหลายฝาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและสังคมกาวหนาประกอบดวยหลัก 6 

ประการไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ

รับผดิชอบ และหลักความคุมคา 
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หลักธรรมาภิบาลสวนที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาล 

              หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหาร

ราชการของประเทศไทยใหมท้ังระบบ โดยกำหนดเจตนารมณของแผนดินข้ึนมาเพ่ือทุกคนทุกฝายใน

ประเทศรวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหา พัฒนานำพาแผนดินนี้

ไปสูความม่ันคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกลดังพระบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชท่ีวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ

ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" หลักธรรมาภิบาล จึงต้ังอยูบนรากฐานของความถูกตอง ดีงาม 

ม่ันคง หรือธรรมาธิปไตย ท่ีมุงใหประชาชน สังคมระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน ชุมชนตาง ๆ 

เขามามีสวนรวมในการคิด การบริหารจัดการ การบริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององคการ

ภาครัฐใหม เพราะระบบราชการท่ีแข็งตัวเกินไป ทำใหไมมีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรม 

กฎเกณฑเขมงวด ชองทางการสื่อสารขาดตอน รัฐไมสามารถสนองตอบความตองการของประชาชน

สวนใหญไดถูกตอง ทำใหเกิดความขัดแยง ชวงชิงอำนาจและความลมเหลวของระบบราชการและ

รัฐบาล จึงทำใหความคิดเก่ียวกับ Government เปลี่ยนไปกลับกลายมาเปน Governanceท่ีทุก

ภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวมกลาวคือภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาท่ี โครงสรางและ

กระบวนการทำงานของหนวยงาน/กลไกการบริหาร ใหสามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยาง

โปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนำบริการของรัฐท่ี

มีคุณภาพไปสูประชาชนโดยจะตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีทำงานของเจาหนาท่ีรัฐ ให

ทำงานโดยยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง และสามารถรวมทำงานกับภาคประชาชนและภาคเอกชน

ไดอยางราบรื่นเปนมิตร ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและกำหนดกติกาในหนวยงานของภาค

ธุรกิจเอกชน เชน บรรษัท บริษัท หางหุนสวนฯ ใหมีกติกาการทำงานท่ีโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรมตอ

ลูกคา ความรับผิดชอบตอผูถือหุนและตอสังคม รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการท่ีมี

มาตรฐานเทียบเทาระดับสากล และรวมทำงานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น เปน

มิตรและมีความไววางใจซ่ึงกันและกันภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักหรือสำนึกตั้งแตระดับ

ปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและ

สาธารณะท้ังในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพ่ือเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู 

ความเขาใจในหลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หรือธรรมรัฐให

เกิดข้ึนและทำนุบำรุงรักษาใหดียิ่ง ๆ ข้ึนตอไป (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546 : 41-55) 
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องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล  

 หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการ  ดังนี้ (สถาบันพระปกเกลา, 2548 

: 72) 

            1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ให

ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและ

ถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต

กฎหมาย มิใชกระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

            2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือ

สรางคานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตย

สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

            3. หลักความโปรงใส คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน

ขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง

จะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอด

จากการทุจริตคอรัปชั่น 

             4. หลักความมีสวนรวม คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู 

และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางใน

การเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะ การประชาพิจารณการแสดง

ประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิด

ความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

             5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ท้ังฝายการเมืองและ

ขาราชการประจำ ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ

อยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

              6. หลักความคุมคา ผูบริหาร ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัด ดังนั้นในการ

บริหารจัดการจำเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซ่ึงจำเปนจะตองตั้งจุดมุงหมาย

ไปท่ีผูรบับริการหรอืประชาชนโดยสวนรวม 
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หลักธรรมาภิบาลบานเมือง และจรรยาบรรณของนักปกครองทองถิ่น 

 กลาวกันวา “หลักธรรมาภิบาล” หมายถึง  หลักการบริหารแนวใหม (Modern 

Management) เปนหลักการทำงาน ซ่ึงหากมีการนำมาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความ

เชื่อม่ันวาจะนำมาซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุด คือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธผิล อันเปนหลักแกนเพ่ือการอยูรวมกันภายในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข ปกติ

สุข  นอกจากนี้ยังมีทัศนะของนักวิชาการท่ีไดใหความหมายของคำๆนี้ไว  ดังนี้ (สุดจิต นิมิตกลุ, 

2543 : 31) 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ          

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปน

ธรรม นั้น ไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการ

อยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและ

สังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและ

พัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน   

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง เปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ท่ีมุงเนนหลักการ 

โดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการทำงาน ซ่ึงหากมีการ

นำมาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนำมาซ่ึงผลลัพธท่ีดีท่ีสุดคือ ความเปน

ธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546 : 16-17)  

 ธรรมาภิบาล มาจากคำวาธรรม และ อภิบาล ซ่ึงคำวา“ ธรรม” หมายถึง คุณ ความดี

ความถูกตอง และหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา กฎเกณฑความจริง ความยุติธรรม สวนคำวา“ 

อภิบาล” หมายถึง บำรุงรักษา ปกครอง ดังนั้น เม่ือนำมารวมกัน ธรรมาภิบาล จึงนาจะหมายถึงการ

ปกครองและบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรม ความดีความถูกตอง ซ่ึงสะทอนถึงแนวความคิด

ปรัชญาท่ีเนนเรื่องความดีภาษาอังกฤษใชคำวาGood Governance ซ่ึงความหมายท่ีนาจะสอดคล

อง และ     เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปคือ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหาร โดยยึดหลักธรรม ความดี 

ความถูกตอง  ธรรมาภิบาล เปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม (Modern Management) เปน

หลักการทำงาน ซ่ึงหากมีการนำมาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนำมาซ่ึง

ผลลัพธท่ีดี ท่ีสุด คือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

วิธีดำเนินการเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาล ก็คือการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน มีความ

โปรงใส มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและสิ่งท่ีจะเอ้ือใหเกิดการดำเนินการดังกลาวไดก็คือ การมี

กฎระเบียบ มีแนวปฏิบัติท่ีรองรับการดำเนินการ  
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 จากทัศนะของนักวิชาการท่ีไดกลาวมาขางตน จึงพอสรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล 

หมายถึง การปกครองและบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรม ความดีความถูกตอง ซ่ึงสะทอนถึง

แนวความคิดปรัชญาท่ีเนนเรื่องความดี ภาษาอังกฤษใชคำวาGood Governance  และคือหลักการ

บริหารแนวใหม ท่ีมุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปน

หลักการการทำงาน ซ่ึงหากมีการนำมาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ันวาจะนำมาซ่ึง

ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนา

สังคมใหมีความยั่งยืน นำมาซ่ึงความเปนธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 เชื่อวา “หลักธรรมาภิบาล” ประกอบไปดวยหลักการสำคัญหลายประการ แลวแต

วัตถุประสงคขององคกรท่ีนำมาใช หลักการท่ีมีผูนำไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การ

มุงฉันทามติ การมีสำนึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ความเทาเทียมกันและการคำนึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีนั้นไดระบุไว 6 

หลักการดังกลาวมาแลวและกลายเปนหลักการสำคัญท่ีมีการนำมาใชในประเทศไทยอยางกวางขวาง

อยูในปจจุบันนี้ แตก็มีคำถามวาหลักการตางๆนี้หมายถึงอะไร แลวจะทราบไดอยางไรวามีธรรมาภิ

บาลแลวหรือยัง มีมากหรือนอย ตองปรับปรุงอะไรอีกบาง คำตอบท่ีอาจเปนไปไดก็คือการจัดทำ

ตัวชี้วัดเพ่ือผูใชจะไดเขาใจและนำไปใชตรวจสอบตนเองและผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนได (ถวิลวดี บุรี

กุลและคณะ, 2545 : 28).  

 

หลักธรรมาภิบาลที่เกีย่วของกับจรรยาบรรณของนกัปกครองทองถิ่น 

 หลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณของนักปกครองทองถ่ิน ในประเด็นหัวขอนี้

มีผูรูและนักวิชาการไดแสดงทัศนะไวอยางนาสนใจ  เปนดังตอไปนี้  สุรินทร ทองทศ  ไดศึกษา

เก่ียวกับ“จรรยาบรรณของนักปกครองทองถ่ิน” ในประเด็น “ผูบริหารท่ีดีควรเปนเชนไร”  โดย 

สุรินทร  ทองทศ ไดกล าววา คำวา  จรรยาบรรณ  นั้น   หากยึดตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ประมวลความประพฤติท่ี ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกำหนด

ข้ึนเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก  โดยอาจเขียนเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ได”  ซ่ึงแมจะใหความหมายสอดรับกับคำศัพทภาษาอังกฤษวา Ethics (มีรากศัพท

จากภาษากรีก  etos =  custom and habits )  ท่ีเรารับมาใชในความหมายของ Professional 

Ethics   แตก็ไมถึงกับตรงความหมายเสียทีเดียวนัก ยังคงมีการเหลื่อมความหมายระหวางคำศัพท

ท้ังสองนี้อยูคอนขางมาก  เพราะคำวา  Ethics อาจถูกนำไปใชในความหมายอ่ืนๆ  ไดดวย
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นอกเหนือไปจากเรื่องจรรยาบรรณ  ในยุคสังคมปจจุบันระบบการปกครองมีความหลากหลายการ

กระจายอำนาจก็มีมากข้ึนแตในขณะเดียวกันองคกรการปกครองปจจุบันมีองคกรตางๆท้ังภาครัฐ

และเอกชนมีการแขงขันสูงจนบางครั้งนักปกครองทองถ่ินก็ขาดจริยธรรมในการปกครองมักจะมอง

นายทุนหรือหัวคะแนนมากกวาความอยูดีกินดีของประชาชนซ่ึงบางทองถ่ินมักจะมองคะแนนเสียง

เปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะหวังอำนาจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตระบบการซ้ือเสียงก็มีมากข้ึนแมกระท้ัง

การเลือกตั้งผูนำทองถ่ินระดับลางจะเห็นไดวาถาเปนแบบนี้คนท่ีข้ึนมาเปนผูนำท่ีเปนคนดีมีคุณธรรม

ก็จะหายากข้ึนแตกลับกลายเปน ใครมีเงินมากก็สามารถข้ึนมาเปนผูนำได  ผูนำวัดกันท่ีเงินหรือวัด

กันดวยความดี ท้ังนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมและมีการ

ติดตอสื่อสารระหวางท่ัวโลก มีผูสำรวจพบวา องคกรท่ีมีอายุยืนยาวและชนะคูแขงขันตองมีความ

รับผิดชอบตอสังคม องคกรท่ีทำสิ่งท่ีไมถูกตองจะอยูไมได ท้ังนี้ไดมีการกลาวถึงเรื่องของคุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม ของผูมีอำนาจ หรือผูบริหารในภาครัฐ รวมไปถึงผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรในภาคเอกชน อยางกวางขวาง หลาย ๆ องคกรพยายามท่ีจะสรรหา ควานหา 

แยงตัว ซ้ือตัว "คนเกง" ท่ีเปนท้ัง "คนเกง" และ "คนดี" แตถาองคกรใด ไดคนเกงท่ีเปนคนไมดีแลว 

คงจะไมเปนผลดีแกองคกรแน ความจริงอยางหนึ่งคือ องคกรตาง ๆ มักจะมุงเนนการพัฒนา

บุคลากรระดับกลาง ถึง ระดับลาง มากเกินไป จนละเลยการพัฒนาฝกอบรม ผูบริหารระดับสูง ถึง

เวลาแลวหรือยัง ท่ีควรมีการพัฒนาผูบริหารระดับสูง ในดานหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม 

จริยธรรม หรือจรรยาบรรณในการบริหาร ((สถาบันพระปกเกลา, 2544 : 9) 

 ผูบริหาร ท่ีดีนั้นควรจะมี หลักธรรมท่ีเรียกวา พรหมวิหาร 4 (Holy Abiding) ไดแก 

 1. เมตตา (Living Kindness) แปลวา ความรัก หมายถึง รักท่ีมุงเพ่ือปรารถนาดี โดยไม

หวังผลตอบแทนใด ๆ และหวังใหผูอ่ืนมีความสุขท้ังกายและใจความสุขอันเกิดจากความรักเปน

ความสุขท่ีดีท่ีสุด 

 2. กรุณา (Compassion) แปลวา ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาใหผูอ่ืน

พนทุกข สงเคราะหสรรพสัตวท่ีมีความทุกขใหหมดทุกขตามกำลังกาย กำลังปญญา  

3. มุฑิตา (Sympathetic Joy) แปลวา มีจิตออนโยน หมายถึง จิตท่ีไมมีความอิจฉา

ริษยาเจือปน มีอารมณสดชื่นแจมใสตลอดเวลา 

4. อุเบกขา (Neutrality)แปลวา ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยตออารมณท่ีมา

กระทบ และทรงความยุติธรรมไมลำเอียงตอผูใดผูหนึ่ง 

หลักพรหมวิหารเปนหลักธรรมท่ีนักปกครองตองนำมาปฎิบัติเพราะนั้นคือหลักข้ัน

พ้ืนฐาน ผูบริหาร ท่ีดีนั้นควรจะมี ธรรมะท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ 4 (Base of Sympathy) ซ่ึงเปนธรรม
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อันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู อ่ืน หรือธรรมเพ่ือใหคน เปนท่ีรักของคนท่ัวไป อันไดแก (พระ

ราชญาญวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคล), 2548 : 11)  

1. ทาน (Giving Offering) คือการให เสียสละสิ่งของท่ีเหลือใชหรือมีมากอยูแลวก็ควร

แบงปนแกผูอ่ืนท่ีเขามีความลำบากมากกวาเราเพราะการใหทานท่ีเปนประโยชนสูงสุดไมวาจะเปน

การ  ใหทานแบบไหนถาผูใหพอใจผูรับพอใจก็ถือวาเปนการใหทานท่ีบริสุทธิ์ 

 2. ปยวาจา (Kindly Speech) คือ พูดจาดวยถอยคำสุภาพ นุมนวล เหมาะแก บุคคล 

เวลา สถานท่ี พูดในสิ่งท่ีเปนประโยชน พูดในทางสรางสรรค พูดใหเกิดเกิดพลังใจเพราะการเปนนัก

ปกครองคำพูดคืออาวุธท่ีสำคัญท่ีสุดบางครั้งคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำใหอำนาจท่ีมีอยูหายไปเลยก็

ไดเขาถึงบอกวาอาวุธท่ีรายแรกท่ีสุดก็คือคำพูด ถาผูบริหารสามารถท่ีจะพูดดี ทำดี คิดดี ก็จะเปนนัก

ปกครองท่ีดีไดเชนกัน 

 3. อัตถจริยา (Useful Conduct) ทำตนใหเปนประโยชน ตามกำลังสติปญญา ความรู 

ความ สามารถ กำลังทรัพย และเวลาท่ีมี อยางไมเปนท่ีเดือนแกตน หรือผูอ่ืน   เม่ือพรอมจะมาเปน

นักปกครองแลวก็ใชความรูความสามารถใหเกิดประโยชนแกทองถ่ินนั้นใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได

การท่ีนักปกครองอาสาประชาชนเขามาบริหารหรือปกครองทองถ่ินก็ควรทำตนใหเปนประโยชนแก

ทองถ่ินนั้นใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดเพราะนั้นคืออำนาจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือผูท่ีตองการ

อำนาจไดอำนาจมาแลวก็ตองรักษามันไวใหนานท่ีสุด 

 4. สมานัตตตา (Even and Equal Treatment) คือวางตนใหเสมอตน เสมอปลาย วาง

ตนเหมาะสมกับฐานะ ตำแหนงหนาท่ีการงาน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รวมทุกขรวมสุข สม่ำเสมอหรืออาจ

มองในแงก็คือการมีพวก คำวา พวก  สามารถแยกออกมาเพ่ือความเขาใจวาทำไมเรามักจะเรียก

เพ่ือท่ีสนิทสนมกันวาพวก   พ = พอใจ  ว= ไวใจ   ก= เกรงใจ เม่ือการทำงานอยางไดอยางหนึ่งถา

เรามีพวกมากการทำงานนั้นก็จะประสบผลสำเร็จเร็วข้ึนฉะนั้นนักปกครองท่ีควรจะเปนคนท่ี  “โอบ

ออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหปวงชน วางตนไดเหมาะ”  

 

จรรยาบรรณของนักนักปกครองทองถ่ิน และนักรัฐศาสตร  ควรมีจรรยาบรรณ 

ดังตอไปนี้ (สุดจิต นิมิตกุล, 2543 : 5) 

1. รับใชชาติและประชาชน 

2. พึงเปนผูรอบรูในวิทยาการอยางลึกซ้ึงและกวางขวางโดยมิเพียงแตรอบรูดานทฤษฎี 

หากจะตองรูซ่ึงถึงบริษัทในสังคมท่ีปฏิบัติงานเพ่ืออาชีพนั้นดวย ท้ังนี้เพ่ือปองกันความเสียหายอันจะ

เกิดข้ึนจากการใชอำนาจรัฐโดยปราศจากความรูและความเขาใจในประชาสังคมอยางแทจริง 
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3. พึงตั้งอยูในสุจริต 3 ประการคือ กาย วาจา ใจและมีฉันทะท่ีจะระงับความเดือดรอน

ของมหาชน 

4. พึงมีศรัทธาและความเชื่อม่ันในเกียรติศักด์ิศรีและความสามารถในการเขาถึงเหตุผล

ของเพ่ือนมนุษย 

5 . มีวิริยะอุตสาหพยายามพากเพียรและภักดีตอชาติและประชาชนท้ังนี้  ชาติ  

หมายความรวมถึงสถาบันหลักทุกสถาบันอันไดแก สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย สถาบัน

ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

6. หม่ันศึกษาสัมผัสและสัมพันธกับประชาชนเพ่ือเรียนรูภูมิปญญาและประสบการณ

ของประชาชนและนำความรูประสบการณดังกลาวมาใชประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

7. พึงยึดม่ันท้ังในหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย อีกท้ังยึดหลักการดำเนินงานวา

จะตองถูกตองทางศีลธรรมท้ังดานเปาหมายและวิธีการ 

8. พึงถือวาการปฏิบัติงานหรือการใชอำนาจรัฐนั้นเปนไปเพ่ือรับใชชาติและประชาชน

มิใชเพ่ือรับใชรัฐและองคกรของรัฐ 

9. พึงถือวาการปฏิบัติงานหรือการใชอำนาจนั้นเปนไปเพ่ือรับใชสาธารณะโดยมิไดถือ

เปนอาชีพท่ีจะกอใหเกิดความม่ังค่ังเหมือนกับการประกอบวิชาชีพอ่ืน 

10. พึงมีทัศนะตออำนาจรัฐวาจะตองมีอยูโดยมีพลังท่ีจำกัดและเหนี่ยวรั้งอำนาจสำคัญ

และจำเปนโดยมุงสงเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของพลังเหลานั้นท่ีตองการเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองอยางสันติวิธีดวยความบริสุทธิ์ใจ 

11. มีความยุติธรรม 

12. เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชน 

13. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือแสวงหาอำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

14. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือสงเสริมสนับสนุนระบอบการเมืองแบบเผด็จการ 

15. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนอำนาจความแข็งแกรงใหแกองคกรของตนโดยไม

คำนึงถึงประชาชนผูรับบริการขององคกรนั้น 

16. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือทำลาย สลาย หรือลดการตื่นตัวและความกระตือรือรนของ

ประชาชนท่ีตองการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองและการบริหาร 

17. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ 

18. มิควรใชวิชาชีพเพ่ือโดยนำเอาหลักการเพียงบางสวนหรือนำเอา “ความสะดวกทาง

การเมืองการบริหาร”มาใชโดยละเลยหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย  
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สรุป 

   จรรยาบรรณของนักปกครองทองถ่ินท่ีพึงมี จึงประกอบไปดวย การรับใชชาติและ

ประชาชน พึงเปนผูรอบรูในวิทยาการอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง สุจริต 3 ประการคือ กาย วาจา ใจ 

ศรัทธาและความเชื่อม่ันในเกียรติศักด์ิศรีและความสามารถในการเขาถึงเหตุผลของเพ่ือนมนุษย มี

วิริยะอุตสาหพยายามพากเพียร หม่ันศึกษาสัมผัสและสัมพันธกับประชาชน พึงยึดม่ันท้ังในหลักนิติ

ธรรมและหลักประชาธิปไตย รับใชชาติและประชาชน มีจิตสาธารณะ พึงมีทัศนะตออำนาจรัฐวา

จะตองมีอยูโดยมีพลังท่ีจำกัดและเหนี่ยวรั้งอำนาจสำคัญและจำเปนโดยมุงสงเสริมและสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของพลังเหลานั้นท่ีตองการเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยางสันติวิธีดวยความบริสุทธิ์

ใจ มีความยุติธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของประชาชน ไมใชวิชาชีพเพ่ือแสวงหาอำนาจ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ ไมสงเสริมเผด็จการ เพ่ิมพูนอำนาจความแข็งแกรงใหแกองคกรของตน สงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในดานทางการเมืองการปกครองและการบริหาร ไมใชใชวิชาชีพเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ เเละไมใชวิชาชีพเพ่ือโดยนำเอาหลักการเพียงบางสวนหรือนำเอา 

“ความสะดวกทางการเมืองการบริหาร”มาใชโดยละเลยหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย 
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บทเพลงกับการสื่อสารทางการเมือง 

Music and political communication 
 

วีรภัทร กาญจนามงคลชัย∗  สุริยะ  ประภายสาธก ∗∗ จิดาภา บัวใหญรักษา∗∗∗ 
 

 

บทคัดยอ 

 บทเพลงกับการสื่อสารทางการเมือง เปนความเก่ียวเนื่องกันระหวางรูปแบบของการสื่อสาร

ชนิดหนึ่งกับการเมืองซ่ึงมีความเก่ียวพันกันอยางใกลชิด โดยสามารถกลาวไดวาบทเพลงทาง

การเมืองเปนเครื่องมือท่ีสำคัญอยางยิ่งในการพูดถึงเรื่องราวมากมาย จากผูสงสารไปจนถึงผูรับสาร

โดยผานสื่อท่ีเปนตัวกลางตางๆ ซ่ึงเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีทำใหท้ังผูสงสารและผูรับสารสามารถ

เขาใจถึงความหมายท่ีสื่อสารออกไปไดโดยงายและใชเวลาโดยไมนาน และยังสามารถสราง

ความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ระหวางผูสงสารกับผูรับสารไดเปนอยางดีดวย อีกท้ังยังทำใหผูสงสาร

กับผูรับสารสามารถจดจำเรื่องราวตางๆ ท่ีสื่อสารออกไปไดยาวนานมากข้ึน ซ่ึงองคประกอบของบท

เพลงกับการสื่อสารทางการเมือง ผูท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับ สถานภาพของผูสง

สารกับผูรับสาร สภาพแวดลอมซ่ึงรวมไปถึงสถานการณของบานเมือง ณ เวลานั้น ถอยคำท่ีใชใน

การประพันธบทเพลงรวมไปถึงจังหวะและทำนองท่ีใชในการประกอบบทเพลง รูปแบบของสื่อท่ีเปน

ตัวกลางในการสื่อสาร ซ่ึงองคประกอบตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธกันและมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง

ในการนำเสนอบทเพลงท่ีใชในการสื่อสารทางการเมืองท่ีมีใชกันอยูตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้น

บทเพลงกับการสื่อสารการเมืองจึงเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีสำคัญ และเก่ียวของกับการ

แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทรรศนะ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ทางการเมืองระหวาง

บุคคล ซ่ึงกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก ของสังคมการเมือง ท่ีจะทำใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจตอปรากฏการณตาง ๆ ทางการเมือง โดยจะมีผลกระทบตอประชาชน เพ่ือสรางขวัญ

กำลังใจใหประชาชนและตองการใหประชาชนมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงจะเก่ียวของกับรูปแบบ

ของการสื่อสารทางการเมือง และ ประเด็นนัยทางการเมืองดวย 

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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คำสำคัญ: บทเพลง, การสื่อสารทางการเมือง  

 

Abstract 

 Music and political communication is a close connection between a form of 

communication and politics. It can be said that political music is an important tool 

in narrating many stories from the sender to the receiver through various mediums. 

It is a method that makes the sender and receiver better understanding the 

meaning of messages easily and quickly. Moreover, it creates the forms of 

relationship between the sender and the receiver. It also contributes to the long-

term memorizing of the sender and the receiver. People should profoundly 

understand the role of the sender and the receiver, the circumstance and the 

current situation in the state. Lyrics, rhythms and mediums should be considered. 

They are related to each other. Furthermore, they play the important role in 

representing political musics that have been broadcasted to public from the past to 

the present. Therefore, musics and political communication are the significant 

political process which involves with exchanging facts, opinion and political 

experiences between people that results in the interaction between members of 

political community. The interaction provides the understanding of political 

situation to people together with creating morale and uniting people. These are 

related to the form of political communication and political implications. 

Keywords: Music, Political communication 
 

 

บทนำ 

 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบตางๆ มักจะมีรูปแบบการใชการ

สื่อสารดวยวิธีการท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในซ่ึงกันและกัน  

และทำใหเกิดความสัมพันธในรูปแบบตางๆกัน ตามท่ีผูสงสารตองการท่ีจะใหผูรับสารเขาใจในสิ่งท่ี

ตนสื่อสารออกไป ซ่ึงอาจจะเปนท้ังเรื่องท่ีดี ตัวอยางเชน ใชการสื่อสารเพ่ือทำใหประชาชนเกิดความ
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รักความหวงแหนแผนดินความเปนชาติ แตในขณะเดียวกันก็อาจจะทำใหเปนเรื่องท่ีไมดีไดเชนกัน 

ตัวอยางเชน ใชการสื่อสารเพ่ือทำใหประชาชนเกิดความแตกแยกกันเองในชาติ เปนตน 

 ในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็มีการใชการสื่อสารในรูปแบบท่ี

หลากหลายแตกตางกันออกไป ซ่ึงวิธีการสื่อสารท่ีทำใหผูสงสารกับผูรับสารสามารถเขาใจกันได

โดยงายวิธีหนึ่งคือการ ใชบทเพลงท่ีมีเนื้อหาผสมกับทำนองของเพลงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปน

เครื่องมือทางการสื่อสารอยางหนึ่งท่ีผูสงสารนิยมใชเพ่ือใหผูรับสารเกิดความเขาใจในความหมาย

ตางๆ ของผูสงสารโดยผานเนื้อหาของเพลงผสมกับทำนองเพลงและจังหวะของดนตรีเขาดวยกัน 

ดวยเหตุนี้บทเพลงจึงมีหนาท่ีในการบอกเลาเรื่องราว บอกความรูสึกนึกคิด บอกอารมณ และปลูกฝง

คานิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงทำใหเกิดการสื่อสารทางการเมืองผานเนื้อหาผสม

กับทำนองและจังหวะของบทเพลง 
 

การส่ือสารทางการเมือง 

 การสื่อสารทางการเมือง (political communication) นับวาเปนพ้ืนฐานสำคัญของ

กระบวนการทางการเมืองไมวาจะเปนสังคมท่ีมีความลาหลังทางเทคโนโลยี หรือแมแตในสังคม

สมัยใหมก็ดี จะตองอาศัยการสื่อสารเพ่ือสื่อความหมายถึงกันและกันท้ังสิ้น และยิ่งสังคมท่ีเปน

ประชาธิปไตย ท่ีการไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองนั้นผานกระบวนการเลือกตั้ง สังคมนั้นยอม

หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองเก่ียวของกับการสื่อสารทางการเมือง บทบาทของการสื่อสารก็เพ่ือสงเสริม 

เพ่ือใหคงอยู และเพ่ือกระจายอำนาจทางการเมืองใหแกระบอบการปกครองประชาธิปไตย พรรค

การเมือง และผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยนัยนี้ การสื่อสารทางการเมืองตองใชสื่อเพ่ือแจงขาวสาร

ประเด็นปญหาทางการเมือง ปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองและชักจูงใหผูรับสารมีสวนรวมใน

กระบวนการทางการเมือง อิทธิพลหรือประสิทธิผลของสื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชนท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงเปนเรื่องท่ีวงการวิจัยการสื่อสารใหความสนศึกษากันมา

นาน (ดวงทิพย วรพันธุ และคณะ, 2536) 

 การสื่อสารทางการเมือง เปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยน

ขอเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณตางๆ ในทางการเมืองระหวางบุคคล 

การสื่อสารทางการเมืองนับเปนกระบวนการพิเศษท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของ

สังคมการเมือง และทำใหบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยูไดในสังคมการเมือง ท้ังนี้การสื่อสารทาง

การเมืองมีองคประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ ไดแก (พฤทธิสาณ ชมุพล, 2552) 

 1) เก่ียวของกับบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปหรือมากกวานั้น 
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 2) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 3) เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจรวมกันในทางการเมือง 

 การสื่อสารทางการเมือง เปนศาสตรท่ีมีจุดเริ่มตนมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ ซ่ึงเนนในเรื่อง

วาทวิทยา (rhetoric) การเมือง (politics) และจริยธรรม (ethics) เปนการนำการโฆษณาชวนเชื่อ 

(propaganda) ผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสาร (communication) เขาดวยกัน 

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง เปนตนแบบของการสื่อสารทางการเมือง ไดแก ภาษาทาง

การเมือง (political language) วาทศิลปทางการเมือง (political rhetoric) การรณรงคทาง

การเมือง (political campaign) ประชามติ (public opinion) ฯลฯ จนกระท่ังวิวัฒนาการมาสู

การตลาดทางการเมือง (political marketing) ดวยการนำการตลาดมาใชในการรณรงคทาง

การเมือง 
 

ความสำคัญของการส่ือสารทางการเมือง 

 การสื่อสารไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้

เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือทัศนคติของบุคคล ตลอดจนอาจทำใหเกิด ความ

เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต และแบบแผนแหงความเปนอยูในสังคมได ในทำนองเดียวกัน การสื่อสาร

ทางการเมืองเองก็เปนพลังสำคัญในการพัฒนาทางการเมืองของระบบการเมืองดวย เชนกันกลาวคือ 

การสื่อสารทางการเมืองจะทำใหประชาชนไดรับรู และเรียนรูประสบการณตาง ๆ ทางการเมือง เม่ือ

ประชาชนมีความรูความเขาในทางการเมือง ก็อาจจะกอใหเกิดการเขามา มีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชน ซ่ึงนับไดวาเปนปจจัยท่ีสำคัญ และจำเปนของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

ท้ังนี้ เพราะการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบบ การเมืองจะทำใหรัฐบาล

สามารถรับรูถึงความตองการของประชาชน และสามารถสนองตอบ ความตองการของประชาชนได

อยางถวนท่ัว (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2540, หนา 209-210) 

 เสรี วงษมณฑา (2537, หนา 124-127) กลาวถึงการสื่อสารท่ีมีผลตอระบบการเมือง ซ่ึง

สามารถระบุได ดังนี้ 

 1. เปนการสรางทัศนคติทางการเมือง การพูดคุย การเผยแพร การประชุม การอบรม การ

แจกใบปลิว การติดปายประกาศ การแจกแผนพับ ขาว และบทความทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร สามารถท่ีจะชวยสรางสำนึกทางการเมือง คานิยมทาง 

การเมือง และทัศนคติทางการเมืองใหแกประชาชนได การใหขาวสารเก่ียวกับการทำงานของ 

รัฐบาล เหตุผลของการออกกฎหมาย การออกนโยบาย การกำหนดโครงการตาง ๆ ข้ึนมา จะทำให
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ประชาชนรู จักรัฐบาลดีข้ึน เขาใจรัฐบาลดีข้ึน และยอมรับรัฐบาลไดมากข้ึน ขาวคราวเก่ียวกับ 

นักการเมือง จะสรางความรูสึกใหแกประชาชนวา ควรจะเขาไปยุงเก่ียวกิจกรรมทางดานการเมือง 

มากนอยเพียงใด 

 2. สรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการเมือง นอกเหนือจากการสรางความ สนใจแลว 

การสื่อสารยังถูกนำเอามาใชสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการเมืองไดอยางมาก การเผยแพร

ประชาธิปไตยโดยสื่อบุคคลก็ดี โดยสื่อมวลชนก็ดี หรือการนำเสนอพระราชบัญญัติ ใหมท่ีประชาชน

ตองรับรูและเขาใจ เพ่ือปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีสูประชาชนดวยการสื่อสาร สรางบทบาททาง

การเมือง ความสนใจท่ีกอใหเกิดความรูและทัศนคติ อันจะนำไปสูการกำหนด บทบาททางการเมือง 

ประชาชนในปจจุบันไดรูถึงบทบาท สิทธิ และหนาท่ีของตนในฐานะท่ีเปน ประชาชนดีข้ึน 

 3. การสื่อสารเปนการนำเอารัฐบาลเขาไปอยูในบานของประชาชน นักรัฐศาสตรจะ มองวา

การสื่อสารระหวางบุคคลเปนการสื่อสารท่ีมีความสำคัญเปนอันดับแรก สวนการสื่อสาร ทางดาน

สื่อมวลชนนั้น จะมีบทบาทสำคัญรองลงมา การท่ีนักการเมืองไดพบปะพูดคุยกันกับ ประชาชนนั้น

ยอมดีกวาการท่ีจะกระจายขาวสารตาง ๆ ออกไปทางสื่อมวลชน 

 4. การสื่อสารมวลชนทำใหความสนใจของประชาชน มีลักษณะความเปนนานาชาติ 

(cosmopolitan-oriented) โดยในปจจุบันนี้ โทรคมนาคม การสงขาวผานดาวเทียมทำใหความ

สนใจ ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการสนใจแตเพียงสิ่งท่ีอยูใกลตัวเทานั้นพวกเขายัง

สนใจ สิ่งท่ีอยูไกลตัว มีความคิดท่ีเปนสากลกันมากยิ่งข้ึน ทำใหรัฐบาลตองตื่นตัวกับการสนองตอบ 

ความตองการของประชาชนตามมาตรฐานนานาชาติท่ีประชาชนมีโอกาสไดพบเห็น 

 5. การสื่อสารถูกนำมาใชในการรับรองสถานภาพกอนท่ีจะเปนนักการเมือง คนบางคน ไม

เปนท่ีรูจักเลย แตการท่ีสื่อสารมวลชนเขียนถึงเขาบอย ๆ ในวงสนทนามีคนพูดถึงเขาบอย ๆคนท่ีไม

มีความสำคัญก็มีความสำคัญข้ึน สถานภาพดังกลาว เปนอะไรก็จะไดรับการยอมรับข้ึน เพราะฉะนั้น 

ในการเสนอนักการเมืองใหรับใชประชาชนนั้น พรรคการเมืองจะสรางการยอมรับโดย การเสนอ

บุคคลดังกลาวนั้น ในสื่อมวลชนดวยความถ่ีสูง ใหคนไดรูจักคุณสมบัติและผลงานตาง ๆ ของเขา แม

บางคนจะมีผลงานมากกวา ความสามารถสูงกวา แตถาไมไดรับการเสนอในขาว ของสื่อมวลชน ไมมี

การกลาวขวญัถึง คนก็ยอมไมยอมรับสถานภาพ นอกจากสื่อมวลชนจะมี บทบาทสำคัญในการสราง

ตัวบุคคลของนักการเมืองใหเปนท่ียอมรับแลว รัฐบาลเองจำเปนตองใช สื่อมวลชนเปนเครื่องมือใน

การนำเสนอขาวของรัฐบาลไปสูประชาชน ไมวาจะเปนการสราง ภาพลักษณของรัฐบาล หรือการ

นำเสนอนโยบายตาง ๆ ออกมา หรือแมกระท่ังการใชสื่อมวลชน เปนเครื่องมือในการรับฟงเสียง

สะทอนกลับจากประชาชนในประเด็นตาง ๆ ขณะเดียวกัน ประชาชนเองก็ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
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ทางการเมืองจากสื่อมวลชน ท่ีสำคัญประชาชนยัง สามารถใชสื่อมวลชนเปน เครื่องมือในการ

นำเสนอขอเรียกรองตาง ๆ ไปยังรัฐบาล หรือหนวยงานราชการไดดวย 
 

บทเพลงและเพลง 

 บทเพลง หมายถึง บทประพันธสำหรับ ขับรองหรือบรรเลง มักมีรูปแบบชัดเจน 

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2562, บทเพลง) 

 เพลง  หมายถึง ถอยคำท่ีนักประพันธเรียงรอยหรือเรียบเรียงข้ึน ซ่ึงประกอบดวย เนื้อรอง 

ทำนอง จังหวะ ทำใหเกิดความไพเราะสรางความเพลิดเพลินใหแกผูฟง มีคุณคาดานวรรณศิลปท้ัง

ดานการเลือกสรรคำท่ีใชในการแตง การเรียบเรียงประโยค และการใชโวหาร เพลงนั้นอาจใหขอคิด

แกผูฟงในการดำเนินชีวิตดวยสำเนียงขับรอง ทำนองดนตรี กระบวนวิธีรำระบำ โดยเพลงสรางสรรค

จากเครื่องดนตรีหรือการขับรอง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562, เพลง) อีกท้ังยังสามารถบอกถึง

ความรูสึกนึกคิด บอกอารมณ ของเพลงนั้นๆ ผานเนื้อรอง ทำนอง จังหวะ ของเพลงในแตละเพลงได

อีกดวย 
 

นิยามและความสำคัญของบทเพลง 

 การสรางสรรคบทเพลงข้ึนมาในแตละเพลงนั้น จะเกิดข้ึนจากอารมณซ่ึงจะตองนำรูปธรรม

ของความรูสึกและเรื่องราวท่ีอยากจะบอกเลาออกมาจากภายในความคิดของผูท่ีแตง นั้นก็คือ เนื้อ

เพลง (lyric) ผสมกับความรูสึกหรืออารมณท่ีเปนรูปแบบนามธรรมซ่ึงไมสามารถนำเสนอออกมาเปน

เนื้อหาใหเขาใจได แตสามารถสื่อออกมาใหเขาใจไดโดยผานทางตัวโนต หรือกลุมของตัวโนตในแบบ

ตางๆ ซ่ึงสามารถเรียก กลุมของของตัวโนตท่ีเปน รูปแบบของความรูสึก อารมณ เชิงนามธรรมพวก

นี้วา ทำนอง หรือ ดนตรี และ ดวยเหตุผลท่ีวาเพลงเปนรูปแบบของอารมณ ความรูสึก ดังนั้นเพลงท่ี

ดีจะตองสื่อถึงอารมณ ท้ังโดยตรงและโดยนัยของผูแตงและผูฟงใหได เพราะเหตุนี้จึงมีการนำเพลง

ไปแบงประเภทใหเปนหลากหลายรูปแบบดวยกันอาทิ เชน เพลงรัก เพลงเศรา เพลงปลุกใจ เพลงให

กำลังใจ เพลงท่ีใชสรางเสริมการพัฒนาของสมอง เปนตน เพ่ือใหตอบโจทยกับผูท่ีฟงเพลงใน

หลากหลายรูปแบบนั่นเอง 
 

บทเพลงสะทอนวิถีชีวิต และ สังคม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 บทเพลง เปนชองทางการสื่อสารหนึ่งของสังคม เรื่องราวตาง ๆ ท่ีถูกสรางสรรคดวย 

ศาสตรและศิลปทางวรรณกรรม ผสมกับทวงทำนองทางดนตรีเพ่ือใหเกิดสุนทรียะในการรับสาร 

ความหมายและสาระของบทเพลงท่ีตองการสื่อออกไป เพลงเก่ียวของกับชีวิตมนุษยตั้งแตเกิด จน
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ตาย ท้ังเปนเรื่องสวนตัวและเปนเรื่องสวนรวม เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงเก้ียว เพลงเรือเพลงแหล 

ในทุกกิจกรรมของสังคมไทยจะมีดนตรีและเพลงเขามาเก่ียวของเสมอ หรือท่ีเรียกวาเพลงพ้ืนบาน 

เก่ียวของและสื่อสารถึงวิถีชีวิตของชาวบาน ดังท่ี  สุกรี เจริญสุข (2538, หนา 46) ไดอธิบายการสื่อ

ความหมายของ เพลงไว 4 ประการ ไดแก 1) สื่อความตองการทางรางกาย คือเพลงท่ีมีความสนุก

ครึกครื้นเพ่ือให รางกายไดเคลื่อนไหวรายรำ 2) สื่อความตองการในความหมาย คือเปนเพลงเพ่ือ

ชีวิตมีเนื้อหาของ เพลงสื่อความหมายตาง ๆ เชน สัญลักษณหมูบาน กลุมชน การตอสู 3) สื่อ

ความรูสึกของอารมณ เชน รัก พอใจ เคียดแคน ชิงชังข้ึนอยูกับอารมณ และ 4) สื่อถึงจิตวิญญาณท่ี

แสดงออกในรูปของ เพลง เชน เรื่องราวทางประวัติศาสตร เม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยู

ของคนในสังคม ก็เปลี่ยนแปลงตาม เนื้อหาของเพลงและรูปแบบเพลงก็เปลี่ยนแปลงไปตาม เพลงจึง

เปนสวนหนึ่ง ของวิถีชีวิต สังคมเปนอยางไรเพลงก็เปนอยางนั้น  เบอรนารด ชอว (George 

Bernard Shaw)กลาวไววา “คุณใชกระจกเงาไวสำหรับดูหนา ขณะเดียวกันคุณก็ใชผลงานศิลปะ

สองดูสังคม”(สุกรี เจริญสุข, 2538, หนา 47)  เพลง คือ ผลงานทางศิลปะท่ีถายทอดเรื่องราวทาง

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีปรากฏข้ึนตาม ชวงเวลาเสมอ 
 

บทเพลงกับการส่ือสารทางการเมือง 

 บทเพลงทางการเมือง (Music in Politics) นั้น หมายถึง บทเพลงท่ีเปนสื่อในการนำเสนอ 

ภาพของกลุมชนในสังคม ท้ังนี้อาจสะทอนท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วัฒนธรรม โดย

ดนตรี หรือบทเพลง ในแงดังกลาวเพลงอาจถูกสรางข้ึนโดยรัฐ หรือถูกสรางโดยประชาชน ท้ังนี้ โดย

มีเหตุผลเพ่ือการสรางความชอบธรรมใหเกิดข้ึนตอปจเจกชน ตอสังคม ตอรัฐ นอกจากนั้นยังมี การ

ใชเพลงเปนวิธีการหนึ่งของการตอสูในเชิงปญญาเพ่ือท่ีจะสะทอนภาพ แนวนโยบาย ความคิด 

ตลอดจนอุดมการณของกลุมชนในแตละระดับ เพลงนั้นจึงเปนตัวกลางสำคัญในการสะทอนภาพ 

เหตุการณสำคัญของวิถีสังคม และการตอสูทางความคิด เพ่ือแสวงหาความเปนอัตลักษณ (Identity) 

ของกลุมชน และนำไปสูการเคลื่อนไหวในระดับกลุมชน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในท่ีสุด     

(สุชาติ แสงทอง, 2549, หนา 1) ยกตัวอยางเชน คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ตลอด

ระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2557-2561 กับการท่ี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดประพันธบทเพลง

ข้ึนมาท้ังสิ้น 6 บทเพลง ไดแก เพลงคืนความสุขใหประเทศไทย  เพลงเพราะเธอคือ ประเทศไทย  

เพลงความหวังความศรัทธา  เพลงสะพาน  เพลงใจเพชร  เพลงสูเพ่ือแผนดิน  เพ่ือใชในการสื่อสาร

ทางการเมือง ถายทอดความรูสึกของตนเองตามสถานการณบานเมืองท่ีกำลังเผชิญอยูและคาดหวัง
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เพ่ือปลุกใจใหประชาชนเกิดความ สามัคคี รวมกันเปนหนึ่งเดียว และเพ่ือปลุกจิตสำนึกใหคนในชาติ

เกิดความรัก ความหวงแหนในประเทศไทย 
 

การใชการส่ือสารผานบทเพลงเปนเครื่องมือทางการเมือง 

 บทเพลงท่ีมีแนวคิดทางการเมืองของประเทศไทยในยุคเริ่มแรก เปนเพลงพ้ืนบาน เชน 

เพลงอีแซว เพลงโคราช เพลงเก่ียวขาว เปนตน แตเนื้อหาของเพลงยังเปนเพียงการกลาวถึง ภัย

ธรรมชาติ และการเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นนายทุน จนกระท่ังบทเพลงการเมืองเริ่มมี

วัตถุประสงค ในการสื่อสารถึงผูฟงไดชัดเจนมากข้ึนนับต้ังแตยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 ซ่ึงมีการพัฒนาดานความบันเทิงในรูปแบบของภาพยนตร เพลงจึงเกิดพัฒนาการข้ึนพรอม

วงการ ภาพยนตร และการมีดนตรีสากลเขามาแทนท่ี ยุคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในป พ.ศ. 

2490 ท่ี เกิดปรากฏการณเลือกตั้งท่ีสกปรกท่ีสุด ท้ังยังมีการใชอำนาจในทางมิชอบ การคอรัปชั่น 

การคาฝน เขาสูยุคทมิฬ ใครคานทานฆา บทบาทของเพลงในยุคนี้เปนแบบยั่วยุลอเลียน เสียดสี

การเมือง ในเชิงตลกขบขัน ตอมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต พ.ศ. 2501-2507 มีการประกาศ

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 1 เพ่ือผลักดันใหประเทศไปสูความทันสมัย จากผล

พวงของ การพัฒนากอใหเกิดชองวางระหวางเมืองกับชนบท เกิดปญหาตามมามากมาย เชน ปญหา

สังคม ปญหาการวางงาน ปญหาแหลงเสื่อมโทรม เพลงการเมืองในสมัยนี้เปนเพลงเพ่ือชีวิตในยุค

แรก ๆ ท่ีนำมาเผยแพรซ้ำอีกครั้ง เหตุการณครั้งสำคัญทางประวัติศาสตรในยุคตอมา คือ ยุคหลัง

เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซ่ึงเพลงการเมืองสวนใหญมีลักษณะเปนการปลุกระดม ชี้นำสราง

จิตสำนึก กลาวถึงปญหาทางดานเศรษฐกิจการเมือง และสังคม เชน เพลงสูไมถอย, สานแสงทอง, 

กลอมวีรชน และนกสีเหลือง เปนตน ศิลปนในสมัยนั้นนอกจากมีการเดินสายไปยังตางจังหวัดและ

เขตชนบท เพ่ือใหความรูความเขาใจ สรางจิตสำนึกในประชาธิปไตยใหแกประชาชนในสังคมแลว 

เพลง การเมืองยังถูกนำไปใชในการชุมนุมประทวงอีกหลายครั้ง โดยครั้งสำคัญท่ีทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ของเพลงการเมืองคือ การกลับเขาประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร การจัด

นิทรรศการและ การแสดงละครลอเลียนการเมือง จนถูกเบี่ยงเบนไปเปนคดีหม่ินพระบรมเดชานุ

ภาพรัชทายาท จนกระท่ังเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 การปราบปรามอยางเหี้ยมโหด และ

ทารุณนั้น ทำให กลุมนักศึกษาปญญาชน และศิลปน หนีภัยการเมืองเขารวมปฏิบัติการกับพรรค

คอมมิวนิสตแหง ประเทศไทยท่ีสุด เม่ือเหตุการณเลวรายนั้นผานพนไป ศิลปนตางทยอยออกจากปา

เขาสูเมือง แนวบทเพลงท่ีเคยตอตานระบบการเมือง และเต็มไปดวยอุดมการณ แปรเปลี่ยน

ทวงทำนองมาใช วิธีการแสวงหาความรวมมือซ่ึงกันและกัน และอยูรวมกันอยางสันติ เหตุการณครั้ง
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สำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองไทยอีกหนึ่งเหตุการณคือ เหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

โดยเพลงท่ี เปนท่ีรูจักและเปนตัวแทนของเหตุการณครั้งนั้นไดเปนอยางดีคือ เพลงราชดำเนิน เพลง

ใครฆาประชาชน และเพลงกระบี่ม้ือเดียว ของ ยืนยง โอภากุล หรือ แอด คาราบาว นอกจากวง

ดังกลาว แลว ศิลปนเพลงการเมืองคนอ่ืน ๆ ในสมัยนั้นยังไดรวมตัวเปนหนึ่งเดียวเพ่ือสรางกระแส

และ จิตสำนึกรวมกัน เพ่ือชวยสรางบรรยากาศการชุมนุมประทวง และผอนคลายความตึงเครียด

จากการ อภิปราย แตสุดทายก็ตองแยกยายกันไป เพราะเกรงภัยมืดจากรัฐบาล ร.ส.ช. (อนุชา 

ชาติรักษา, 2543, หนา 2) 
 

การใชบทเพลงทางการเมืองสะทอนประเด็นนัยทางการเมือง 

 บทเพลงเปรียบเสมือนสารทางการเมืองท่ีผูแตงเพลงตองการจะสื่อไปยังประชาชน 

ขณะเดียวกันบทเพลงก็เปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการเรียกรองไปยังรัฐบาลหรือผูบริหาร

ประเทศ ในการนำปญหาตาง ๆ ไปหาทางแกไข อิทธิพลของบทเพลงจึงเปรียบไดดังอาวุธท่ีนาเกรง

ขาม ดังจะเห็นไดจากมีเพลงบางเพลงเปนเพลงตองหาม เชน “เพลงสามลอแคน” “เพลงผูแทน

ควาย” “ถ่ังโถมโหมแรงไฟ” “หนักแผนดิน” เปนตน ความหมายหรือนัยท่ีปรากฏในเนื้อหาเพลง

เหลานี้ สงผลกระทบถึงผูมีอำนาจใหเกรงกลัว จึงตองมีการควบคุมไมใหเผยแพรใหประชาชนไดรับรู 

สอดคลองกับนักแตงเพลงลูกทุงชื่อดังอยางครูสลา คุณวุฒิไดกลาวไวในงานของ วิภา ปานประชา 

(พ.ศ. 2549) วา “เพลงเปรียบเสมือนจดหมายเหตุท่ีบันทึกเรื่องราวของสังคม สะทอนสภาพสังคม 

ในลักษณะของศิลปะรวมสมัย มีการหยิบยกปญหาชีวิตความเปนอยูวิถีชีวิตผูคนในสังคมทุกยุค ทุก

สมัย เปนการเลาเรื่องของสังคม เลาเรื่องของคนผานไปทางบทเพลง” (วิภา ปานประชา, 2549) บท

เพลงจึงมีบทบาทตอ การสื่อสารทางการเมืองและมีอิทธิพลตอการเมือง โดยเฉพาะบทเพลงท่ีไดรับ

ความนิยมมาก ยิ่งมีอิทธิพลมากเชนกัน 

 ตัวอยางบทเพลงท่ีมีเนื้อหาสะทอนประเด็นนัยทางการเมือง 

 เพลงถ่ังโถมโหมแรงไฟ มีลักษณะปลุกใจ แตงโดย สุรชัย จันทิมาธรเปน บทเพลงปฏิวัติท่ี

เขียนและขับรองโดย วงดนตรีคาราวาน ซ่ึงเขียนข้ึนเม่ือสมาชิกของวงทุกคน เดินทางเขาปา หลัง

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 เพ่ือเขารวมการตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตแหง ประเทศไทย เนื่องจาก

ความกดดันทางการเมืองยุคนั้นก็เปนเพลงตองหามอีกเพลง มีเนื้อหา (สุรชัย จันทิมาธร, 2546,หนา 

45) ดังนี้ 

  “ปฏิวัติโคนลมสังคมแบบเกา             ปฏิวัติเพ่ือเราประชาชาติไทย 

    มารวมกันดันกงลอประวัติศาสตร      สูเอกราชจริงแทและสดใส 
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   จับอาวุธถ่ังโถมโหมแรงไฟ               เพ่ือกาวไกลแหงสังคมอุดมการณ 

   ทหารแหงประชาทำหนาท่ี           กำจัดเหลาไพรีปฏิกิริยา 

   ความลำบากนั่นคือมิตรลางอุปสรรค โคนจักรพรรดิฟาสซิสตและศักดินา 

   มันกอกรรมทำรายเราเรื่อยมา  ชาติประชาเปนดังผูพลีกรรม 

   มวลชนด่ังผนังทองแดงกำแพงเหล็ก เอกลักษณนี่แหละหนาใชคนตอยตำ่ 

   คือผูยืนอยูยงคงทนยิ่ง  ทุกอยางสิ่งผลิตผลมวลชนทำ 

   เรานักรบแหงประชามากาวนำ  มือจะกำปนกลาประกาศชัย 

   อำนาจรัฐจักไดมาดวยกระบอกปน ปนตอปนมันยิงมาเรายิงไป 

   ติดอาวุธความคิดพิชิตศึก  ปลุกสำนึกปลดปลอยและปลุกใจ 

   ปฏิวัติโคนลมสังคมแบบเกา  ปฏิวัติเพ่ือเราประชาชาติไทย 

   มารวมกันดันกงลอประวัติศาสตร สูเอกราชจริงแทและสดใส 

   จับอาวุธถ่ังโถมโหมแรงไฟ  เพ่ือกาวไกลแหงสังคมอุดมการณ 

   จับอาวุธถ่ังโถมโหมแรงไฟ  เพ่ือกาวไกลแหงสังคมอุดมการณ” 
 

บทสรุป 

 บทเพลงกับการสื่อสารทางการเมืองเปนวิธีการอยางหนึ่งในการพูดถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนและ 

สะทอนกับสภาพเหตุการณ ณ ชวงเวลานั้นๆ ในแตละยุคสมัยตั้งแตอดีตเริ่มแรกจากการท่ี ผูคนยัง

พูดถึงภัยทางธรรมชาติ และ ชนชั้นนายทุน ลักษณะของบทเพลงจะเปนบทเพลงพ้ืนบาน เพ่ือ

กลาวถึงเหตุการณ ณ เวลานั้น แตเม่ือเวลาผานไปวิวัฒนาการทางดานตางๆก็พัฒนาตามไปรวมถึง

บทเพลงท่ีเปนการสื่อสารทางการเมืองดวยเริ่มใชบทเพลงเปนเครื่องมือเพ่ือจุดประสงคเฉพาะตัว

มากข้ึน ท่ีเห็นไดชัดเจนตั้งแตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เริ่มมีการใชบทเพลง

เพ่ือยั่วยุหรือลอเลียนกันในทางการเมืองมากข้ึน เพ่ือสรางพรรคพวกท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน แตก็

สามารถสรางความรูสึกตอตานใหกับผูคนท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกันดวยเชนกัน ในขณะเดียวกัน บท

เพลงทางการเมืองก็ สามารถสรางความรัก ความสามัคคี กระตุนใหคนในชาติเกิดความรักความหวง

แหนในชาติของตนเองดวยเชนกัน ตัวอยางเชน รัฐบาลของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 

โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซ่ึงไดประพันธบทเพลงข้ึนมาเพ่ือใหคนฟงแลวรูสึกถึงความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือปลุกใจใหคนในชาติรูสึกถึงความหวงแหนในชาติของตนเอง เปนตน  

 เนื่องจากการใชบทเพลงในการสื่อสารทางการเมืองนั้นทำใหเขาถึงผูฟงไดงายกวาการ

สื่อสารทางการเมืองประเภทอ่ืนๆ และ สามารถเขาถึงผูฟงไดทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ฉะนั้นการ
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สื่อสารทางการเมืองผานบทเพลงจะตองคำนึงถึง เนื้อหาโดยตรง เนื้อหาโดยนัย  ทำนองเพลง บริบท

ของสภาวะเหตุการณในปจจุบันนั้น กอนท่ีผูสงสารจะสงสารไปถึงผูรับสารดวย 

 ดังนั้น จึงอาจจะกลาวไดวาการสื่อสารการเมืองผานบทเพลงเปนวิธีการท่ีอยูคูกับมนุษยมา

ตั้งแตโบราณกาลและอาจจะอยูคูกับมนุษยตลอดไป 
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ปญหากลุมชาติพันธุ ยาเสพติดและความมั่นคงของประเทศ 

Ethnic group problems, Drugs and National security. 
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บทคัดยอ  
  

     ชาวมงลาว เปนกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยชาวไทยภูเขาท่ีมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ

สองในจํานวนชาวไทยภูเขาท้ังหมดท่ีมีอยู อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย 

พะเยา นาน กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัยและเลย

ชาวมงลาวมีปญหาตาง ๆ เชนเดียวกับชาวเขาเผาอ่ืน ๆ ในยุคสงครามเย็น ชาวไทยภูเขากลุมชาติ

พันธุมงลาวไดเขารวมกิจกรรมกับผูกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) ในพ้ืนท่ีทางภาคเหนือ จน

สามารถต้ังเปนกองกําลังติดอาวุธขนาดใหญ ซ่ึงคนพ้ืนราบเรียก ชาวมงกลุมนี้วา “แมวแดง” กรณี 

“แมวแดง” จึงเปนบทเรียนจากอุดมการณชาตินิยมและผลกระทบท่ีเกิดจากกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 

จนรัฐบาลตองใชนโยบายการเมืองนําการทหารเขามาแกไขปญหา แตก็มีชาวมงบางสวนท่ีทํา

ประโยชนใหกับทางราชการในหลายกรณี เชน การเขารวมเปนผูรวมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ชวยทาง

ราชการปราบปรามผูกอการรายท่ียังหลงผิด กรณีความขัดแยงระหวางไทยกับลาวในพ้ืนท่ี 3 

หมูบาน (บานใหม บานกลาง บานสวาง) จังหวัดอุตรดิตถ และกรณีบานรมเกลา จังหวัดพิษณุโลก 

ตั้ งแต ป  พ .ศ .2537 จน ถึ งป จ จุ บั น  ไท ยป ระสบ ป ญ ห าการแพ ร ร ะบ าดของยา เสพ ติ ด 

ซ่ึงรัฐบาลตองประกาศสงครามกับปญหาดังกลาว และกระแสสังคมมองภาพของชาวไทยภูเขากลุมชาติ

พันธุมงลาว คือ ตนตอของการแพรระบาดยาเสพติด ซ่ึงปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสงผลกระทบใน

วงกวางและสงผลตอความม่ันคงของชาติ จึงจำเปนตองมียุทธศาสตรในการแกปญหาอยางเรงดวน 

คำสำคัญ : กลุมชาติพันธุ ยาเสพติด ความม่ันคง 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Lao Hmong are a minority ethnic group with the second largest population 

of Thai hill tribes that live in 13 provinces; Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Nan, 

Kamphaeng Phet, Tak, Phitsanulok, Phetchabun, Phrae, Mae Hong Son, Lampang, 

Sukhothai and Loei Lao Hmong have many problems similar to other minority 

ethnic groups. During the Cold War era, the Lao Hmong participated in activities 

with communist terrorist groups living in northern Thailand eventually joining to 

form a large armed force of people called “Red Miao”. The creation of the “Red 

Maio” supported by ethnic minorities was a direct impact resulting from 

nationalism, and was an important lesson learned. To resolve the issue, the 

Government used political means to guide the military in addressing the problem. 

There were, however, many cases of Hmong people who supported the 

government to suppress terrorists by joining the Thai National Developer movement 

and helping to resolve conflict between Thailand and Laos in 3 villages (Ban Mai, 

Ban Klang, Ban Sawang) in Uttaradit Province, and in Baan Romklao in Phitsanulok 

Province. Since 1994 until now, Thailand has been facing a serious drug epidemic 

forcing the government to declare war on the problem. From the perspective of 

the public, Lao Hmong are the source of the drug epidemic problem which has a 

wide impact and consequences on national security requiring a urgent strategy to 

solve the problem. 

Keyword : ethnic group, drug, stability 
 

 

บทนำ 
 

      ประเทศไทยประสบปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ซ่ึงรัฐบาลตองประกาศสงครามกับ

ปญหาดังกลาวและกระแสสังคมไดมองภาพของชาวไทยภูเขากลุมชาติพันธุมงลาว คือ ตนตอการแพร

ระบาดของ    ยาเสพติด อันนําไปสูการเกิดความขัดแยงทางดานทัศนคติตอกันข้ึนในระดับหนึ่งกลุม

ชาติพันธุมงลาวท่ีอยูในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบานคือ จีน ลาว พมา และ เวียดนาม จาก

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของลาว เม่ือ พ.ศ. 2518 สงผลใหชาวมงลาว บางสวนอพยพลี้ภัยจาก
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ลาวไปอยูประเทศท่ีสาม  และมีบางสวนอพยพหลบหนีจาก ศูนยอพยพตามชายแดนของไทยเขาสูท่ี

พักสงฆถ้ำกระบอก  อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จนเปนชุมชนขนาดใหญเปนระยะเวลา

ยาวนาน ปจจุบันทางราชการสามารถสลายชุมชนแหงนี้ไดสําเร็จ และทําพิธีปดชุมชนไปแลว เม่ือ 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แตเกิดปญหาการอพยพขามชาติของชาวมงลาว เขามาพักพิงท่ีบานหวย

น้ำขาว ตำบลเข็กนอย อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ อีกจํานวนมาก การอพยพขามชาติดังกลาว

ไดมีการนําเสนอทางสื่อตาง ๆ วามีกลุมผูมีอุดมการณทางการเมืองท่ีเปนปฏิปกษกับรัฐบาลประเทศ

เพ่ือนบาน (ลาว) ปะปนเขามา จึงเปนปญหาท่ีลอแหลมตอความสัมพันธระหวางประเทศ (สัญญา  

สัญญาวิวัฒน, 2554 หนา 14) 

  ชาวไทยภูเขากลุมชาติพันธุมงลาว มีการพัฒนาการท้ังดานการเมืองการปกครองและ           

การเรียกรองสิทธิมนุษยชนมากข้ึน มีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ ในลักษณะองคกรพัฒนา เอกชน 

(NGO) โดยเฉพาะองคกรทางชาติพันธุของตนท้ังภายในประเทศและมีความเก่ียวโยงสัมพันธกับ

องคกรทางชาติพันธุมงลาวระหวางประเทศ (ชัชวาล ทองดีเลิศ, 2553, หนา 1-7) จนทําใหมีเครือขาย

กวางขวางและเปนท่ีนาสังเกตวาในบริบทท่ีผานมาคนไทย ซ่ึงเปนชนสวนใหญและกลุมชาติพันธุ

ชาวเขา ตางมองพฤติกรรมของแตละฝายในลักษณะ ของคนตางวัฒนธรรม แมวากลุมชาติพันธุ

ชาวเขาจะพยายามปรับตัวเขากับสิ่ งแวดลอม และคนสวนใหญ ก็ตาม จากเหตุการณ ใน

ประวัติศาสตรท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ไดเกิดความขัดแยง ระหวางคนตางชาติพันธุระหวางชนกลุม

นอยกับชนสวนใหญ จนรัฐบาลในหลายประเทศตองนํานโยบายตาง ๆ มาใชแกปญหา เชน นโยบาย

การผสมกลมกลืน (Assimilation Policy) นโยบายการบูรณาการ, การรวมพวก (Integration Policy) 

นโยบายกีดกันชนกลุมนอยทางกฎหมาย (Legal Protection Policy) นโยบายยายประชากร 

(Population Transfer Policy) นโยบายการควบคุมตอเนื่อง (Continued Subjugation Policy) 

นโยบายการกําจัดใหสิ้นซาก (Extermination Policy) นโยบายการแยกพวก(Segregation Policy) 

(สมชาย  วิษณุวงศ, พล.ต., 2552, หนา 103) 
 

ทฤษฎีการศึกษาเรื่องกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเรื่องกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย Gibney, Hansen, and 

Barbara (2004, pp. 1-7), Park et al. (2004, pp. 1-6) (อางถึงใน สิทธิเดช วงศปรัชญา, 2550 

หนา 20)  ไดแก 

ทฤษฎีความสัมพันธของกลุมชาติพันธุ (Theories of Ethnic Relations) การท่ีชนกลุม

นอยและชนกลุมใหญท่ีมีความเปนชาติพันธุ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความเชื่อท่ีแตกตางกันอยู

รวมกันหรือขัดแยงกัน จะประกอบดวยทฤษฎีระดับใหญ 2 กลุมทฤษฎี คือ 
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  1. ทฤษฎีภารกิจนิยม (Functionalism Theories) เชื่อวา ทุกสังคมตองมีหนาท่ีและ 

ประกอบดวยหนวยตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีแตกตางกัน แตจะประสานกัน โดยมีคานิยมเปนแนวทาง เพ่ือ     

การดํารงอยูของสังคมและสังคมจะบรรลุผลจะตองผานการกลอมเกลาทาง การเมืองของสมาชิก 

เพ่ือจัดระเบียบหนาท่ี ความสัมพันธ ระหวางชนกลุมใหญและชน กลุมนอยจะเกิดปญหาและเปน

เง่ือนไขทางสังคมถาสังคมนั้นไมเทาเทียมกันทางเชื้อชาติ และเอกลักษณของกลุม แนวทางท่ีจะทํา

ใหเง่ือนไขลดลง ประกอบดวย 3 สวน คือ (1) ลดความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางกลุมท่ี

ครอบงํากับชนกลุมนอย      (2) ใหความเสมอภาคทางกฎหมาย ฯลฯ และใหชนกลุมนอยมีสวนรวม 

(3) พัฒนาชนกลุมนอยใหเทาเทียมกับชนกลุมใหญ เพ่ือใหเกิดการผสมกลมกลืน ซ่ึงเปนทางออกทาง

เดียว 

  2. ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) เชื่อวา สังคมท่ีไมมีความเสมอภาคกัน ทางเชื้อ

ชาติ   จะทําใหเกิดการครอบงําเอาเปรียบกัน สงผลใหเกิดการรวมตัวทางดานเชื้อชาติ ซ่ึงเปน

รูปแบบหนึ่งของการบริหาร สาเหตุปญหาท่ีสําคัญก็คือ พฤติกรรมการกดข่ีจากชนกลุมใหญทางสังคม 

ผูร่ำรวย  ผูมีอํานาจ ซ่ึงกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยจะถูก ครอบงํา เพราะขาดอํานาจการตอรอง 

ความรูในการปองกันตนเองอันเปนผลจากความ ไมเสมอภาคและขาดโอกาสทางสังคม ในกลุมทฤษฎี

ความขัดแยง (Conflict Theory) 

 จากทฤษฎีความสัมพันธกลุมชาติพันธุ (Theories of Ethnic Relations) ดังกลาว จะ

พบวาในเรื่องของชนกลุมนอย เชื้อชาติ ความแตกตางทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคกันทางสังคม 

ฯลฯ  จึงสามารถท่ีจะนําแนวทฤษฎีดังกลาวเขามาใชประโยชนตอการศึกษาไดเปนอยางดี และใน

สังคมปจจุบัน   มีความเชื่อมโยงและซับซอน และมักมีการรวมกันจัดตั้งองคกรในลักษณะตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันสิทธิของตน ดังนั้นองคกรเอกชน องคกรทางสังคมตาง ๆ จึงเขามามีบทบาทมากข้ึน 
 

สภาพปญหายาเสพติดและผลกระทบของปญหายาเสพติดท่ีมีตอความม่ันคงของประเทศ   

ปญหายาเสพติดเปนปญหาสำคัญของประเทศท่ียังคงมีความรุนแรงในปจจุบันท้ังปญหาใน

ดานการเปนพ้ืนท่ีผลิต การเปนพ้ืนท่ีการคาและการลำเลียง หรือการเปนทางผานของยาเสพติดและ

ปญหาดานการเปนพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด เห็นไดจากปญหาการลักลอบขนยายยาเสพ

ติดตามแนวชายแดน อาชญากรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนปญหาความรุนแรงในครอบครัวและครอบครัว

แตกแยก เยาวชนซ่ึงเปน        กำลงัสำคัญของชาติตองตกเปนทาสของยาเสพติดและนำไปสูปญหา 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทำความผิดอ่ืนตามมาอีกมากมาย ทองถ่ิน/ ชุมชนมีความออนแอ 

ครู อาจารย แมบานและเจาหนาท่ีของรัฐไดเขาไปมีสวนในขบวนการคายาเสพติด ซ่ึงสภาพปญหา 

ยาเสพติดท่ีมีในประเทศท่ีกลาวมาสงผลกระทบตอปญหาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของชาติ 
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ซ่ึงผลกระทบของปญหายาเสพติดในประเทศ ไดแก ผลกระทบดานเศรษฐกิจผลกระทบดานสังคม 

สุขภาพอนามัย และผลกระทบดานความม่ันคงสภาพปญหายาเสพติดในปจจุบัน มีสาเหตุหลักอยู 4 

ดาน (อานนท รุงโรจนสารทิศ, 2550, หนา 20) คือ  

1. ตัวผูเสพยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน การปฏิบัติตัวของผูเสพจะเปนปญหา

นำไปสูการติดยาเสพติด ไดแก การคบเพ่ือน การถูกชักชวนจากเพ่ือน ความเกรงใจเชื่อคนงาย 

ตองการท่ีพ่ึงทางใจ บางคนมีปญหาเรื่องการเรียน แกปญหาไมได อยากลองอยากรู อยากเดนดังเปน

ท่ียอมรับของเพ่ือน  มีคานิยมท่ีผิด ติดแฟชั่นตามเพ่ือน เลียนแบบดารา ขาดทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ความไมเปนตัวของตัวเอง และปจจัยสำคัญท่ีจะเอ้ือใหนักเรียนหรือเยาวชนติดยาเสพติดคือ 

สามารถหาซ้ือไดงายในชุมชน เนื่องจากผูจำหนายมีมากเพราะรายไดดี  

2. ครอบครัว ปญหาของครอบครัวสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพ

จิตใจของวัยรุน และเปนท่ีมาของปญหายาเสพติด ทำใหเกิดการแพรระบาดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนปญหา

ท่ีพบบอย ๆ ไดแก ปญหาการหยารางของพอแม ทำใหเด็กขาดความอบอุนในครอบครัว ขาดท่ีพ่ึง

ทางใจ พอแมไมมีเวลาใหครอบครัว เด็กอาศัยอยูกับคนอ่ืนท่ีไมใชพอแม นอกจากนี้ยังมีปญหา พอ

แมไมเปนตัวอยางท่ีดีของลูก มีการทะเลาะเบาะแวงเปนประจำ ครอบครัวขาดความรูพ้ืนฐาน 

เก่ียวกับยาเสพติด และประการสำคัญคือ สมาชิกไมยอมใหความรวมมือในการแกไขปญหา  

3. สถานศึกษา สถานศึกษาเปนแหลงรวมของเด็กหลายชุมชนเขามาอยูดวยกันจำนวนมาก              

แตบุคลากรในสถานศึกษามีภารกิจมากจึงมีการดูแลเฝาระวังไมท่ัวถึง การบริหารจัดการกับปญหา           

ยาเสพติดของสถานศึกษา ก็มีสวนตอผลการแพรระบาดของยาเสพติด ท่ีพบอยูเสมอคือ ผูบริหาร

ปกปดสภาพปญหาท่ีแทจริง เกรงจะเสียชื่อเสียงของสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา

ขาดความรูและประสบการณในการจัดทำสื่อรณรงคตอตานยาเสพติดเพ่ือเตือนสตินักเรียน ไมใหเขา

ไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด และท่ีสำคัญคือ สถานศึกษาขาดการประเมินผลการดำเนินงานอยาง

ตอเนื่อง (ศิริศักดิ์ งามศิริ, 2552, หนา 22)  

4. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจสงผลใหการแพร ระบาด

ของยาเสพติดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษามีการแพรระบาด

อยางรุนแรง และปะปนเขาไปในสถานศึกษาอยางรวดเร็ว สาเหตุท่ีมาของปญหาคือ สภาพสังคม

รอบขางสถานศึกษาเปนแหลงชุมชนแออัด สังคมใกลบานนักเรียนเปนแหลงเสื่อมโทรม มีแหลง

อบายมุขและสถานบันเทิงมากมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพขาดการควบคุมดูแลอยางจริงจัง 

สภาพสังคมฟุงเฟอ เลียนแบบสังคมตะวันตก นอกจากนี้ยังมีสภาพปญหาการติดตอคาขายกับ
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ตางประเทศ เปนเสนทางหนึ่งของยาเสพติดจากตางประเทศไหลเขามาแพรระบาดในประเทศ 

(อานนท รุงโรจนสารทิศ, 2550, หนา 20) 
 

นโยบายของรัฐและบทบาทของขาราชการในการบริหารนโยบายความม่ันคง 

1. นโยบายของรัฐดานความม่ันคง 

การกําหนดนโยบายของรัฐ ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย      

ซ่ึงในทางปฏิบัติจะพบวาขาราชการการเมือง และขาราชการประจํา ไดเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายพรอมกันตามความเหมาะสมและสถานการณ สําหรับการดําเนินนโยบาย โดยขาราชการ

ประจําและหนวยราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนการประเมินผล เพ่ือตรวจและติดตาม

ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายตามวัตถุประสงค ในอันท่ีจะนําไปสูข้ันตอนการตอเนื่องนโยบาย 

หรือการสิ้นสุดนโยบาย 

สําหรับนโยบายความม่ันคงแหงชาติของไทย กลาวไดวาเปนนโยบายท่ีมีความสําคัญ เพ่ือการ

คงอยูของประเทศ มีเปาหมายท่ีสําคัญคือ มุงรักษาผลประโยชน และความม่ันคงของชาติใหเกิด

ความสมดุลทุกดานและมุงสนับสนุนนโยบายดานอ่ืน ๆ ของรัฐบาลเพ่ือสงเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ไมมีปจจัยเสี่ยงตอความม่ันคง ใหความสําคัญตอคุณภาพและศักยภาพของคนใน

ชาติ (นโยบายความม่ันคง แหงชาติ พ.ศ. 2546-2549) เพราะฉะนั้น การกําหนดนโยบายความ

ม่ันคงแหงชาติของไทยท่ีไดดําเนินการมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ข้ันตอนการกําหนด

นโยบายไปปฏิบัติ เปนความรับผิดชอบของขาราชการประจํา และหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

          นโยบายรฐั    ความม่ันคง 

 

      

.                                                       ขาราชการและ 

     การบริหารนโยบาย องคกรท่ี เก่ียวของ 

       แผนภาพ  1   การกําหนดนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
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 (ปรัชญา เวสารัชช, 2548, หนา 2-58; ขจัดภัย บุรษพัฒน, 2548, หนา 209-255) ซ่ึงได 

ชี้ใหเห็นวา ปจจัยเชิงนโยบายท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายประกอบดวย (1) การกําหนด

นโยบาย (จะตองศึกษาปญหาขอเท็จจริง) (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (3) การประเมินสถานการณ

อยางสมเหตุสมผล ตลอดจนการประเมินผลของการดําเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

ความพรอมของหนวยปฏิบัติและกฎระเบียบ ข้ันตอนตางๆ จะตองมีความสอดคลองกับนโยบาย

ความม่ันคงแหงชาติ 
 

 2. บทบาทของขาราชการในการบริหารนโยบายความม่ันคง 

   จากเปาหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ 

ชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีคุณภาพชีวิต มีความม่ันคงทางสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม มีการ

บริหารการจัดการภาครัฐท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักปฏิบัติ 

ยึดกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม และใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เพ่ือชี้นําทิศทางการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5-15 ปขางหนา โดยมุง

ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมคํานึงถึงทุกมิติของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุข 

ระหวางคนกับคนและคนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม พัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความรอบรูคูคุณธรรม 

ลดปญหาความยากจน สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพ่ิมประสิทธิภาพ

ภาคราชการ เพ่ิมการมีสวนรวมภาคประชาชน แกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี สรางความเทา

เทียมและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม จึงเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินนโยบายตาง ๆ  

การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานาน

ทามกลางสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดาน

เศรษฐกิจจะเขมขนมากข้ึนสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน การ

พัฒนาเทคโนโลยีจะมี  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและ

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอจำกัดของปจจัยพ้ืนฐานเชิง

ยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากท่ีประเทศไทยตองปรับตัวขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางการแขงขันใน
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โลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแตประเทศไทยมีขอจำกัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงานสวน

ใหญมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูงท่ี

เปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาด

แคลนแรงงาน จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแตป 2558  และโครงสรางประชากรจะเขาสู

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ 

ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอ

เสื่อมโทรมอยางรวดเร็วซ่ึงเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิต

ประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหา

คอรรัปชั่นเปนวงกวางจึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ี บางภาค

สวนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลังทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสำคัญ สำหรับ

การพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็เปนท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวา การพัฒนาประเทศ

ไทยไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตอง

เรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงตองดำเนินการควบคูกับการเรงยกระดับ

ทักษะฝมือแรงงานกลุมท่ีกำลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมท่ีอยูในตลาดแรงงานในปจจุบันให

สอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี รวมถึงการ

พัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ี

เปนสภาพแวดลอมการดำเนินชีวิตไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข

ใหท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี พรอมท้ังตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี มี

วินั ย  มีค านิ ยม ท่ี ดีและมีความรับผิดชอบตอสั งคม นอกจากนั้ น  ในช วงเวลาตอจากนี้  

การพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงข้ึน

ภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดินการจัดระเบียบผังเมืองและความ

ปลอดภัยตามเกณฑเมืองนาอยูท่ีเหมาะสม เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหท่ัวถึง และ

เปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ำ

ภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการ

พัฒนาเมืองใหนาอยู เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 
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การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สูการปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ปเปนแผนแมบทหลักของ

การพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกำหนดเปาหมายอนาคตประเทศ

ไทยในระยะ 20 ปพรอมท้ังประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะ

ยาวของประเทศท่ีไดกำหนดไว โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนเครื่องมือหรือกลไกสำคัญท่ีสุดท่ี

ถายทอดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สูการปฏิบัติในลำดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูการ

บรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไกตามลำดับตางๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการ

ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิ

วัตน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพของ

ประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ไดแก การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของ

ประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรม

ขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก สถาบันหลักของชาติไดรับ

ผลกระทบจากความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณใน

จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ในระยะ 5  ป

ตอไป ซ่ึงเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12จึงใหความสำคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปน

ปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคม

อยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซ่ึง

จะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ป

ขางหนา 

  เนื่องจากขาราชการ คือบุคลากรสําคัญท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐ ดังนั้น ยุทธศาสตร

ความม่ันคงชายแดน (พ.ศ. 2558-2565) จึงเปนแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคง ท่ี

ขาราชการตองปฏิบัติตามกรอบและทิศทางในการดําเนินงานในภาพรวม โดยเชื่อมโยงประสาน

สัมพันธอยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพและดุลยภาพ เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนและพ้ืนท่ี

เปาหมายบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนใหมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันปญหาตาง ๆ มิใหกระจายลึกเขามา

พ้ืนท่ีตอนในของประเทศ สรางสภาวะแวดลอม ท่ีสงบสันติและพัฒนาข้ึนในบริเวณชายแดนของ

ประเทศเพ่ือนบาน (ยุทธศาสตรความม่ันคงชายแดน พ.ศ. 2558-2565 , หนา 1-10) 
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ดังนั้นยุทธศาสตรความม่ันคงของชาติ จึงมีกรอบการดําเนินการในลักษณะองค รวม 

(holistic) เพ่ือแกไขปญหาในภาพรวม กําหนดประเภทและลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริง 

บทสรุป 

การศึกษาปรากฏการณทางสังคมของชาวไทยภูเขากลุมชาติพันธุมงลาวมีขอจํากัด หลาย

ประการเปนเรื่องของความแตกตางทางชาติพันธุ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ พฤติกรรมบางอยางเปน

พฤติกรรมปกปดท้ังของชาวมงลาวและผูเก่ียวของ รวมถึงปญหาเก่ียวกับยาเสพติดท่ียังมีการ

แพรหลายในวงกวางซ่ึงสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ จำเปนท่ีผูเก่ียวของทุกภาคสวนตอง

รวมมือ รวมใจกันนำขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2565) ซ่ึงเปนนโยบาย

ระดับชาติ กำหนดข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการดำเนินการดานความม่ันคงของภาครัฐในระยะ 7 ป โดยได

ประเมินสภาวะแวดลอมทางภูมิรัฐศาสตรสถานการณ และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง 

นำไปสูการกำหนดทิศทางหลักในการดำเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของประเทศ 

ท้ังนี้ นโยบายความม่ันคงแหงชาติฉบับใหมไดกำหนดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ ซ่ึงสงผลตอความอยูรอดปลอดภัยของชาติและ

สงผลกระทบตอ ความม่ันคงในดานตางๆ และภูมิคุมกันของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสำคัญ” 

โดยกำหนดความสำคัญเปนสองสวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของ

ชาติ และสวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป  ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ำหนักตอนโยบาย

เสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ เปนลำดับสำคัญในระดับตนแตท้ังนี้ นโยบายความ

ม่ันคงแหงชาติท้ังสองสวนตองไดรับการขับเคลื่อนไปพรอมกัน เพ่ือใหเกิดภาพแหงความสำเร็จ

โดยรวม และสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติไดอยางครบถวน ท้ังเสถียรภาพ ความเปนปกแผนของ

ประเทศ และการมีจุดยืนท่ีชัดเจน เหมาะสม ซ่ึงจะทำใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลก

กรอบความคิดหลักในการกำหนดนโยบาย ไดคำนึงถึงคานิยมหลักของชาติ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนในชาติ 

จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซ่ึงเปนความมุงประสงคของชาติท่ีจะ

ทำใหคานิยมหลักของชาติดำรงอยูไดอยางม่ันคงตอเนื่อง 
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บทบาททางการเมืองของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท  

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 – 2551 

Political role by Government General Surayud Chulanont 

After the coup 2006 – 2008 
 

วาสนา อนปอม∗ สัณฐาน ชยนนท∗∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗∗ 

 

บทคัดยอ 

นับตั้งแตรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ไดใหความสำคัญกับบทบาททางการเมืองของ

พรรคการเมืองไวอยางชัดเจนโดยเฉพาะบุคคลผู มี คุณสมบัติ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งเวนแตในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไปเพราะ

เหตุยุบสภาตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง  บทบาททางการเมืองของการเลือกต้ัง สส. และ สว.

รัฐบาลไดมีจัดใหเลือกตั้งท่ัวไปเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร บทบาทการเมืองขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช พ.ศ. 2550 ไดมีการจัดตั้งองคอิสระข้ึน 4 องคกร ไดแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐไวหลายประการเพ่ือตรวจสอบแกไขและปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่นไว 4 ประการ ไดแก แสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน การกระทำท่ีเปนการขัดกัน

แหงผลประโยชน การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง การดำเนินคดีอาญากับผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองและท่ีสำคัญในเรื่องของการถอดถอนจากตำแหนง สส. และ สว. ใหประชาชนมีสวนรวมใน

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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การตรวจสอบโดยตรงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิยื่นถอดถอนผูดำรงตำแหนง

ทางการเมือง 

คำสำคัญ : บทบาททางการเมือง 

 

Abstract 

The announcement of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 

2550 (2007) on August 24, 2007 under the government of H. E. General Surayud 

Chulanont, it was obviously emphasized on the role of political party especially the 

candidate for Members of Parliament have to be a member of one political party at 

least 90 days prior to the election or 30 days prior to the election in case of the 

dissolution of parliament. The role of members of the House of Representatives 

and senators, the government had provided the general election according to the 

Organic Act on Election of Members of the House of Representatives, Independent 

Organization under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), it 

had established 4 organizations comprised of; Election Commission, Ombudsman, 

National Anti-Corruption Commission and State Audit Commission. There were 4 

issues on the public state power inspection comprised of; list of assets and 

liabilities, conflict of interests, position removal and criminal procedure with 

political incumbent. In case of the position removal of members of the House of 

Representatives and senators, it was allowed at least 20,000 people to participate 

in the inspection and position removal. 

Keywords: Political role 
 

 

บทนำ 

 ภายใตสถานการณท่ีจะตองนำพาประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพ่ือแกไขปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 ท่ีกอใหเกิดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใชอำนาจอยางไมเปนระบบการ

ดำเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใสไมมีคุณธรรม จริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใช
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อำนาจรัฐท่ีลมเหลว รวมถึงการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและ

สงเสริมอยางเต็มท่ี ดังนั้นเนื้อหาในสวนท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. 2550 นี้ไดถูกบัญญัติข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 

295 ในบทเฉพาะกาล ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 47 ก วันท่ี 24 สิงหาคม 

2550 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีเนื้อหาสาระสำคัญท่ีแตกตางจากกฎหมาย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฉบับ พ.ศ. 2541 ดังนี้ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได

กำหนดเก่ียวกับการเลือกตั้งไว สวนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 มีท้ังหมด 4 องคกร ไดแก 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) ผูตรวจการแผนดิน 

3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ตลอดจน การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวในหมวด 12 ประกอบดวย 1) การ 

ตรวจสอบทรัพยสิน 2) การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 3) การถอดถอนจากตำแหนง

และ 4) การดำเนินคดีอาญากับผูดารงตำแหนงทางการเมือง 
 

บทบาททางการเมืองของพรรคการเมือง 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหสิทธิและเสรีภาพแก

ประชาชนชาวไทย ซ่ึงไดระบุไวใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแตมาตราท่ี 26-69 

ไมวาจะเปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ความเสมอภาค สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิใน

ทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจาก 

รัฐ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ เชน ในมาตรา 65 

(วรรคหนึ่ง) "บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสรางเจตนารมณทาง

การเมืองของประชาชนและเพ่ือดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตาม

วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้ (วรรคสอง) " การจัดองคกรภายในการดำเนินกิจการและขอบังคับของพรรคการเมือง 

ตองสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข" นอกจากนี้ในหมวด 6 รัฐสภา ซ่ึงมีท้ังหมด 9 สวน ต้ังแตมาตราท่ี88-162 โดยไดมีการ
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ระบุเก่ียวกับบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองไวใน สวนท่ี 6 การตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 138 ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (3) พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 ก็ไดมีสาระท่ีเก่ียวกับพรรคการเมืองไว เชน การจัดตั้งพรรคการเมือง การ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมือง การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง การสิ้นสภาพ การเลิก 

และการยุบพรรคการเมือง การควบรวมพรรคการเมืองและบทกำหนดโทษไมวาจะเปนโทษทาง

อาญาหรือโทษทางปกครอง อาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชการ 2550 

ไดใหความสำคัญกับบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองไวอยางชัดเจน เชน ในมาตรา 65 

(วรรคสาม) ไดกำหนดบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปน

สมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม

จำนวนท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงเห็นวามติหรือ

ขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ี

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยและ(วรรคสี่) ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับ

หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติ

หรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป นอกจากนี้ ในมาตรา 101 (3) บุคคลผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง

พรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 นับถึงวันเลือกตั้งเวนแตในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป

เพราะเหตุยุบสภาตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 

บทบาททางการเมืองของการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 

 บทบาททางการเมืองของการเลือกต้ัง ส.ส. และ ส.ว. ไดกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 นี้ถูกบัญญัติข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 295 บทเฉพาะกาล โดยเนื้อหาสาระสำคัญท่ีแตกตาง

จากกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิภาฉบับ พ.ศ. 2541 และการ
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เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2550 ไดกำหนดเก่ียวกับการเลือกตั้งไว ดังนี้ 

 สภาผูแทนราษฎร(สส.) ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 480 คน โดยเปนสมาชิกซ่ึงมาจาก

การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน

จำนวน 80 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดย

ให ใชบัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่ งใบ (มาตรา 93) ซ่ึงการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น

การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้งและการกำหนดเขต

เลือกตัง (มาตรา 94)  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองจัดทำข้ึนโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เลือกต้ังใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองท่ีจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งใน

เขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียงพรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกเขตเลือกต้ัง

หรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได (มาตรา 95) 

 สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ประกอบดวยสมาชิกจำนวนรวม 150 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งใน 

แตละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนและมาจากการสรรหาเทากับจำนวนรวมขางตนหักดวยจำนวน

สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิก

วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยูในกรณีท่ีตำแหนงสมาชิก

วุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการเลือกตั้งหรือสรรหาข้ึนแทนตำแหนงท่ีวางแลวแต

กรณีใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยูและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละ

จังหวัดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียง

เลือกตั้งไดก็แตเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของวุฒิสภา หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 

112) โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดำรง
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ตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคนและตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเปน

กรรมการทำหนาท่ีสรรหาบุคคล(มาตรา 113) และใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

ดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ีของ

วุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา(มาตรา 114) 
 

บทบาททางการเมืองของการองคการตรวจสอบอิสระ 

 บทบาททางการเมืองของการองคการตรวจสอบอิสระไดกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีท้ังหมด 4 องคกร ไดแก 

 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในมาตรา 229-241 ไดบัญญัติไวใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอำนาจหนาท่ี คือ  (1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกำหนดการท้ังหลายอันจำเปนแกการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย (2) วางระเบียบเก่ียวกับขอหามในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีขณะอยูในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐและคำนึงถึง

ความสุจริต เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง (3)กำหนดมาตรการ

และการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงิน

ของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือง

โดยเปดเผยและการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง (4) มี

คำสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ (5) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้

ขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย (6) สั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติ

ใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการ

เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกตั้งผลการสรรหาและผลการออกเสียงประชามติ (8) สงเสริมและสนับสนุน

หรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินหรือ

สนับสนุนองคการเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(9) ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจ

เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำตลอดจนขอให
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พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน

ทองถ่ิน (มาตรา 236) 

 2) ผูตรวจการแผนดิน ในมาตรา 242-245 ไดบัญญัติไวใหผูตรวจการแผนดินมีจำนวน 

3 คน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินผูตรวจการแผนดินใหมีสำนักงานผูตรวจการแผนดินเปน

หนวยงานท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอ่ืน (มาตรา 

242) และผูตรวจการแผนดินมีอำนาจหนาท่ี คือ (1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคำ

รองเรียนในกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหนาท่ีตามกฎหมายของ

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผู

รองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรมไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอำนาจหนาท่ีก็ตามและ

การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร

ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

ของศาล (2) ดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

(3) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำขอเสนอแนะในการปฏิบั ติตามรัฐธรรมนูญรวมตลอดถึง

ขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวาจำเปน (4) รายงานผลการตรวจสอบและ

ผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

 3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติในมาตรา 246-251 ได

บัญญัติไวคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอำนาจหนาท่ีคือ (1) ไตสวน

ขอเท็จจริงและสรุปสำนวนพรอมท้ังทำความเห็นเก่ียวกับการถอดถอนออกจากตำแหนงเสนอตอ

วุฒิสภา (2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสำนวนพรอมท้ังทำความเห็นเก่ียวกับการดำเนินคดีอาญา

ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดำรงตำแหนง

ตั้งแตผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ

กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม รวมท้ัง

ดำเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ำกวาท่ีรวมกระทำความผิดกับผูดำรง

ตำแหนงดังกลาวหรือกับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือท่ีกระทำความผิดในลักษณะท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดำเนินการดวย ท้ังนี้ ตาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (4) ตรวจสอบ

ความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดำรง

ตำแหนง (5) กำกับดูแลคุณธรรมและจรยิธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง (6) รายงานผลการ

ตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุก

ป ท้ั งนี้  ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุ เบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

(7) ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ในมาตรา 252 -254 ไดบัญญัติไว คือ การตรวจเงิน

แผนดินใหกระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระและเปนกลางคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีก 6 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้ง จากผูมีความชำนาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินการบัญชีการตรวจสอบ

ภายใน การเงินการคลัง และดานอ่ืน (มาตรา 252) และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอำนาจ

หนาท่ีกำหนดหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินใหคำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะ

ใหมีการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินและมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทาง

การเงินและการคลังท่ีเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีวินิจฉัยการดำเนินการท่ีเก่ียวกับวินัยทางการเงิน การ

คลังและการงบประมาณ และใหคดีท่ีพิพาทเก่ียวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงิน

และการคลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีท่ีอยูในอำนาจของศาลปกครองใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมี

อำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระและเปนกลาง (มาตรา 253) 
 

บทบาททางการเมืองของการตรวจสอบการใชอำนาจรฐั 

 บทบาททางการเมืองของการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวในหมวด 

12 ประกอบดวย การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนงการดำเนินคดีอาญากับผูดำรงตำแหนงทาง

การเมือง 

 1) บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการตรวจสอบ

การใชอำนาจของรัฐของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีระดับสูงท้ังนี้เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังในการใชอำนาจหนาท่ีไมใหเกิดการคอรรัปชั่น ซ่ึงผูดำรง

ตำแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ขาราชการการเมืองอ่ืนๆ (เชน ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน สวนเจาหนาท่ีของรัฐระดับสูง ไดแก ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
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รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุดกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจราชการแผนดิน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎกีา รองประธานศาลปกครอง

สูงสุด หัวหนาศาลตุลาการรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รอง

อัยการสูงสุด และผูดำรงตำแหนงระดับอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว สวนบุคคลดังกลาวขางตน

รัฐธรรมนูญไดกำหนดใหมีหนาท่ียื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปรามปราบการทุจริตแหงชาติทุกครั้งท่ีเขารับตำแหนง

หรือพนตำแหนง 

 2) การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550ได ระบุวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมดำรงตำแหนงใดๆ

ในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือขาราชการสวนทองถ่ิน ตลอดจนจะตองไมใช

สถานะหรือตำแหนงทางการเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือผลประโยชนของตนหรือพรรค

การเมืองไมวาจะโดยตรงหรือทางออมเพ่ือเปนการปองกันมิใหผูดำรงตำแหนงเหลานี้มีผลประโยชน

ทับซอนทางการเมืองเปนการทำใหการเมืองโปรงใสมากข้ึน ดังนั้นผูดำรงตำแหนงทางการเมืองผูใดมี

พฤติการณร่ำรวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีหรือสอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการ

ยุติธรรมหรือสอวากระทำผิดตอหนาท่ีราชการหรือสอวาจงใจใชอำนาจท่ีขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงวุฒิสภามีอำนาจจะถอด

ถอนผูนั้นออกจากตำแหนงได 

 3) การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนงเปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ

โดยจะตรวจสอบพฤติกรรมของผูดำรงตำแหนงระดับสูงวาสมควรท่ีจะดำรงตำแหนงตอไปหรือไม

หากบุคคลดังกลาวมีพฤติกรรม ร่ำรวย ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีหรือสอวากระทำผิดตอ

ตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมหรือสอวากระทำผิดตอหนาท่ีราชการหรือสอวาจงใจใชอำนาจท่ีขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงวุฒิสภามี

อำนาจจะถอดถอนผูนั้นออกจากตำแหนงได  ผูมีสิทธิเขาชื่อใหดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหนง

มีดังนี้ (1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อกันไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี

อยูของสภาผูแทนราษฎร (2) สมาชิกวุฒิสภา เขาชื่อกันไปนอยกวา 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสมาชิก (3) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อกันไมนอยกวา 20,000 คน 

 ข้ันตอนการดำเนินการถอดถอนเม่ือไดรับคำรองแลวประธานวุฒิสภาสงเรื่องให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดำเนินการไตสวนหลังจากท่ีไตสวนเสร็จ

แลวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติลงมติขอกลาวหาวามีมูลหรือไมหากมีมูล
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ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติจะสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอม

ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภาประชุมพิจารณาคดีดังกลาว จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะ

ทำการลงคะแนนลับ ซ่ึงมติท่ีใชในการถอดถอนใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 5 ของ

จำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูผูท่ีถูกถอดถอนจะถูกตัดสิทธิในการดำรงตำแหนงทางการเมือง 5 ป 

นับจากวันท่ีวุฒิสภามีมติถอดถอน 

 การดำเนินคดีอาญากับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐโดยใช

มาตรการการดำเนินคดีอาญากับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองนั้น กฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีของ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองดังนี้ (1) บุคคลท่ีดารงตำแหนงทาง

การเมืองโดยตรงไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและ

ขาราชการการเมืองอ่ืนๆ รวมท้ังผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนดใน

เฉพาะกรณีท่ีมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ (2) บุคคลท่ีไมใชผูดำรงตำแหนงทางการเมืองโดยตรง ไดแก 

บุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนตัวการผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทำผิดอาญา (3) กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดำเนินการตามขอกลาวหา เชน ร่ำรวยผิดปกติ กระทำผิดตอหนาท่ี

ราชการตามประมวลกฎหมายอาญากระทำผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมาย

อ่ืน สวนการดำเนินการฟองรองผูเสียหายในความผิดดังกลาวยื่นคำรองตอคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวน

ขอเท็จจริงและสรุปสำนวนพรอมท้ังทำความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง

ทางการเมือง การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองจะยึดถือ

สำนวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหลัก แตอาจไตสวน

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควรและมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐาน

จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคำตลอดจนขอใหศาลอ่ืน พนักงานสอบสวน หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการทองถ่ินดำเนินการเพ่ือผลประโยชนแหงการพิจารณา 
 

บทสรุป 

นับตั้งแตรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ไดใหความสำคัญกับบทบาททางการเมืองของ

พรรคการเมืองไวอยางชัดเจน เชน ในมาตรา 65 (วรรคสาม) ไดกำหนดบทบาททางการเมืองของ

พรรคการเมือง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหาร

พรรคของพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซ่ึงเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองท่ีตนเปน

สมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้

หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และ(วรรคสี่)ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป

นอกจากนี้ในมาตรา 101 (3) บุคคลผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไม

นอยกวา 90 นับถึง วันเลือกตั้งเวนแตในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภาตองเปนสมาชิก

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 30 วันนับถึง

วันเลือกต้ัง สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2550 ไดใหความสำคัญกับ

บทบาทการเมืองของการเลือกต้ัง สส. และ สว. เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 112) โดยใหมี

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน ศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการ

เลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูพิพากษาศาล

ฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการทำหนาท่ีสรรหาบุคคล 

(มาตรา 113) และใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดำเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ

และภาคอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ีของวุฒิสภาเปนสมาชิกประธาน

วุฒิสภา (มาตรา 114) และบทบาทการเมืองขององคกรอิสระรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช2550 ไดมีการจัดตั้งองคอิสระข้ึน 4 องคกร ไดแก (1) คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) มีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญมีกระบวนการและ

มาตรการตรวจสอบตั้งแตการเขามาสูอำนาจของนักการเมือง (2) ผูตรวจการเผนดินมิอำนาจหนาท่ี

พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคำรองเรียนดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดำรง

ตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำขอเสนอแนะในการปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญและรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะรัฐมนตรีสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติมีกระบวนการใช
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อำนาจของรัฐ (4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ทำหนาท่ีตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ

รวมถึงการดำเนินการเรื่องจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองเจาหนาท่ีของรัฐ สวนการ

ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐไวหลายประการเพ่ือตรวจสอบแกไขและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นไว 4 

ประการ ไดแก แสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนงการดำเนินคดีอาญากับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและท่ี

สำคัญในเรื่องของการถอดถอนจากตำแหนง สส. และ สว. ใหประชาขนมีสวนรวมในการตรวจสอบ

โดยตรงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิยื่นถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
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บทบาทกองอาสารักษาดินแดน ในการรักษาความสงบในพ้ืนที่ 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 

"The Role of Members of the Southern Border Province Volunteer 

Divisions In Counter Insurgency Operation in 3 Southern Border 

Provinces and 4 Districts of Songkhla Province" 

 

ชวาลา  กุลจิตตินภกร∗ วัลลภ  พิรยิวรรธนะ∗∗ 

 

บทคัดยอ 

จากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอของจังหวัด

สงขลา ไดแก อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบายอย  เปนปรากฏการณท่ี

สะทอนให เห็นถึงคนในพ้ืนท่ี ท่ียึดอัตลักษณของตน วิ ถีชีวิต ท่ี มีความแตกตางท้ังทางดาน

ประวัติศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการใชนโยบายของรัฐยังไมตอเนื่อง ทำใหมี

เหตุการณความรุนแรงข้ึน ท้ังไดเกิดความเสียหายตอชีวิต ของประชาชนและทรัพยสินของทาง

ราชการเปนจำนวนมากซ่ึงเกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีจำนวนไมเพียงพอท่ีจะใหความคุมครอง

ไดอยางท่ัวถึง  ถึงแมวาจะมีกำลังท้ัง ทหาร ตำรวจ สมาชิกอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) แตก็ไมสามารถท่ีจะคุมครองชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองไดท่ัวถึง  

แตเม่ือไรก็ตามหนวยงานภาครัฐไดสงเจาหนาท่ีเขาไปทำการคุมครอง เพ่ือไมใหเกิดเง่ือนไขท่ีวา

ภาครัฐมีเจตนาท่ีจะใชความรุนแรงในการท่ีจะแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลวาดวยการเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต การดำรงความมุง

หมายงานการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง เพ่ือใหกลุมบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 

บุคคลท่ีหลงผิดและรู เทาไม ถึงการณกลับมาตอสู ในแนวทางสันติตามแนวทางในระบอบ

ประชาธิปไตยภายใตกฎหมายของประเทศ โดยการอำนวยความสะดวก การเปดพ้ืนท่ีพูดคุย การ

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, SuanSunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, SuanSunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3196

รณรงคใหยุติการใชความรุนแรง และขอใหรวมโครงการพาคนกลับบาน รวมท้ังเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับกำลังประจำถ่ิน พลเรือน และตำรวจ เพ่ือเขารับผิดชอบงานเชิงรับแทนกำลังทหาร

หลักดังนั้น จึงไดตั้ง กองบังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต มี

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต (อส.จชต.) ซ่ึงเปนกำลังพลก่ึงทหารของฝาย

ปกครอง เปนหนวยงานหลักในการใชกองกำลังอาสารักษาดินแดนในการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต การบังคับใชกฎหมาย งานแกไขปญหายาเสพติดภัยแทรกซอนอ่ืนๆ และงาน

เสริมสรางการสนับสนุนการมีสวนรวมของกำลังประจำถ่ิน และกำลังประชาชน เพ่ือสรางความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และนำสันติสุขกลับคืนสู พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตบริบท

ของสังคมพหุวัฒนธรรม  

คำสำคัญ : บทบาท, การปรับเปลี่ยน, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.), สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต(อส.จชต.), สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุมครองตำบล(อส.
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Abstract 

From unrest in the three southern border provinces and 4 districts of 

Songkhla, namely Chana District, Na Thawi District, Thepha District and Saba Yoi 

District, is a phenomenon reflecting the people in the area uphold their identities. 

The local’s way of life is different in history, race, religion, culture and the policy 

implementation of government is not continuous. As a result, violence is occurred 

and has caused damages to lives in a large number of people and detriment 

governmental properties. Lacking of government officials to provide comprehensive 

protection is the major cause.  

There are military troops, police officers, territorial defense volunteer 

members, and village security team (Chor. Ror. Bor) in the southern area; however 

they are not able to provide comprehensive protection to the local people in their 

own areas. Whenever the government deploy forces to perform protection; in order 

to prevent the conditions of which the government intent to use violence to 

resolve the southern border province problems; in accordance with the 

government's policy on enhancing peace in the southern border provinces; to 
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maintain the objective to seek for conflict solutions. And to allow people who have 

opinions different from the government, who are misled and ignorant in the 

situation, come back to solve problem together in a peaceful way according to 

democratic principles under the country’s laws. To achieve by facilitating, setup 

talk area, campaign to stop violence, and to join the bring people back home 

project, as well as strengthening the villager, civilian and police forces to take 

responsibility instead of military force. 

 Consequently headquarter of territorial defense volunteer forces for 

guarding southern border provinces (Or.Sor. Jor.Chor.Tor.) was established; the 

major forces are militant personnel of the administrative department. The main 

tasks of the forces are to maintain territories’ security, to enforce the law, to solve 

drugs problem, and to encounter with other treats. In addition the forces are to 

enhance and support the participation of local force and people force to create 

safety environment for lives and properties and bring peace back to southern 

border provinces within the context of a pluralism society. 

Keywords: Role, Modifications, Member of the Territorial Defense Volunteer 

Division, Consequently headquarter of territorial defense volunteer forces for 

guarding southern border provinces (Or.Sor. Jor.Chor.Tor.), Territorial defense 

volunteer members, and village security team (Chor. Ror. Bor) 

 

บทนำ 

 ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ท่ียืดเยื้อมาจนกระท่ังปจจุบันได

สรางความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน สูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกรูปแบบ

สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม อยางกวางขวางท้ังไดเกิด

ความเสียหายตอชีวิตของประชาชนและทรัพยสินของทางราชการซ่ึงเกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมี

จำนวนไมเพียงพอท่ีจะใหความคุมครองไดอยางท่ัวถึง ถึงแมวาจะมีเจาหนาท่ี ทหาร ตำรวจ สมาชิก

อาสารักษาดินแดน ไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.)ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ชุดรักษา

ความปลอดภัยเขตเมือง (ชรม.) ราษฎรอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) ราษฎรอาสารักษาเขตเมือง (อร

ม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
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(หมูบาน อพป.) แตก็ไมสามารถท่ีจะคุมครองชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองได แตเม่ือไรก็

ตามท่ีทางหนวยงานของรัฐไดสงเจาหนาท่ีทหารเขาไปทำการคุมครอง ก็จะเกิดเง่ือนไขท่ีวาภาครัฐมี

เจตนาท่ีจะใชความรุนแรงในการท่ีจะแกไขปญหา ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลวาดวยการ

เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดังนั้นการจัดการดวยการจัดกำลังของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน(อส.) ซ่ึงเปนกำลังพลก่ึงทหารของฝายปกครอง และเปนพลเรือนในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความคุนเคยกับการใชชีวิตในทองถ่ินของตนเองสามารถท่ีจะทำงานรวมกับมวลชนในระดับตำบล

และระดับหมูบานไดเปนอยางดี เนื่องจากการท่ีเปนคนในชุมชนจึงถือไดวากองกำลังอาสารักษา

ดินแดนเปนกำลังหลักท่ีสำคัญตอฝายปกครองไมวาจะเปนภาครัฐและสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

และภารกิจท่ีสำคัญในการท่ีจะตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลมีภารกิจคือ การบรรเทาการ

กระทำของบุคคลซ่ึงกอใหเกิดความไมสงบในพ้ืนท่ีรวมกับฝายปกครอง ภารกิจรักษาสถานท่ีสำคัญ 

รวมถึงภารกิจรายงานขาวและสนับสนุนชวยเหลือฝายทหารและเปนกำลังสำรองสนับสนุนฝายทหาร

ไดตลอดเวลา (อาราม หะยีปเยาะ, 2553, น. 65) จากการท่ีกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานท่ีตอง

รับผิดชอบตอการบริการประชาชนโดยตรง จึงจำเปนท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ใหบริการเพ่ือท่ีจะตอบสนองตอนโยบายการบริหารงานได และกอใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน “กรมการปกครอง” จึงเปนสวนหนึ่งท่ีมีบทบาทและภารกิจในการรักษาความม่ันคงของ

ประเทศ โดยมี “กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน” เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีบทบาทและ

ภารกิจในการรักษาความม่ันคงของประเทศ และเปนฝายอำนวยการ รวมถึงประสานงานการ

ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายไดกำหนดไวตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. 2497 ซ่ึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถือเปนกำลังพลก่ึงทหารของฝายปกครองและเปน

กำลังสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝาย

ปกครอง ทหาร และตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม สนับสนุนการรักษาความ

ม่ันคงภายใน เปนกำลังสำรองใหกับฝายทหารในภาวะสงคราม การพิทักษพ้ืนท่ีสวนหลัง การพัฒนา

ทองถ่ินรวมกับราษฎรในทองท่ี  และการปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน โดยในปจจุบัน 

“กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน” มีการปรับบทบาทภารกิจหนาท่ีและโครงสรางของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน โดยการปรับลดการ

ปฏิบัติภารกิจทางดานยุทธการใหนอยลง และคงไวเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความจำเปนโดยมุงให

ความสำคัญกับภารกิจดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการบริการแก

ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีการแยกหนวยงานออกเปนกรมใหมอีก 2 กรม คือ “กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน” และ “กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” สงผลใหมีกำลังพลไมเพียงพอตอ
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การปฏิบัติภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก ภารกิจในการจัดระเบียบสังคม ภารกิจการแกไข

ปญหายาเสพติด  ภารกิจการบริการประชาชน  ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยการ

ปราบปรามผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี  ซ่ึงภารกิจเหลานั้นลวนมีความจำเปนท่ีจะตองใชกำลังพลสมาชิก

อาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติงานรวมกับฝายทหาร  และฝายตำรวจ การปฏิบัติงานจึงจำเปนท่ี

จะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจใหม ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกอง

อาสารักษาดินแดนภายหลังการปฏิรูประบบราชการ จึงตองมีการปรับบทบาทภารกิจหนาท่ีในการ

รักษาดินแดนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน โดยมุงใหความสำคัญกับภารกิจ

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อีกท้ังดานบริการประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงภายหลังการปฏิรูประบบราชการกองอาสารักษาดินแดนจึงตองปรับลดกำลังพลลงเปนจำนวน

มาก ประกอบกับในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ไดเกิด

สถานการณพิเศษข้ึน ทำใหมีกำลังพลไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ท้ังนี้ บทบาทการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน ตองเปนท้ังพนักงานฝายปกครองหรือมีหนาท่ีชวยเหลือพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ

หรือเจาพนักงานอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจหรือเจาพนักงานอ่ืนได

รองขอ โดยการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือในการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง (สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557, น. 20) ไดแก 

 (1) อยูเวรยามรักษาความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัย 

 (2) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบรอย 

 (3) สืบสวนหาขาวพฤติการณอันอาจเปนภยันตรายตอความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอย 

 (4) เฝาระวังรักษาสถานท่ีสำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะท่ี

ผานเขาออก 

 (5) ปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการกอความไมสงบ

เรียบรอยในพ้ืนท่ี 

 (6) ตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะ ซ่ึงมีเหตุสงสัยตามสมควรวาเก่ียวของกับการกระทำ

ความผิด หรือไดมาโดยกระทำความผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใช หรือจะใชในการกระทำความผิด 

หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐาน แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา

ดวยการคน ยึดสิ่งของ หรืออาวุธท่ีใช หรือมีไวเพ่ือใชในการกระทำความผิด หรือไดมาโดยไดกระทำ

ความผิด หรือซ่ึงมีไวเปนความผิดตามกฎหมายใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็ว 
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 (7) จับผูกระทำความผิดซ่ึงหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และควบคุม

ตัวผูถูกจับสงผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็วหรือพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ 

 ท้ังนี้จากสถานการณความไมสงบในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีผูกอความไมสงบไดเขาไป

แทรกซึมกลไกของอำนาจรัฐในระดับตำบล หมูบานเพ่ือใชเปนท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการนั้น  

โดยเฉพาะกลุมของเยาวชน ซ่ึงในปจจุบันจากขอมูลหมูบาน จำนวน 1,988 หมูบาน กองอำนวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 สวนหนา ไดแบงหมูบานออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 หมูบาน

พ้ืนท่ีเสริมสรางความม่ันคงคือหมูบานท่ีอิทธิพลท่ีเราตองเขาไปทำลายโครงสรางของผูกอเหตุ ดึง

เยาวชนผูบริสุทธิ์กลับมาสูครอบครัว หนีความสุดโตงหรือความแคนสวนตัวมุงใชงานพัฒนาเพ่ือ

ความม่ันคงไปขจัดและลดอิทธิพลของ ผูกอเหตุรุนแรง ตลอดจนปองกันการขยายตัวควบคูไปกับ

การแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือระยะสั้นแกประชาชนในพ้ืนท่ี มีจำนวน 76 หมูบาน ระดับ 2 

หมูบานพ้ืนท่ีเรงรัดการพัฒนา คือพ้ืนท่ีลอแหลมตอการกอเหตุท่ีตองชวงชิงทำลายความพยายาม

ของผูกอเหตุรุนแรง ไมใหเขามาสรางอิทธิพลในพ้ืนท่ี โดยใชงานพัฒนาอยางอยางยืนควบคูไปกับ

งานพัฒนาเพ่ือความม่ันคง เพ่ือใหเกิดผลตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน 

ใหมาสนับสนุนฝายเรา มีจำนวน 388 หมูบาน ระดับ 3 หมูบานพ้ืนท่ีเสริมสรางการพัฒนา คือพ้ืนท่ี

ท่ีฝายตองใชพัฒนาอยางยั่งยืนโดยตอเนื่อง เพ่ือใหการพัฒนาเทาเทียบกับพ้ืนท่ีในภูมิภาคอ่ืนๆ ของ

ประเทศ จำนวน 1,524 หมูบานซ่ึงกลไกของรัฐในระดับหมูบานยังขาดความเขมแข็งในการรักษา

ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจึงจำเปนจะตองเสริมสรางความเขมแข็งใหแกหมูบานชุมชน โดยการระดม

กำลังจากหนวยงานภาครัฐเขาไปสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนกำลังประจำถ่ิน และพัฒนาความพรอมให

มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจไดเปนมาตรฐานเดียวกัน (กองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4, 2562, น. 18-19) 

 กรมการปกครองมีภารกิจ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ือสนับสนุน

ศูนยปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ขับเคลื่อนแผนการตอสูเพ่ือเอาชนะในระดับหมูบาน จึงมีนโยบาย

ในการท่ีจะทำการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังในดานคาใชจายการทรงชีพ  สิทธิและสวัสดิการกำลังพล 

รวมท้ังวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีใหสามารถปฏิบัติงานในการรักษา

ความสงบเรียบรอยตามนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนวยสนธิกำลัง

ระหวางเจาหนาท่ีฝายปกครอง กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

(อส.)ไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ชุดรักษาความ

ปลอดภัยเขตเมือง (ชรม.) ราษฎรอาสารักษาหมูบาน(อรบ.) ราษฎรอาสารักษาเขตเมือง (อรม.) 



201การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (หมูบาน 

อพป.)ใหมีความพรอมท้ังดานศักยภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยตามมาตรการเชิง

รับ รวมท้ังปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนในพ้ืนท่ีตำบลหมูบาน ปจจุบันกองบัญชาการกองอาสารักษา

ดินแดน โดยกองบังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใชกำลัง

พลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจสำคัญ 

9 เมืองหลัก คือ อำเภอเมืองยะลา อำเภอเมืองปตตานี อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก  

อำเภอตากใบ อำเภอเบตงอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอจะนะ และอำเภอหาดใหญ และจัดกำลังสมาชิก

กองอาสารักสาดินแดนชุดคุมครองตำบล ปฏิบัติหนาท่ีประจำชุดคุมครองตำบล 164 ชุดคุมครอง

ตำบล จำนวน 7,210 นาย และมีการการจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดน

ภาคใตรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟหาดใหญ -ถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จำนวน 

20 ขบวน แยกเปนขาลองจำนวน 9 ขบวน ขาข้ึน จำนวน 20 ขบวน โดยจัดกำลังสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน(อส.) ขบวนละ 8-12 นาย ใชกำลังและจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จาก

รอยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รอย.อส.รถไฟ) ปฏิบัติหนาท่ีและยัง

มีการจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย ตามมาตรการ

เชิงรับทดแทนกำลังทหารในการรักษาความปลอดภัย สถานท่ี/เสนทาง และบุคคลกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี

และภารกิจอ่ืนๆ  

 

บทบาทและความสำคัญของสมาชิกอาสารักษาดินแดน 

 จากสถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเปลี่ยนไป การกอความไมสงบยังคงมีการ

กอเหตุความรุนแรงอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลกระทบตอความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวจำเปนตองมีกำลังประจำถ่ินท่ี

เพียงพอในการเกาะติดพื้นที่ใหสามารถปฏิบัติการเชิงรุกไดอยางตอเนื ่องเพื่อที่จะนำสันติสุข

กลับมาสู พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหไดโดยเร็วเนื่องจากเปนสิ่งท่ีบั่นทอนความม่ันคงและ

สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดเวลาในบริบทเชนนี้กลไกท่ีสำคัญของรัฐ

คือการใชกองกำลังท้ังทหาร ตำรวจ สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) และกองกำลังประชาชน ท่ีรัฐ

ไปจัดต้ังเพ่ือปองกันตนเอง เชน ไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

(ชรบ.) ชุดรักษาความปลอดภัยเขตเมือง (ชรม.) ราษฎรอาสารักษาหมูบาน(อรบ.) ราษฎรอาสา

รักษาเขตเมือง(อรม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และหมูบานอาสาพัฒนาและ

ปองกันตนเอง (หมูบาน อพป.) ภายหลังจากการปรับตัวของโครงสรางกองกำลังเปนระยะเวลา
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ยาวนานนับต้ังแตป 2547 เปนตนมาโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายป 2550 กระบวนการจัดการ

ของรัฐไดผานการปรับตัว การระดมกำลังทางการทหารและฝายความม่ันคงจากทุกฝาย ซ่ึงมีผลทำ

ใหจำนวนบุคคลากรทางดานความม่ันคง เพ่ิมมากข้ึน การท่ีรัฐใชกองกำลังฝายความม่ันคงจำนวน

มากท้ังทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ทำใหจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปน สภาวะทาง

การทหาร (Militarization) ท่ีเขมขน ซ่ึงถารวมกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายพิเศษ เชน กฎ

อัยการศึกและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือพระราชกำหนดฉุกเฉิน

เห็นไดชัดวาจะตองใชกำลังคนเปนจำนวนมาก 

 อาสาสมัครจึงมีบทบาทใน การแกไขปญหาของสังคม  และการพัฒนาสังคม  เปนกำลัง

สำคัญของรัฐบาลและองคการเอกชนท่ีชวยเหลือผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอนประเภท

ตาง ๆ เชน ผูเจ็บปวยตามโรงพยาบาล  ผูประสบสาธารณภัย ชวยในการแกไขปญหาสังคม เชน 

ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม และชวยในการพัฒนาสังคม เชน การพัฒนาชุมชนและการ

พัฒนาชนบท รวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงของชาติงานอาสาสมัครเปนงานท่ีมีคุณคาตอสังคม 

บุคคลท่ีเขามาเปนอาสาสมัครซ่ึงไดเสียสละเวลา ตลอดจนความสุขสวนตัว เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน  หรือ

ทำประโยชนใหแกสังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนนั้น เปนสิ่งควรไดรับการยกยองสรรเสริญ โดยเฉพาะ

ปจจุบันในสังคมไทยยุคใหมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปทำใหเกิดเปน

ปญหาทางสังคมมากข้ึนการท่ีมีอาสาสมัครเขามาชวยรัฐบาลเพ่ือบรรเทาปญหาของบานเมืองนั้น 

นับวาเปนคุณประโยชนอยางยิ่งและสอดคลองกับทุกภาคสวน 

 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เปนกำลังพลก่ึงทหารของฝายปกครอง และเปนกำลังสำคัญ

ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายปกครอง

และตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม สนับสนุนการรักษาความม่ันคงภายใน เปน

กำลังสำรองใหกับฝายทหารในภาวะสงคราม ท้ังยังพัฒนาทองถ่ินรวมกับราษฎรในทองท่ี และการ

ปองกันภัยฝายพลเรือน การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถือไดวาเปนกองกำลัง

ประจำถ่ิน มีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน ปกปองรักษาผืนแผนดินในยามสงคราม และพัฒนาทองถ่ินของตนใหมีความเจริญรุงเรืองข้ึน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครรักษาดินแดน  

 ในการปฏิบัติงานนั้นความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน แสดงใหเห็นวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตระหนักถึงความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานวาจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติภา ขาวออน 
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(2547) พบวา ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา กระบวนการในการทำงานของ

บุคลากรขององคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดเพียงใดนั้น 

ผูบริหารองคการตองสามารถเขาใจความตองการของบุคลากรในองคการและผสมผสานความ

ตองการนั้นใหเขากับจุดมุงหมายขององคการในขณะเดียวกันก็สามารถทำใหบุคลากรมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทำใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทำใหเกิดความ

กระตือรือรนและปรารถนาท่ีจะทำงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความพึงพอใจเปนปจจัย

สำคัญท่ีทำใหคนทำงานสำเร็จ คนท่ีมีความพึงพอใจจะสงผลใหงานนั้นประสบผลสำเร็จ และไดผล

ดีกวาคนท่ีไมมีความพึงพอใจในการทำงาน ไมวาปจจัยนั้นจะมาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะ

กอใหเกิดความรวมมือ เกิดศรัทธาและเชื่อม่ันในองคการพรอมท่ีจะทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดวยความเต็มใจ และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการท่ีจะตองรับผิดชอบตอ

ความสำเร็จของงาน นอกจากนี้ ความพึงพอใจจะเก้ือหนุนใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน

องคการหรือหนวยงานใด หากสามารถจัดบริการตาง ๆ เพ่ือสนองความตองการของผูปฏิบัติงานได 

จะเกิดความพึงพอใจในการทำงาน รักงานและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถ

จัดสนองความตองการไดผลงานยอมตกต่ำผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหนาย ทำใหงานขาดความมี

ประสิทธิภาพลงได ดวยเหตุนี้จึงเห็นไดชัดเจนวา ความพึงพอใจเปนสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

มักพบเห็นอยูเสมอวาผูปฏิบัติงานท่ีมีความพึงพอใจในงาน จะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดี

อยูเสมอ เปนตนวา ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็งทำงานดวยความสนุกสนานงาน

จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะมีเวลาปฏิบัติงานมากข้ึน ตั้งใจทำงานดวยความกระตือรือรนแสดงถึง

ความอุตสาหะ วิริยะ ในการทำงานไปอีกยาวนาน ตรงกันขามกับผูท่ีไมมีความพึงพอใจในงานท่ีทำ 

จะมีสวนทำใหเกิดผลในทางตรงกันขามเชนกัน คือ การปฏิบัติงานจะเสื่อมลง งานจะดำเนินไปโดย

ไมราบรื่นความรับผิดชอบตอผลสำเร็จของงานจะขาดไประดับการปฏิบัติงานจะต่ำลง การปฏิบัติ

หนาท่ีจะเฉ่ือยชาลงทุกทีเชนนี้เปนตน นอกจากนี้ผูท่ีไมมีความพึงพอใจในงานมักจะขาดความภักดีตอ

องคการ และยอมผันแปรควบคูไปกับความพึงพอใจในงานท่ีทำดวย (จิตติภา ขาวออน, 2547, น. 54) 

 ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ จึงถือไดวาเปนปจจัยสำคัญท่ี

จะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเหลานั้นเกิดความสนใจในงานมากข้ึน เพ่ิมความกระตือรือรนในการ

ทำงานมากข้ึนการเพ่ิมผลผลิตสูงข้ึน เกิดความเต็มใจท่ีจะนำความรูความสามารถของตนเองท่ีมีอยู

มาสรางประโยชนใหกับองคการทำใหองคการมีความเจริญและประสบความสำเร็จตามเปาหมาย

และวัตถุประสงคท่ีตั้งไวคือ 
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 (1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถือเปนประเด็นหลัก

ท่ีจะชวยสรางความสำเร็จและกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับ

องคกรแตความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น องคกรก็จะตองสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูปฏิบัติงานไดครบถวนดวย 

 (2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงานของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน แสดงใหเห็นวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนั้น ตองการสิ่งโนมนาวท่ี

สามารถเปนแรงผลักดันและจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ  

 (3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความกาวหนาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน แสดงใหเห็นวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตระหนักถึงความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานวาจะสงผลกระทบตอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับดาน

ความกาวหนาในตำแหนงงาน จึงทำใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตดาน

ความกาวหนา 

 (4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความกาวหนาของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน แสดงใหเห็นวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำนึงถึงความกาวหนาของ

งานวาเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 (5) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานเงินเดือนและสวัสดิการ

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ท่ีแสดงใหเห็นวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำนึงถึง

เงินเดือนและสวัสดิการเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยของ 

อาราม หะยีปเยาะ (2553) ไดกลาวถึงเทคนิคการจูงใจไววา การจูงใจดวยสภาพแวดลอม (Physical 

Environment motivation) สมาชิกอาสารักษาดินแดนฯ ปฏิบัติหนาท่ีในวันหนึ่ง ๆ เปนเวลาหลาย

ชั่วโมงทีเดียว ฉะนั้น ถาหากสถานท่ีในการปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมท่ีดีก็จะทำใหพนักงาน

กระตือรือรน รูสึกสะดวกสบาย รูสึกอยากทำงานและขยันทำงาน เพราะฉะนั้นสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมในการทำงาน (อาราม หะยีปเยาะ, 2553, น. 84) ก็จะมีสวนในการจูงใจใหสมาชิกอาสา

รักษาดินแดนฯ ทำงานเต็มท่ีไดเชนกัน ยังสอดคลองกับ สุภาณี จินดาหลวง(2550) ดานเงินเดือน

และสวัสดิการ ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางโดยท่ีการไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงาน

ท่ีทำ (สุภาณี จินดาหลวง, 2550, น. 62) แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กรีพล ชนะวิเศษ (2549) 

ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจกองกำกับการ

สืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 พบวาความพึงพอใจในดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก (กรีพล ชนะวิเศษ, 2549, น. 74) 
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 (6) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการยอมรับนับถือ

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน แสดงใหเห็นวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตระหนักถึงความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานวาจะสงผลตอการยอมรับนับถือซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ณัทฐา 

กรีหิรัญ (2550) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจ

เปนเพราะแมจะไดมีสวนรวมเปนคณะทำงานของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผูบังคับบัญชายอมรับ

ใหเปนตัวแทน ซ่ึงอาจทำใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ แตในเวลาปฏิบัติงานจริงการท่ีผูบังคับบัญชาไม

คอยมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของหนวยงานใหปฏิบัติ นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา พนักงาน

มหาวิทยาลัยสวนใหญไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานในระดับปานกลาง จึงอาจเปนไดวา

การท่ีไมคอยไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานอาจสงผลในผลตรงขามทำใหความรูสึกพึง

พอใจอยูในระดับปานกลาง (ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, น. 87) ดังทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของ

มาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Need)  ในข้ันท่ี 3 ท่ีวามนุษยมีความตองการท่ีจะเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมตองการเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และไดรับความรักจากเพ่ือน

รวมงาน (Maslow, 1970, p. 179) ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พรศักดิ์  ตระกูลชีวพา

นิตต (2541) ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสำนักงานปลัด

ทบวงมหาวิทยาลยั พบวาขาราชการในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานการยอมรับนับถือโดยรวมในระดับปานกลาง (พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต, 2541, น. 25) 

 (7) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความม่ันคงในอาชีพของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี แสดงใหเห็นวา สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน คำนึงถึงความม่ันคงในอาชีพวาเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

นโยบาย และยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 การดำรงความมุงหมายงานการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง เพ่ือใหกลุมบุคคลท่ีมี

ความคิด เห็นตางจากรัฐ บุคคลท่ีหลงผิดและรูเทาไมถึงการณกลับมาตอสูในแนวทางสันติตาม

แนวทางในระบอบประชาธิปไตยภายใตกฎหมายของประเทศ โดยการอำนวยความสะดวก การเปด

พ้ืนท่ีพูดคุย การรณรงคใหยุติการใชความรุนแรง และขอใหรวมโครงการพาคนกลับบาน รวมท้ัง

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกำลังประจำถ่ิน พลเรือน และตำรวจ เพ่ือเขารับผิดชอบงานเชิงรับ

แทนกำลังทหารหลัก ไดไมนอยกวารอยละ 80 ขณะท่ี หนวยเฉพาะกิจ (ฉก.หมายเลข)/หนวยเฉพาะ

กิจทหารพราน (ฉก.ทพ.) และ หนวยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (ฉก.ตชด.) ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
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และ ศูนยปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) มีขีดความสามารถในการบูรณาการกำลัง 4 ฝาย (พลเรือน 

ตำรวจ ทหาร และกำลังประชาชน) เพ่ือขับเคลื่อนงานการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังงาน

ดานความม่ันคงและดานการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับการขับเคลื่อนงานดานการเมือง และการพัฒนาตามโครงการประชารัฐรวมใจ           

สรางอำเภอสันติสุข ซ่ึงเปนโครงการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน และยกระดับคุณภาพชีวิต

ใหกับประชาชนเปนรายครัวเรือน สามารถขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางท่ีกำหนดและมีความ

เชื่อมโยงกับ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล ตามโครงการเมือง

ตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ใหเกิดผลเปนรูปธรรมสามารถใชงานกำลังประจำถ่ิน 

และกำลังประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ตำบล, การคุมครองเสนทาง, 

ครู, โรงเรียน, ชุมชนลอแหลม, การรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ/ชุมชนเขตเทศบาลและ

มาตรการเชิงรับอ่ืนๆ บางประการ ทดแทนกำลังทหารหลักไดจริง อยางมีประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัด 

(สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน, 2561, ออนไลน) ดังนี้ 

 1) การเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 2) การสงเสริมการมีสวนรวม  

 3) การสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 4) การเสริมสรางประสิทธิภาพ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ดานความพรอม 

(ประสิทธิภาพ, ความรู และความเขาใจ), การปฏิบัติงาน (ภารกิจเชิงรับ การรักษาความปลอดภัยครู, 

หมูบาน) 

 5) ภาพลักษณ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ดานอุดมการณความรักชาติ, ดานระเบียบวินัย 

 6) การจัดการฝก จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวย หลักสูตร, ชุดครูฝก , สิ่งอำนวย             

ความสะดวก 

 จากสถานการณในปจจุบันมีปจจัยเรงใหกลุมผูกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี มีการกอเหตุ เพ่ิมมาก

ข้ึน ไดแก สถานการณทางเมือง, การตอบโตของกลุมผูคายาเสพติด และคณะพูดคุยเพ่ือสันติภาพท่ี 

มีทิศทางการดำเนินงานท่ีดีข้ึน เปนตน นอกจากนั้นยังมีปจจัยสำคัญ คือการดำเนินงานเรงดวน ของ 

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา ท้ัง 3 งาน ไดแก การควบคุมพ้ืนท่ี, การ

แกไขปญหายาเสพติด และการสรางสังคมพหุวัฒนธรรม เปนการสรางความเชื่อม่ันศรัทธาจาก

ประชาชน ทำใหกลุมผูกอเหตุรุนแรงสูญเสียมวลชน และแหลงเงินทุนในการขับเคลื่อนขบวนการ 

อยางไรก็ตามกลุมผูกอเหตุรุนแรง ยังคงขับเคลื่อนขบวนการผานหมูบานเพงเล็งท้ัง 412 หมูบาน

หรือหมูบานจัดตั้ง  โดยแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก หมูบานเชิงเดี่ยว, หมูบานเชิงเขา และหมูบานบน
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ปาเขา โดยใชหมูบานเชิงเขาเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอระหวางหมูบานเชิงเดี่ยวและหมูบานบน

ปาเขา จากสถานการณในข้ันตนนั้นจะเห็นไดวา การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีสงผลกระทบตอกลุมผูกอ

เหตุ รุนแรง ท้ังทางตรงและทางออม ดังนั้นเพ่ือปองกันการตอบโตจากกลุมผูกอเหตุรุนแรง รวมท้ัง

การบังคับใชกฎหมายตอกลุมผูกอเหตุรุนแรงมีประสิทธิภาพมากข้ึน กองอำนวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา จึงไดใหหนวยตาง ๆ และสำนักอำนวยการ ไดระดมความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวคิดในการใชกำลังในการควบคุมพ้ืนท่ี ควบคูกับการปฏิบัติงานทางการเมือง ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  โดยไดกำหนดกรอบแนวคิดใน

ข้ันตน (สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน, 2561, ออนไลน) ดังนี้ 

1. การใชกำลังในการควบคุมพ้ืนท่ี  

 1) มาตรการเชิงรับ   ใหมุงเนนการนำกำลังประจำถ่ิน และกำลังประชาชนเขามามีสวนรวม 

ตามยุทธศาสตร ประชาชนมีสวนรวมใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดนำกำลังมาใชงานเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 

 2) มาตรการเชิงรุก แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

 - รูปแบบท่ี 1 เนนการจัดชุดจรยุทธกดดันตอหมูบานเพงเล็งใหมากท่ีสุด โดยการปรับยุบ

ฐานปฏิบัติการใหเหลือระดับกองรอยทหารพราน หรือเทาท่ีจำเปน (ใหนอยท่ีสุด) เพ่ือลดชุด

ปฏิบัติการท่ีตองรักษาความปลอดภัยฐานและกำลังท่ีตองใชในงานธุรการใหมากท่ีสุด โดยนำกำลัง

ดังกลาวมาใชในการจรยุทธกดดันใหมากท่ีสุด 

 - รูปแบบท่ี 2 การจัดกำลังกองหนุนเชิงรุก เขากดดันตอพ้ืนท่ีและบุคคลเปาหมาย เปน

ลักษณะกำหนดเปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติภารกิจตอเนื่องได โดยใชการจัดเปนชุด

ปฏิบัติการ จนถึงระดับกองรอยทหารพราน/กองรอยทหารราบใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

 - รูปแบบท่ี  3 การจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ของ กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 

สวนหนา (ชค.543)  และหนวยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) รวมท้ัง 4 กองรอย ใหพิจารณาใชในกรณีท่ี 

ปรากฏบุคคลเปาหมายชัดเจน เขาบังคับใชกฎหมาย และขยายผลการจับกุมจากการซักถาม   

2. การใชกำลังในการปฏิบัติงานการเมือง  ใหใชชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ขับเคลื่อน

ผานศูนยปฏิบัติการรวมอำเภอ (ศปร.อ.) โดยมุงเนนงานเรงดวนสำคัญของกองอำนวยการรักษา

ความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา ในเรื่องการแกไขปญหายาเสพติด และการสรางสังคมพหุ

วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง ควบคูกับงานสลายโครงสรางการจัดตั้งของกลุมผูกอเหตุรุนแรง  

3. คำแนะนำเพ่ิมเติม 

 1) การใชกำลังในการควบคุมพ้ืนท่ี  และการปฏิบัติงานการเมือง ตองแยกสวนกันใหชัดเจน

แตตองสามารถดูแลความปลอดภัยซ่ึงกันและกันได 
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 2) การใชกำลังกองหนุนเชงิรุกในปจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได 

 3) การพิจารณาการใชกำลังใหพิจารณาเขาดำเนินการตอหมูบานเชิงเขา เปนความเรงดวน

ลำดับแรก  

 4) เม่ือไดขอตกลงใจในการใชกำลัง ทุกหนวย/ทุกสวนท่ีเก่ียวของตองการสรางการรับรู

รวมกัน เพ่ือใหการขับเคลื่อนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

บทสรุป 

 ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ท่ียืดเยื้อมาจนกระท่ังปจจุบันได

สรางความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน สูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกรูปแบบ

สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม อยางกวางขวาง กอง

อำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยกองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ไดบูรณาการกำลังจากทุกภาคสวนเขามาแกไขปญหา 

ซ่ึงปจจุบันสถิติการเกิดเหตุรายเริ่มลดลง สถานการณท่ัวไปเริ่มมีแนวโนมท่ีดีข้ึนมาตามลำดับ ดวย

การนำกำลังของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ซ่ึงเปนกำลังพลก่ึงทหารของฝายปกครอง รับ

สมัครจากราษฎรในพ้ืนท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ี มีการควบคุมบังคับบัญชา และรักษาระเบียบวินัย

เชนเดียวกับ ทหาร ตำรวจปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. 2497 ซ่ึงกำหนดไว 6 ประการ คือ(1) บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของขาศึก

, (2) ทำหนาท่ีตำรวจรักษาความสงบภายในทองท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ, (3) 

รักษาสถานท่ีสำคัญและการคมนาคม, (4) ปองกันการจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว, (5) 

ทำความชวยเหลือใหความสะดวกแกฝายทหารตามท่ีทหารตองการ และตัดทอนกำลังขาศึก และ(6) 

เปนกำลังสำรองสวนหนึ่งท่ีพรอมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนกำลังทหารไดเม่ือจำเปน 

 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต (อส.จชต.) เปนกำลังประจำถ่ินท่ีข้ึน

ควบคุมทางยุทธการกับหนวยทหารในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานความม่ันคงเปนการ

เฉพาะตามท่ี กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 

มอบหมาย ซ่ึงลักษณะของการปฏิบัติงานจะเปนการปฏิบัติภารกิจในเชิงรับ ประกอบดวย 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ ภัยคุกคามดานความม่ันคง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและดำเนินการสนับสนุนสวน

ราชการในพ้ืนท่ี (2) สนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามกลุมกอเหตุรุนแรง, ยาเสพติด, 

การขาว และกลุมกอการรายทุกรูปแบบ (3)  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสำคัญใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ (4) ประสานงานและสนับสนุนการปองกันการบรรเทาสาธารณภัยท้ังกอนเกิด ขณะ
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เกิด และการฟนฟูหลังจากการเกิดเหตุ (5) การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน และการ

ควบคุมตัวผูอพยพภัยจากการสูรบ (6) ควบคุมปราบปรามผลักดันผูหลบหนีเขาเมืองตามแนว

ชายแดน (7) ดำเนินการสนับสนุนทางการเมืองและพัฒนาทองท่ี และพิทักษ พ้ืนท่ีเขตหลัง 

(8) สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยเสนทางการเดินรถ, ขบวนรถ, บริเวณสถานีรถไฟ ตามแผน

เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ของ กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวน

หนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เพ่ือเปนการขับเคลื่อนและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต (อส.จชต.) ในการเตรียมความพรอมสงมอบ

พ้ืนท่ีใหกับหนวยกำลังในพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ(Road Map) ของรัฐบาล และ

เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน  
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การมีสวนรวมของประชาชนกับโครงการจิตสาธารณะ 

Public Participation with Public mind project 

จภัทร นาคแกว∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗ 
 

บทคัดยอ 

    สภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีมีเขามามีบทบาทใน

ชีวิตของคน ในสังคมมากข้ึน ทำใหมีความสัมพันธในสังคมนอยลง ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และความมี

คุณธรรมลดนอยลงเม่ือเทียบกับในอดีต ผูคนมักอางแตสิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกันมากข้ึน 

แตพูดถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความจิตสาธารณะท่ีตนเองพึงมีนอยลง ซ่ึงจิตสาธารณะ หรือ

จิตอาสา คือพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก หรือปฏิบัติเพ่ือประโยชนของสวนรวม โดยไมมีการ

บังคับ ไมมีสิ่งตอบแทน และเปนสิ่งท่ีบุคคลแสดงออกดวยความเต็มใจ เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

จิตสำนึก และการเรียนรูของบุคคล จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ จึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนคูกับ

คุณธรรมและจริยธรรม บุคคลท่ีแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะจึงถือเปน

บุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการปลูกฝงจิตสาธารณะจะตองเริ่มตั้งแตในขณะท่ีเปนเด็กหรือ

เยาวชน ซ่ึงจะบอกสอนงาย ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการจิตสาธารณะ

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทท่ีสำคัญ ไดแก 1)ปจจัยสวนบุคคลของประชาชน คือ ปจจัยท่ี

ข้ึนอยูกับประชาชนแตละคน โดยจะมีผลแตกตางกันไปในแตละบุคคล ตัวอยางของปจจัยประเภทนี้ 

เชน ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม ความปรารถนาใหเกิดความสามัคคี ความเกรงใจผูนำท่ีมี

สถานภาพท่ีสูงกวา ไมใหความสนใจและไมมารวม ตองหารายไดเลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพจึง

ทำใหไมมีเวลาเขารวม เปนตน 2)ปจจัยภายนอกของประชาชน คือ ปจจัยท่ีแวดลอมอยูโดยรอบตัว

ของประชาชน ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจการมีสวนรวมของประชาชน ตัวอยางของปจจัยประเภทนี้ 

เชน ลักษณะของสภาพดินฟาอากาศ การจัดโครงการไมตรงกับชวงเวลาวางของประชาชน 

วัฒนธรรมในชุมชน เปนตน จิตสาธารณะนั้นมีความสำคัญตอดานตางๆ ในสังคม คือ 1)ดาน
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Sunandha Rajabhat University 
∗∗Department of Political science Faculty of Political Sciences, Suan Sunandha 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ความสำคัญตอตนเอง บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมท่ีดีตอสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม

และมีความสุขกับการไดชวยเหลือสังคม ไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือนและสังคมรอบขาง จึงทำให

ความสุขกายและสุขใจจะประสบความสำเร็จในชีวิตและดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 2)ดาน

ความสำคัญตอครอบครัว หากคนในครอบครัวมีจิตสาธารณะ ครอบครัวจะอบอุนไมมีความขัดแยง

ภายในและอยูกันดวยความเอ้ืออาทรตอกัน มีความรักใครสามัคคีตอกันและชวยกันทำมาหากิน 

และสมาชิกในครอบครัวจะเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกหลาน 3)ดานความสำคัญตอชุมชนทองถ่ิน หาก

สมาชิกในชุมชนมีจิตสาธารณะ ประชาชนในชุมชนนั้นจะอยูกันดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและ

กัน ความขัดแยงในชุมชนจะนอย ประชาชนในชุมชนจะชวยเหลืองานชุมชน และมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนดวยความเสียสละ 4)ดานความสำคัญตอสังคม หากคนในสังคมมีจิตสาธารณะก็จะมีแต

ความจริงใจใหกันและกัน มีความรวมมือในการแกไขปญหาสังคมและรวมกันพัฒนาสังคมทำให

สังคมมีความเจริญกาวหนา คนในสังคมจะมีเหตุมีผลและมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ความเห็นแกตัว การทุจริตโกงกินจะลดนอยลง ความขัดแยงในสังคมก็จะนอยลงสังคมจะมี

ความปลอดภัยมากข้ึน อาชญากรรมและการกอการรายจะลดลง สังคมจะไดรับการพัฒนาอยาง

สมดุลและยั่งยืน 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม, จิตสาธารณะ, โครงการจิตสาธารณะ 
 

 

Abstract  

The current social conditions are changing rapidly. Technology has played a 

role in people's lives. In more society Resulting in less social relationships 

generosity and morality has decreased compared to the past people tend to claim 

more freedom and equality. But talking about duties responsibility and the public 

mind that they should have less Which the public mind or volunteering is the 

behavior of the person expressing or practice for the benefit of the public Without 

force no reward and is something that a person expresses willingly. Is a behavior 

caused by consciousness and learning of individuals. Public minds or public 

consciousness therefore is something that is coupled with morality and ethics a 

person who expresses public consciousness or public consciousness is considered a 

moral and ethical person. By cultivating public consciousness must begin at the 

time of being a child or youth which will be easy to teach. Factors that affect the 
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participation of people in the public mind project can be divided into 2 major 

categories, namely 1) the personal factors of the people are factors that depend on 

each person Which will have different effects on each person. Examples of these 

types of factors such as expectations for common interests desire for unity 

considering the leader who has a higher status not paying attention and not joining 

must find a living income from the occupation and therefore do not have time to 

participate in the event, etc. 2) external factors of the people are the factors 

surrounding the people. Which will affect the decision to participate in the public. 

Examples of these types of factors such as weather conditions, the project 

arrangement does not match the free time of the people. Culture in the 

community, etc. Public minds are important to various aspects of society, namely 

1) the importance to oneself People with public minds will show good behavior 

towards society. With morality, ethics and happiness in helping society, Recognized 

by friends and social groups around Thus making physical and happy happiness to 

be successful in life and living happily 2) The importance of family If the family has 

a public mind the family will be warm, without internal conflicts and live together 

with generosity. Have love and unity and help each other to make a living and 

family members will be good examples for their children 3) The importance of 

local communities If members of the community have a public mind. The people 

in that community will live together with the generosity of each other. Conflicts in 

the community will be minimal. People in the community will help the community 

work and participate in community development with sacrifice 4) Social importance 

If people in society have a public mind, they will have but sincerity for each other 

Have cooperation in solving social problems and sharing social development to 

make society prosperous People in society will have reason and benefit for the 

greater benefit than personal benefits. Selfishness 

Keywords : Participation, Public mind, Public mind project 
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บทนำ 

 การท่ีมนุษยมาอยูรวมกันยอมมีความหลากหลายและแตกตางกัน เชน ระบบสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เชื้อชาติเผาพันธุ เปนตน ประกอบกับการ

พัฒนาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความเจริญรุงเรืองอยางมากทางดานวัตถุ 

มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และเขามามีบทบาทในชีวิตของมนุษยมากข้ึน เปนสาเหตุท่ีทำให

สังคมโดยท่ัวไปมีคานิยมใหความสำคัญในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอำนาจ แสวงหาวัตถุ มากกวา

ท่ีจะใหความสำคัญดานจิตใจ สังคมในปจจุบันจึงเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดเจน เกิดปญหาตางๆ 

จำนวนมาก คนในสังคมมีความสัมพันธในสังคมนอยลง ความเอ้ือเฟอเผื่อแผมีนอยลงเม่ือเทียบกับใน

อดีต ผูคนมักอางแตสิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกันมากข้ึน แตพูดถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

และความจิตสาธารณะท่ีตนเองพึงมีนอยลง คานิยมของผูคนไดเปลี่ยนไปยึดติดในวัตถุนิยมมากข้ึน

ชอบความงายและชอบความสบาย ทำใหขาดคุณธรรม จริยธรรม ยึดวัตถุนิยมมากกวายึดคุณธรรม

จริยธรรม มุงแตหาประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ทำใหความสำนึกท่ีมีตอสวนรวม

และความเสียสละมีนอยลง มีการเอารัดเอาเปรียบและฟองรองกันมากข้ึน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนา

สังคมใหเปนสังคมอยูดีมีสุขไดนั้นเราตองปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะใหกับ

คนในสังคม การปลูกฝงความสำนึกใหกับบุคคลเพ่ือใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควร

เกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงจิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใต

สำนึก ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ท่ีอยูในจิตใจและสงผลการสูการกระทำภายนอก ปญหาตางๆ 

สวนใหญท่ีเกิดข้ึนในสังคม จะเห็นวาเกิดจากการขาดจิตสำนึกของคนสวนรวมในสงัคมเปนสำคัญ 
 

จิตสาธารณะคืออะไร 

 จิตสาธารณะ หรือจิตอาสา มีความหมายเดียวกัน เปนคำใหมท่ีเกิดข้ึนในภาษาไทย ยังไมมี

การนิยามหรือใหคำจำกัดความท่ีชัดเจน อยางไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารท้ังในและตางประเทศ

ไดมีการกลาวถึง  จิตสาธารณะ รวมท้ังคำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในมุมมองท่ีหลากหลาย ดังตอไปนี้ 

 สำหรับนักรัฐศาสตรและนักรัฐประศาสนศาสตร เรียก “จิตสำนึกสาธารณะ” วา “สำนึก

สาธารณะ”หรือ “Publicness” ซ่ึงแปลวา “ความเปนสาธารณะ” อันมีนัยถึง ความรู ความคิด 

จนถึง สติปญญาและความรับผิดชอบของประชาชนท่ีมีตอสังคม โดยท่ีพฤติกรรมของคนในสังคมก็

ถูกกำหนดอยูในขอบขายนี้ดวยเชนกัน นอกจากนี้ สำนึกสาธารณะ ยังตองครอบคลุมไปถึง การ

เคารพกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของสังคมโดยรวม หรือหนวยงานท่ีตนเองเปน

สมาชิกสังกัดอยู โดยพยายามยึดม่ันตอกฎเกณฑและกฎหมายอยางเครงครัด พยายามหลีกเลี่ยงการ
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ละเมิดใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้ ประชาชนท่ีมีสำนึกสาธารณะ จะรูสึกละอายแกใจและรูสึกผิด เม่ือละเมิด

กฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมายตางๆ ทำนองเดียวกันกับคำสั่งสอนของศาสนาพุทธท่ีเรียกวา 

“หิ ริ โอตตัปปะ หรือความเกรงกลัวและละอายตอบาป” (สุ รางคนา ณ  นคร, 2555, 9)                         

จิตสาสาธารณะจึงเปนการประพฤติตนโดยท่ัวไปท่ีทำใหตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุข การ

แสดง ความหวงใยตอสังคม รวมถึงผลกระทบของการปฏิบัติตนของบุคคลท่ีมีตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม การเคารพกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของสังคมโดยรวม เราจึงตองมี

จิตสาธารณะ หากทำสิ่งใดแลวเกิดความเสียหายแกสวนรวมจึงไมควรกระทำ (อมรรัตน  เจริญชัย 

อางถึงใน สุรางคนา ณ นคร. 2555, 44)  จิตอาสาจึงเปนคุณธรรมประการหนึ่งท่ีสังคมปรารถนาให

สมาชิกของสังคมยึดถือเปนคุณธรรม ท้ังสถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ (ธิดา

ชนก วงศพิทักษ อางถึงใน อัจจนาถ ไชยนาพงษและคณะ, 2559, 66) โดยจิตสาธารณะ (Public 

mind) หรือจิตสำนึกสาธารณะ (Public consciousness) คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก 

หรือปฏิบัติเพ่ือประโยชนของสวนรวม โดยไมมีการบังคับ ไมมีสิ่งตอบแทน และเปนสิ่งท่ีบุคคล

แสดงออกดวยความเต็มใจ เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากจิตสำนึก และการเรียนรูของบุคคล     จิต

สาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ จึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนคูกับคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลท่ีแสดงออก

ถึงความมีจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะจึงถือเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม (ฟาประทาน 

เติมขุนทด, 2559, 149) 

 

องคประกอบของจิตสาธารณะ 

 ในการดำเนินโครงการจิตสาธารณะ องคประกอบท่ีสำคัญซ่ึงจะทำใหประชาชนมีความ

ตองการท่ีจะเขารวมในโครงการจิตสาธารณะมีจำนวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับรายละเอียด และ

องคประกอบของโครงการของกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน 6 

องคประกอบ ดังนี้ 

 1. ดานความคิด ประกอบดวย 

  1.1. การตระหนักรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดแกการรับรูสภาพปญหาสังคมเศรษฐกิจ 

การเมือง ซ่ึงมีผลกระทบตอตนเองและครอบครัว ประเทศชาติ เปนภาวะท่ีจำเปนตองแกปญหาให

อยู ภาวะปกติสุข ดวยการรวมกันรับผิดชอบตอสังคมและการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 

  1.2. การรับรูวา ตนเองสามารถรวมแกไข ปญหาได ไดแก การรับรูความสามารถของตน

ในการผลักดัน เพ่ือแกปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ม่ันใจในความสามารถของตนในการท่ีจะ
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ชวยเหลือแกไขปญหา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กระตือรือรน และตองการหาแนวทางในการ

แกปญหา 

 2. ดานความรูสึก ประกอบดวย 

  2.1. ความรักความเอ้ืออาทร และเต็มใจท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทนไดแก

การคำนึงถึงผูอ่ืนเสมอเหมือนเปนคนในครอบครัวปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ ไม

หวังผลตอบแทน 

 3. ดานการกระทำ ประกอบดวย 

  3.1. การใหความรวมมือและกระตือรือรน ในการรวมคิดแกปญหาตางๆ ไดแกการ

วิเคราะหสภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง สาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหา และผลกระทบในดาน

ตางๆ วามีความสัมพันธกันอยางไรการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกับบุคคลอ่ืนหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของการเสนอแนวทางปองกันและแกปญหา การใหความรวมมือในการแกไขปญหา 

  3.2. การลงมือปฏิบัติ เพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือประโยชนของสวนรวมไดแกการลงมือ

ปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การเขารวมในกิจกรรม ท่ีเปนประโยชนตอ

สวนรวมโดยการริเริ่มของตนเองหรือเขารวมในกลุมตางๆการชวยเหลือสังคมโดยการใหทุนทรัพย 

การชวยในการจัดกิจกรรมหรือการกระทำท่ีมีผลทำใหเกิดการผลักดัน และการเคลื่อนไหวในทาง

พัฒนาสังคมตามความรูความสามารถของตนเอง และความรับผิดชอบตอสาธารณะสมบัติ 

  3.3. การมีเครือขายในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมไดแกการริเริ่มหรือมีสวนรวมในการ

จัดตั้ง กลุมเพ่ือชวยเหลือสังคม การประสานในเครือขายเพ่ือดำเนินการตามแนวทางในการ

ชวยเหลือสังคมการสงเสริมใหผูอ่ืนมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและรวมมือกับองคกรในการ

กระทำท่ีเปนประโยชนตอสังคม (ธัญญารัตนคามวุฒิ และคณะ. 2555, 48) 

 

ความสำคัญของจิตสาธารณะ 

 ปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความกาวหนา และเขา

มามีบทบาทในชีวิตของมนุษยมากข้ึน ทำใหคนในสังคมมีความเปนปจเจกมากข้ึน มีความสัมพันธใน

สังคมนอยลง ความเอ้ือเฟอเผื่อแผมีนอยลงเม่ือเทียบกับในอดีต ผูคนมักอางแตสิทธิเสรีภาพและ

ความเทาเทียมกันมากข้ึน   แตพูดถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความจิตสาธารณะท่ีตนเองพึงมี

นอยลง คานิยมของผูคนไดเปลี่ยนไปยึดติดในวัตถุนิยมมากข้ึนชอบความงายและชอบความสบาย 

ทำใหขาดคุณธรรม จริยธรรม ยึดวัตถุนิยมมากกวายึดคุณธรรมจริยธรรม มุงแตหาประโยชนสวนตน

มากกวาประโยชนสวนรวม ทำใหความสำนึกท่ีมีตอสวนรวมและความเสียสละมีนอยลง มีการเอารัด
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เอาเปรียบและฟองรองกันมากข้ึน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาสังคมใหเปนสังคมอยูดีมีสุขไดนั้นเราตอง

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสาธารณะใหกับคนในสังคม  ซ่ึงจิตสาธารณะเปนความ

รับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสำนึก ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ท่ีอยูใน

จิตใจและสงผลการสูการกระทำภายนอก ปญหาตางๆ สวนใหญท่ีเกิดข้ึนในสังคม จะเห็นวาเกิดจาก

การขาดจิตสำนึกของคนสวนรวมในสังคมเปนสำคัญ (สุรางคนา ณ นคร, 2555, 13) โดยการปลูกฝง

จิตสาธารณะจะตองเริ่มตั้งแตในขณะท่ีเปนเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงจะบอกสอนงาย มีจิตใจท่ีดี จิต

สาธารณะจึงมีความสำคัญตอดานตางๆ ในสังคม คือ 

 1. ดานความสำคัญตอตนเอง จิตสาธารณะในตัวบุคคลจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการไดรับ

การปลูกฝง และคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมท่ีดี

ตอสังคมและจะมีความสุขกับการไดชวยเหลือสังคมบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะจะไดรับการยอมรับจาก

กลุมเพ่ือนและสังคมรอบขาง บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะนั้นจะมีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ

เพราะฉะนั้นจะมีความสุขกายและสุขใจจะประสบความสำเร็จในชีวิตและดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 2. ดานความสำคัญตอครอบครัว หากคนในครอบครัวมีจิตสาธารณะ ครอบครัวจะอบอุนไม

มีความขัดแยงภายในและจะอยู กันดวยความเอ้ืออาทรตอกัน สมาชิกในครอบครัวจะมีความรักใคร

สามัคคีตอกันและชวยกันทำมาหากิน และสมาชิกในครอบครัวจะเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกหลาน 

หากครอบครัวดีลูกหลานก็ยอมท่ีจะไดรับแบบอยางพฤติกรรมท่ีดีนั้นดวยเพราะผูท่ีบมเพาะ และ

ปลูกฝงจิตสาธารณะใหแกลูกหลานนั้น  คือครอบครัว หากลูกหลานไดรับการบมเพาะและปลูกฝง

ตั้งแตเด็กก็จะสงผลใหลูกหลานมีจิตสาธารณะตอไปในอนาคตดวย 

 3. ดานความสำคัญตอชุมชนทองถ่ิน หากสมาชิกในชุมชนมีจิตสาธารณะ ประชาชนใน

ชุมชนนั้นจะอยูกันดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน ความขัดแยงในชุมชนจะนอย ประชาชนใน

ชุมชนจะชวยเหลืองานชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดวยความเสียสละ ชุมชนนั้นจะ

ไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง โดยท่ีสวนราชการ ไมจำเปนตองเขาไปเสริมสรางความเขมแข็ง

เลย สิ่งท่ีแสดงออก ถึงความมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนไดเปนอยางดีคือ วัดประจำชุมชนและ

โรงเรียนประจำชุมชน ซ่ึงถือเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนหากชุมชนใดคนในชุมชนมีจิต

สาธารณะ วัดและโรงเรียนประจำชุมชนจะดูสะอาดเรียบรอยเพราะประชาชนในชุมชนจะชวยกัน

ดูแลรักษาเปนอยางดีเสมือนเปนของตนเอง 

 4. ดานความสำคัญตอสังคม หากคนในสังคมมีจิตสาธารณะก็จะมีแตความจริงใจใหกันและ

กัน มีความรวมมือในการแกไขปญหาสังคมและรวมกันพัฒนาสังคมทำใหสังคมมีความเจริญกาวหนา 

คนในสังคมจะมีเหตุมีผลและมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ความเห็นแกตัวการ
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ทุจริตโกงกินก็จะลดนอยลง ความขัดแยงในสังคมก็จะนอยลงสังคมจะมีความปลอดภัยมากข้ึน 

อาชญากรรมและการกอการรายจะลดลงสังคมจะไดรับ การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน (ฟา

ประทาน เติมขุนทด, 2559, 151) 

 

รูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของจิตสาธารณะ 

 การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง การท่ีบุคคล กลุมชุมชนมีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันถึงผลกระทบท่ีมี ผลตอการดำเนิน ชีวิตของตน และมีการแสดงออกถึงความตองการท่ีจะ

เขามามีสวนรวมโดยสมัครใจ ในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือชุมชนตนเอง มาจนถึงการเขามา มี

สวนรวมในการตัดสินใจกระทำการเพ่ือใหบรรลุถึงความประสงคนั้นๆโดยบางคนอาจจะเขามามีสวน

รวมเพียงบางสวนหรืออาจจะท้ังหมดท้ังในสวนของการระดมความคิดการวางแผนการตัดสินใจการ

ปฏิบัติการรวมถึงการประเมินผล รวมถึงการ เสียสละเวลา (สาวิตรี ณรงคนอย, 2552, 13) โดย

รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนมี ดังตอไปนี้ 

 1. รวมทำการศึกษา คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนความ

ตองการของชุมชน 

 2. รวมคิดหา สรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปญหาของชุมชน หรือเพ่ือ

สรางสรรคสิ่งใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

 3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแกไขปญหา

ตลอดจนสนองความตองการของชุมชน 

 4. รวมการตัดสินใจในการท่ีจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

 5. รวมจัดหรือปรับปรงุระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6. รวมลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หนวยงาน 

 7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

 8. รวมติดตาม ควบคุม ประเมินผล และรวมบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดกำหนด

ไวโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป (ไพรัตน เดชะรินทร อางถึงใน เอกลักษณ อุปริ

รัตน, 2552, 23) 
 

ปญหาของการมีสวนรวมในโครงการจิตสาธารณะของประชาชน 
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 ในการดำเนินโครงการใด การทำใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ และปจจัยท่ีมีผล

ตอความสำเร็จในการมีสวนรวมโครงการของประชาชน สามารถจำแนกออกได ดังนี้ 

 1. ผูนำในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ พบวาผูนำเปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จ 

ในการมีสวนรวมของประชาชน ผูนำโครงการมีบทบาทอยางมากในการมีสวนรวมของประชาชน 

ผูนำเปรียบเทียบไดกับผูบริหารท่ีจะนำไปสูความสำเร็จท่ีไดวางไว แตในบางกรณีผูบริหารอาจมี

บทบาทเปนผูสนับสนุน แตไมวาบทบาทของผูนำจะอยูในลักษณะใด ถาผูนำมีความตั้งใจแนวแนและ

จริงจังตอการมีสวนรวมของประชาชนจะสงผลตอการจริงจังของการปฏิบัติ นอกจากนั้นความจริงใจ

และความตั้งใจ กอใหเกิดความไววางใจจากประชาชน และจะสงผลใหประชาชนอยากเขามารวมมือ 

 2. ทีมงานและองคกร ถึงแมวาผูนำเปนปจจัยสำคัญแตอาจไมเพียงพอตอความสำเร็จโดย

พบวาทีมงานและองคกรมีความสำคัญเชนกัน เพราะกระบวนการดำเนินการ มักเปนความ

รับผิดชอบของทีมงาน รวมท้ังความสามารถของทีมงานท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะหสถานการณ 

การกำหนดเปาหมายการเลือกระดับ และรูปแบบการมีสวนรวม รวมท้ังการติดตอกับประชาชน 

ประเด็นสำคัญท่ีพบ คือ ถาองคกรนั้นมีวัฒนธรรมของการมีสวนรวมของพนักงานในการบริหารงาน

ขององคกรอยูแลว จะสงผลใหกระบวนการในการมีสวนรวม กลาวคือมีทัศนคติทางบวกตอ

กระบวนการในการมีสวนรวม และมีประสบการณในฐานะผูเขารวม ยอมจะเขาใจความรูสึกของ

ประชาชนและมีความระมัดระวังในการจัดการมากข้ึน ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ในดานการบริหารจัดการการมีสวนรวมของประชาชนคือ การเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรมี

สวนรวมในการบริหารงานขององคกร 

 3. ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนยอมเกิดไมไดหากขาดประชาชน ปญหาท่ี

หนวยงานของรัฐพบในการจัดการมีสวนรวมประการหนึ่ง คือ ประชาชนไมใหความสนใจและไม

มารวม สงผลใหการจัดการมีสวนรวมเปนเพียงพิธีเทานั้น สิ่งท่ีผูนำโครงการตองตระหนัก คือ การมี

สวนรวมของประชาชนเปนภารกิจของผูนำ ทีมงานหรือองคกร ซ่ึงไดรับคาจางหรือเงินเดือนในการ

ทำงาน ในขณะท่ีประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืนๆ การมีสวนรวมเปนงานอาสาสมัคร 

ประชาชนอาจไมมีเวลาสำหรับการมีสวนรวมตลอดเวลา หรือมีความสนใจในบางประเด็นเทานั้น 

การมีสวนรวมของประชาชนควรยึดประชาชนเปนหลักมากกวาความสะดวกของหนวยงาน(อรทัย 

กกผล อางถึงใน เอกลักษณ อุปริรัตน, 2552, 31) โดยสรุปแลว หากมองจากตัวประชาชนท่ีเขารวม

โครงการจะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงปจจัยท่ีมีผลตอการมี

สวนรวมของประชาชนออกเปน 2 ประเภทท่ีสำคัญ ไดแก 
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  1) ปจจัยสวนบุคคลของประชาชน คือ ปจจัยตางๆ ท่ีข้ึนอยูกับประชาชนแตละคน โดย

จะมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนแตกตางกันไปในแตละบุคคล ตัวอยางของปจจัยประเภทนี้ 

เชน ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม ความปรารถนาใหเกิดความสามัคคี ความเกรงใจผูนำท่ีมี

สถานภาพท่ีสูงกวา เปนตน 

  2) ปจจัยภายนอกของประชาชน คือ ปจจัยท่ีแวดลอมอยูโดยรอบตัวของประชาชน ซ่ึง

จะไปมีผลตอการตัดสินใจการมีสวนรวมของประชาชน ตัวอยางของปจจัยประเภทนี้ เชน ลักษณะ

ของสภาพดินฟาอากาศ ทีมงานและองคกร วัฒนธรรมในชุมชน เปนตน 
 

บทสรุป 

 จิตสาธารณะ หมายถึง การใชความรู ความคิด สติปญญา ความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม การ

ชวยเหลือ การพัฒนาสังคม การเคารพกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของสังคม

โดยรวม ยึดม่ันตอกฎเกณฑและกฎหมายอยางเครงครัด ประชาชนท่ีมีสำนึกสาธารณะ จะรูสึก

ละอายแกใจและรูสึกผิดเม่ือละเมิดกฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมายตางๆ หรือความเกรงกลัวและ

ละอายตอบาป จิตสาธารณะเปนการประพฤติตนท่ีทำใหตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุข การ

แสดงความหวงใยตอสังคม รวมถึงผลกระทบของการปฏิบัติตนของบุคคลท่ีมีตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม จิตสาธารณะจึงเปนคุณธรรมท่ีสังคมตองการใหสมาชิกของสังคมยึดถือ โดยจิต

สาธารณะ (Public mind) หรือจิตสำนึกสาธารณะ (Public consciousness) คือพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีแสดงออก หรือปฏิบัติเพ่ือประโยชนของสวนรวม ไมมีการบังคับ ไมมีสิ่งตอบแทน เปนสิ่งท่ี

บุคคลแสดงออกดวยความเต็มใจ เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากจิตสำนึก และการเรียนรูของบุคคล          

จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ จึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนคูกับคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลท่ีมีจิต

สาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะจึงถือเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำเนินโครงการ 

การทำใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ มีปจจัยตอการมีสวนรวมโครงการของประชาชน 

สามารถจำแนกออกได ดังนี้ 

 1. ผูนำในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ผูนำเปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จ ในการมี

สวนรวมของประชาชน ถาผูนำมีความตั้งใจ ความจริงใจ ความตั้งใจ ประชาชนเกิดความไววางใจจะ

สงผลใหประชาชนตองการเขามาใหรวมมือ 

 2. ทีมงานและองคกร กระบวนการดำเนินการเปนความรับผิดชอบของทีมงาน รวมท้ัง

ความสามารถของทีมงานท่ีรับผิดชอบ การกำหนดเปาหมาย การติดตอกับประชาชน ขีด

ความสามารถของบุคลากรในดานการบริหารจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 
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 3. ประชาชน ปญหาท่ีหนวยงานของรัฐพบ คือ ประชาชนไมใหความสนใจและไมมารวม สิ่ง

ท่ีผูนำโครงการตองตระหนัก คือ การมีสวนรวมของประชาชนเปนภารกิจของผูนำ ทีมงานหรือ

องคกร ประชาชนอาจไมมีเวลาสำหรับการมีสวนรวม ดังนั้นหากตองการใหประชาชนมีสวนรวมควร

ยึดประชาชนเปนหลักมากกวาความสะดวกของหนวยงาน ในมุมมองจากตัวประชาชนท่ีเขารวม

โครงการปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทท่ีสำคัญ ไดแก 

  1) ปจจัยสวนบุคคลของประชาชน คือ ปจจัยตางๆ ท่ีข้ึนอยูกับประชาชนแตละคน 

ตัวอยาง เชน ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม ความปรารถนาใหเกิดความสามัคคี ความเกรงใจ

ผูนำท่ีมีสถานภาพท่ีสูงกวา เปนตน 

  2) ปจจัยภายนอกของประชาชน คือ ปจจัยท่ีแวดลอมอยูโดยรอบตัวของประชาชน ซ่ึง

จะไปมีผลตอการตัดสินใจการมีสวนรวมของประชาชน ตัวอยางของปจจัยประเภทนี้ เชน ลักษณะ

ของสภาพดินฟาอากาศ ทีมงานและองคกร วัฒนธรรมในชุมชน เปนตน 
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แนวทางการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล 

Guidelines for The Application of Good Governance of Sub-District 

Administrative Organization  

 

คำสิงห  ใจเย็น∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗   

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตำบล และเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดผลสำเร็จขององคกร ซ่ึงหลัก

ธรรมาภิบาลนั้นเปนหลักในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงประเทศไทยไดนำหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปกครองและบริหารงานของประเทศ โดยไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการตางๆ รวมท้ังองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน นำไปปฏิบัติในการบริหารงานเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนอยางท่ัวถึงและ

เปนธรรมมากท่ีสุด มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตอไป 

คำสำคัญ : องคการบริหารสวนตำบล, การปกครองตามหลักธรรมาภิบาล, การมีสวนรวม  
 

Abstract 

 This article aims to study the guidelines for the application of good 

governance of konkam sub-district administrative organization yangchumnoi district 

sisaket province, and guide the administration of the principles of good governance 

to the success of the organization. The study found that Good governance is the 

core of good governance. Thailand has adopted good governance principles in the 

administration and administration of the country. Which has been provided in the 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 in respect of that local 

government organization Must manage the community By creating participation in 

the public sector on good governance principles In order to maximize the benefits 

to people in the area, And affect the overall picture of the country. 

Keywords : Sub-district administration organization, good governance, participation. 

บทนำ 

ปจจุบันนี้โลกไดใหความสำคัญกับการปกครองโดยยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลาง 

ประเทศไทยจึงไดนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปกครองและบริหารงานของประเทศ ซ่ึงไดมี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 

ไดบัญญัติไววา “รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลัง

ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทำ การกำหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ท้ังนี้  กฎหมายดังกลาวตองมีบัญญัติเก่ียวกับ การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น ของ

ประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย” โดยรัฐบาลกลาง ไดกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 249 มาตรา 1ใหมีการจัดการ

ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 

มาตรา 250  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ 

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ัง

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ในมาตรา 252 ผูบริหารทองถ่ิน

ใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ินหรือในกรณี องคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอ่ืนก็ได แตตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย 

ผูบริหารทองถ่ินมีหนาท่ีจัดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกตใชใน

การบริหารองคกรเพ่ือใหเกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความเปน

อิสระในการบริหารงาน ลดการควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว

ทำ (ธีรเดช  สนองทวีพรและเกสิณี  ชิวปรีชา, 2561, หนา 2) 

การปกครอง คือ พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย และเปนกิจกรรมในการมีปฏิสัมพันธ

ตอกันในการอยูรวมกันในสังคม โดยพยามยามแขงขัน ตอสู และแสวงหา ดำรงรักษาเพ่ือแผขยาย

หรือเพ่ิมพูนอำนาจหรืออิทธิพลและจักไดมีโอกาสเปนผูจัดสรรอำนาจ อิทธิพล ผลประโยชนหรือสิ่ง
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ท่ีมีคุณคาในสังคม ในฐานะท่ีเปนสิ่งท่ีถูกตอง สิ่งท่ีดีหรือเปนแนวทางท่ีเหมาะสมสำหรับสังคม กลาว

เฉพาะกรณีของนักการเมือง นักการเมือง คือ ผูท่ีแขงขันตอสู และแยงชิงกันแสวงหาอำนาจ เพ่ือให

ตนไดรับโอกาสเขามาเปนฝายบริหารหรือเปนผูบริหาร และจะไดมีโอกาสเปนผูกำหนดนโยบาย

สาธารณะ โดยเฉพาะสังคม ซ่ึงมีทรัพยากรอยูอยางจำกัด โดยถือวาเปนการใชอิทธิพลหรืออำนาจท่ี

ถูกตอง เปนพฤติกรรมหรือการกระทำท่ีดีหรือเปนแนวทางท่ีเหมาะสมแลวสำหรับสังคม พรอมท้ัง

การควบคุมและกำกับดูแลใหมีการนำนโยบายสาธารณะของฝายบริหารไปสูการปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายในขณะท่ีการบริหาร คือ ความพยายามของมนุษยตั้งแตงสองคนข้ึนไปซ่ึงรวมตัวกันเปนหมู

คณะ ในการรวมมือกันปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกำหนดไว ซ่ึงอาจหมายถึง 

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายของฝายบริหาร นอกจากนี้ ตามระบบการเมืองการปกครอง

และการบริหารในระบอบประชาธิปไตย การบริหารในระบบราชการหรือการบริหารราชการ 

หมายถึง การดำเนินงานในการนำนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายของนโยบายของฝายบริหาร และบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของผูมีอิทธิพลและ

อำนาจในฝายบริหารหรือผูบริหารถาหากพิจารณาในมิติของนโยบายสาธารณะ (ธัญญรัตน 

พุฑฒิพงษชัยชาญ และจิรัญญา สนิทวัฒนากุล, 2561, หนา 1057) 

องคการบริหารสวนตำบลมีความสำคัญทางการเมืองอยางมาก ในการปกครองพ้ืนท่ีในดาน

บริการสาธารณะ แกไขปญหาความเดือดรอน เพ่ือตอบสนองความตองการใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

และยังเปนพ้ืนฐานในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการบริหาร ตรวจสอบ กำกับดูแลการทำงานขององคกร 

เนื่องจากปจจุบันมีการตรวจสอบองคการบริหารสวนตำบลจากหนวยงานอิสระตางๆ มากมาย 

พบวา องคการบริหารสวนตำบลมีการทุจริตในหลายๆพ้ืนท่ี ทำใหขัดตอวัตถุประสงคของการ

กระจายอำนาจจากรัฐมาให ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประชาชนเกิดความไมไววางใจใน

การดำเนินงาน มีภาพลักษณขององคกรท่ีไมดี  เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร และสราง

ความม่ันใจ เชื่อใจ ท่ีประชาชนมีให องคการบริหารสวนตำบลจึงตองใหความสำคัญในปกครองและ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใชงบประมาณท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี

เปนการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

นับตั้งแตเริ่มใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการ

ปฏิรูปการปกครองทองถ่ินนั้น จากการศึกษากลับพบวาการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกลับยังมีปญหาในทางปฏิบัติหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเก่ียวกับการบริหารงาน
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ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะใหกับประชาชนใน

ทองถ่ิน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

          ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

 

 ธรรมาภิบาลหรือ ท่ี เรียกวาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น มีผู ใหความหมาย           

และคำจำกัดความไวหลายทาน ดังนี ้

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการและจัดระเบียบใหสังคมในทุกภาคสวน     

เปนการบริหารท่ีใหทุกสวนทุกฝายทำงานรวมกันแบบบูรณาการมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันปญหาการขัดแยง การทุจริต และสรางประชาธิปไตยใหกับสังคม(ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสังคม พ.ศ. 2542, 2542,     

หนา 26) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการท่ีดี โดยเปนเรื่องของการพัฒนา และ

การอยูรวมกันอยางสงบสันติ โดยสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของประชาชน การมีสวนรวมของ

ประชาชน การตรวจสอบ การลดทุจรติคอรรัปชั่น เพ่ือใหเกิดความโปรงใส (วาท่ีรอยตรีหญิงจิรวัฒน  

หวังสวัสดิ์, 2558, หนา 5)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง  หลักการบริหารงานของเรือนจำจังหวัดมหาสารคามวาดวย

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีบนพ้ืนฐานของหลักสำคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา (ชาคริต  ใจปนทา, 

2560, หนา 22)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการพ้ืนฐาน 6 ประการตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ไดแกหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา (นิภาพรรณ  ผิวออน, 2559, 

หนา 8)   

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้น มาจากความ

รวมมือของท้ังสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาทของรัฐท่ีสำคัญนั้นคือ รัฐเปนผูมี

บทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบตางๆ สวนบทบาทขององคการภาคเอกชนและ

บทบาทของประชาสังคมท่ีมีตอการสรางธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการ



227การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการท่ีจะกระตุนใหเกิดการ

ตระหนักถึงการทำผิดจรรยาบรรณ (ขวัญเรือน  เถ่ือนแถว, 2559, หนา 32)   

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทางสำคัญใน

การจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน (ประนอม  แสนบุญศิริ, 2560, 

หนา 6)   

 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดำเนินการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค

หรือเปาหมายท่ีไดตั้งไว ภายใตทรัพยากรท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนกับประชาชนโดยยึด

หลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล    ในองคกรตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสราง

ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 จำนวน 6 หลักไดแกหลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา (พุทธามาศ 

ไชยมงค, 2560, หนา 10)  

จากความหมายขางตนจึงสรุปไดวาหลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการพ้ืนฐาน 6  

ประการตามพระราชบัญญัติวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 

2542 เพ่ือใชสำหรับการบริหารงานท่ีมีคุณธรรม โปรงใส ยึดกฎกติกา มีความคุมคา กอใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน ท่ัวประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ี

ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้ โดยถือวาเปน

การปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึด

หลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป

พรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสตัย จรงิใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปน

นิสัยประจำชาติ 

3. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดย

ปรับปรุงกลไกการทำงานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
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4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ

ความ เห็ น ใน ก าร ตั ดสิ น ใจป ญ ห าส ำ คั ญ ของป ระ เท ศ  ไม ว าด ว ย ก ารแจ งค ว าม เห็ น                            

การไตสวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสำนึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ

เคารพในความเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจำกัดเพ่ือใหเปนประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และ

บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 

ปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดนำ  

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากองคประกอบสำคัญสามองคประกอบ   

คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน (วิชชุกร นาคธน, 2558, หนา 31-47) ซ่ึงพอสรุป

ไดดังนี้ 

 1. ปญหาท่ีเกิดจากภาครัฐ 

 การกระจายอำนาจแกทองถ่ินยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะดานการจัดสรรรายไดอยาง

จำกัด ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายสาธารณะท่ีถายโอนมาใหกับทองถ่ิน ทำใหไมสามารถดำเนินการ

จัดทำบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนดไดอยางสมบูรณ นอกจากนั้นรัฐยังมีบทบาทครอบงำ

เชิงนโยบายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงถือเปนรายได

หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกือบท้ังหมดทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดอิสระ

ทางการบริหารงบประมาณ การจัดสรรยังไมมีความชัดเจนและสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละ

ทองถ่ิน 

2. ปญหาท่ีเกิดจากองคกร  

 การท่ีไมยึดกฎระเบียบมีผลประโยชนทับซอน นับเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการไม

สามารถนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ นักการเมืองทองถ่ินท่ีเขามาแขงขันเพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงอำนาจ

บริหารนั้น เก่ียวของกับอำนาจในการตอรองดานการเมืองในดานตางๆ ไมวาจะเปนอภิสิทธิ์ อิทธิพล 

เอาพวกพอง ฯลฯ ซ่ึงเปนคานิยมท่ีถายทอดกันตอๆมา  ทำใหนักการเมือง ประชาชน ตางมีมุมมอง

เก่ียวกับธรรมาภิบาลท่ีแตกตางกันออกไป (ไมตรี อินทุสุต, 2553, หนา 1-13)  เชน  
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 - บางคนอาจมองทองถ่ินวาหากอยากใหทำอะไรให มักตองมีสิ่งตอบแทน  

 - ตองการตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

 - แบงพรรค แบงพวก 

 - ประโยชนซ่ึงมักเบียดเบียนจากสวนรวม ปะปนกันไป 

 - ชวยเหลือคนท่ีมีผลประโยชนรวมกัน และผูท่ีคอยสนับสนุน 

 3. ปญหาของภาคประชาชน 

ประชาชนในทองถ่ินยังขาดการมีสวนรวม ขาดการตรวจสอบอยางจริงจังและตอเนื่อง

ตลอดจนการมีลักษณะของการเปนหัวคะแนนของผูบริหารทองถ่ินทำใหเกิดความสัมพันธเชิง

อุปถัมภ ไมวาจะเปนการเอ้ือผลประโยชนตอผูท่ีเปนฐานเสียงในดานของการจัดซ้ือจัดจาง การ

กำหนดโครงการ กิจกรรมตางๆ เนนพรรคพวกเปนสำคัญ 

จากสภาพดังกลาวการท่ีจะสรางธรรมาภิบาลใหแผขยาย ซึมลึกไปในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในระดับฐานราก จึงจำเปนตองมีการสรางจิตสำนึกปลูกฝง มีการประชาสัมพันธใหความรู

และจัดอบรมใหแกผูบริหาร ผูปฏิบัติ และประชาชน เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน 
 

แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จากสภาพการบริหารงานท่ีจะประสบผลสำเร็จไดนั้นจะตองแกไขปญหาอันเกิดจากปจจัย

ตางๆ ซ่ึงพิจารณาแนวทางแกไข (วิชชุกร นาคธน, 2558, หนา 31-47) ดังนี้ 

 1. แนวทางแกปญหาท่ีเกิดจากภาครัฐ 

 รัฐตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการกระจายอำนาจใหกับทองถ่ิน เพ่ือให เขากับ

สถานการณโลกซ่ึงไดเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงทำใหทุกประเทศหลีกเลี่ยงการกระจายอำนาจใหกับทองถ่ิน

ไมได ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐาน

ภาษีของทองถ่ินใหมีความชัดเจนและเปนธรรม เพียงพอในการบริหารงานตามภารกิจของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมใชเปนในรูปแบบเงินอุดหนุนดังเชนปจจุบัน ลดการควบคุมทองถ่ินใหมีความอิสระ

อยางแทจริง มีการเพ่ิมมาตรการการตรวจสอบและกำกับมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (วิชชุกร 

นาคธน, 2558, หนา 31-47) 

2. แนวทางแกปญหาท่ีเกิดจากองคกร 

การสรรหาผูนำทองถ่ินตองมาจากกระบวนการท่ีถูกตองตั้งแตแรก หากประชาชนเลือกคน

ท่ีหาเสียงโดยการซ้ือเสียง โดยไมไดดูจากนโยบายท่ีเขาเสนอนั้น ก็ยอมไดผูนำท่ีไมมีความจริงใจใน

การเขามาแกไขปญหา ผูนำทองถ่ินตองมีธรรมะสำหรับการเปนผูบริหารทองถ่ินท่ีดี มีความจริงใจตอ
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ตัวเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม ดังนั้นเราจะไดผูนำแบบไหน

ยอมข้ึนอยูกับตัวประชาชนท่ีจะเลือกเขามาเอง (วิชชุกร นาคธน, 2558, หนา 31-47) 

3. แนวทางแกปญหาของภาคประชาชน 

ประชาชน คือหัวใจสำคัญในการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นจึงควรมีการสรางความ

รวมมือกันระหวางทองถ่ินกับประชาชน โดยหากทองถ่ินจะดำเนินการโครงการใดท่ีมีผลกระทบตอ

ความเปนอยูของชุมชนแลว ควรจัดใหมีการประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นท่ีแทจริงจาก

ประชาชน วาความตองการของประชาคมคืออะไร (วิชชุกร นาคธน, 2558, หนา 31-47) 
 

สรุป 

 การปกครองตามหลักธรรมาภิบาล เปนการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในสวนราชการ

ตางๆ รวมท้ังการเมืองทองถ่ินอยางองคการบริหารสวนตำบลเอง ยอมกอใหเกิดการกระตุนการ

พัฒนาขององคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

มากท่ีสุด มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับความ

อำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อยางสม่ำเสมอ ดังนั้น หลักธรรมาภิบาล แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 

 

2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลัก

ความคุมคา (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี, 2546, หนา 

1-16) สำหรับปญหาในการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลนั้น มี 3 ประเด็น คือ 1) ปญหาจาก

ภาครัฐ 2) ปญหาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) ปญหาจากภาคประชาชน 
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บทคัดยอ 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดจัดตั้งภายหลังจากท่ีมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนข้ึน ซ่ึง

เปนผลมาจากปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนฉบับท่ี 2 และปฏิญญาวาดวยการเรงรัดจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน 2015 อันประกอบดวยประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคม

สงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยท้ัง 3 ประชาคมนี้ถือเปนฐานท่ี

สำคัญท่ีจะทำใหประชาคมอาเซียนนั้นเปนประชาคมท่ีสมบูรณและม่ันคง ในปจจุบันประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนับวาเปนประชาคมท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

หากพิจารณาโดยความหมายกวางจะพบวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือใหเศรษฐกิจของภูมิภาคแข็งแกรงมาก

ข้ึน การรวมตัวนี้จะเปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหการคา การลงทุน และตลาดในภูมิภาคนั้นขยายตัว

ข้ึน อีกท้ังจะทำใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีอำนาจในการตอรองและแขงขันทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศมากข้ึน เกิดการลดการพ่ึงพาตลาดในประเทศอ่ืนๆ นอกกลุม เม่ือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

มากข้ึนประเทศสมาชิกก็จะมีรายไดมากข้ึนอันจะสงผลใหพลเมืองอาเซียนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

แมวาจะเปนการรวมกลุมประเทศในภูมิภาคแตอาเซียนไมไดมีเปาหมายท่ีจะคาขายกันในภูมิภาค

แตเพียงอยางเดียวเทานั้น ในทางตรงกันขามเปาหมายท่ีจะรวมตัวของอาเซียนจะเชื่อมโยงเขากับ

เศรษฐกิจระหวางภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกดวย 

คำสำคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การรวมกลุม  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 The ASEAN Economic Community was established after the establishment 

of the ASEAN Community. Which is the result of the Declaration on ASEAN 

Cooperation No. 2 And the Declaration on Accelerating the Establishment of the 

ASEAN Community 2015 with the ASEAN Political and Security Community ASEAN 

Social and Cultural Community And the ASEAN Economic Community, where the 

three communities are considered as an important base to make the ASEAN 

community a complete and stable community At present, the ASEAN Economic 

Community is considered the most popular community from both the public and 

private sectors. If considered by the broad definition, it is found that the ASEAN 

Economic Community is the economic co-operation of the countries in Southeast 

Asia in order to strengthen the region's economy. This integration will be an 

important mechanism for the expansion of trade, investment and regional markets. 

And will make ASEAN Member States have the power to negotiate and compete 

more economically in international ways There is a reduction in dependence on 

markets in other countries outside the group. When more economic activity, 

Member States will have more income which will result in better citizens living in 

ASEAN. Although it is a group of countries in the region, ASEAN is not only targeted 

to trade in the region. In contrast, the goal of ASEAN integration will be linked to 

the inter-regional economy and the world economy as well.  

Keywords: ASEAN Economic Community, Joining the group 

 

บทนำ 

 การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เปน

การรวมตัวกันในหลากหลายดานเพ่ือท่ีจะสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน

แข็งแกรงและเติบโตข้ึน โดยมีการรวมตัวกันท้ังภาคการคา การลงทุน และการเงิน แตเนื่องจาก

ภาคการเงินของสมาชิกแตละประเทศมีพัฒนาการท่ีแตกตางกัน บางประเทศจึงตองใชระยะเวลาใน
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การปรับเปลี่ยนและเสริมสรางสถานะการเงินอยางไรก็ตาม อาเซียนยังคงมีเปาหมายเหมือนกันคือ

การรวมตัวของภาคการเงินใหมีความสมบูรณภายในป พ.ศ. 2563 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การไปสูเปาหมายสุดทายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ตามท่ีระบุไวภายใตวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ซ่ึงจะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชน

ของประเทศสมาชิกโดยการสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมากข้ึนผาน

ความรวมมือท่ีมีอยูในปจจุบันและแผนการดําเนินงานใหมภายใตกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน ในการ

จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามหลักการท่ีจะสงเสริมระบบ

เศรษฐกิจแบบเปด มองบริบทภายนอก และสงเสริมกลไกตลาด ซ่ึงสอดคลองกับกฎเกณฑในกรอบ

พหุภาคี และยึดม่ันในระบบกฎเกณฑ เพ่ือความสอดคลองของการปฏิบัติตามพันธกรณีในดาน

เศรษฐกิจ 

 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 จะไดรับการทบทวนเปนระยะๆ ตามท่ี คณะ

มนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนด แตไมเกินกวาทุก 3 ป หากไมมีการตกลงเปน อยางอ่ืน 

ท้ังนี้ จะมีการประเมินผลระยะกลางและระยะสุดทาย ซ่ึงครอบคลุมชวงเวลาในป 2559 – 2563 

และ 2564 – 2568 เพ่ือติดตามความคืบหนาและประเมินผลลัพธ / ผลกระทบ รวมถึงผลสำเร็จ

และความทาทายจากการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เพ่ือสงเสริม

ระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียน นอกจากนี้ การติดตามและการรายงานความคืบหนาการ

ดำเนินการอยางสม่ำเสมออาจเพ่ิมข้ึน เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลในระยะกลางและระยะสุดทาย 

(ประภัสสร เทพชาตรี, 2559, หนา 17) 
 

คุณลักษณะและองคประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สราง

อาเซียนใหมีพลวัตรและขีดความสามารถมากข้ึน ดวยกลไกและมาตรการใหมๆ ท่ีจะสงเสริมความ

แข็งแกรงของการปฏิบัติตามแผนงานดานเศรษฐกิจท่ีมีอยูเดิม การเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ในสาขาสําคัญ การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักธุรกิจ แรงงานฝมือ และผู มี

ความสามารถพิเศษ และเสริมสรางความแข็งแกรงในดานกลไกสถาบันของอาเซียน โดยกาวแรก

ของการมุงไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะทํางาน

ระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับท่ี 2 
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 ในขณะเดียวกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะใหความสําคัญกับการลดชองวางการ

พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมของประเทศสมาชิกใหม ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 

(CLMV) ผานความรวมมือภายใตโครงการแผนงานกรอบความริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 

(Initiative for ASEAN Integration: IAI) และแผนงานในกรอบภูมิภาคอ่ืนๆ รวมท้ังสงเสริมการ

ดําเนินงานแผนความรวมมือในดานอ่ืนๆ เชน การพัฒนาบุคลากรและการสงเสริมขีดความสามารถ 

การยอมรับคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ การหารือท่ีใกลชิดมากข้ึนในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค

และนโยบายทางการเงิน มาตรการทางการคาและการเงิน การสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานและการ

เชื่อมโยงในการติดตอสื่อสาร การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN) การรวมกลุมของ

อุตสาหกรรมตางๆ ในภูมิภาคเพ่ือสงเสริมการจัดซ้ือในภูมิภาค และสงเสริมการเขามามีสวนรวม

ของภาคเอกชนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ดวยพ้ืนฐานขางตน และคํานึงถึงความสําคัญของการคาภายนอกท่ีมีตออาเซียน และ

ความจําเปนของประชาคมอาเซียนท่ีจะตองคํานึงถึงบริบทภายนอก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ

มีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

-  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

-  การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 

-  การเปนภูมิภาคท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 

-  การเปนภูมิภาคท่ีบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ 

คุณสมบัติเหลานี้ลวนมีความเก่ียวเนื่องซ่ึงกันและกันและสงผลเก้ือกูลกัน การรวบรวมองคประกอบ

ตางๆ ของคุณสมบัติเหลานี้ ไวภายใตแผนงานนี้จะสรางใหเกิดความสอดคลองและสอดประสาน

ขององคประกอบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานและการประสานงานระหวางผูมีสวน

เก่ียวของไดอยางเหมาะสม (แหลงความรูประชาคมอาเซียน, 2562) 

 

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 มี ดังนี้ 

 1) สรางเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการรวมตัวอยางลึกซ้ึง และเชื่อมโยงกันในระดับสูงซ่ึงจะ

สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงอยางยั่งยืน และสามารถรับมือไดกับการเผชิญปจจัยท่ี

กระทบตอดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
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 2) สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเสมอภาคและครอบคลุมมากยิ่งข้ึนในอาเซียน 

ซ่ึงจะลดชองวางการพัฒนา และหากไมสามารถทำใหความยากจนลดลงไดขอใหมีการบรรเทา

ความยากจนลง รักษาอัตราการเติบโตของรายไดตอหัวในระดับสูงอยางยั่งยืน และเพ่ิมข้ึนของชน

ชั้นกลาง 

 3) สงเสริมการเติบโตทางผลิตภาพท่ีเขมแข็ง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนุษย รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาระดับภูมิภาคเพ่ือนำมาใชในเชิงพาณิชย 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในการยกระดับภูมิภาคสูหวงโซมูลคาโลกใน

อุตสาหกรรมการบริการและการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีและองคความรูข้ันสูงข้ึน 

 4) สงเสริมหลักการแหงธรรมาภิบาลท่ีดี ความโปรงใส และระบบดานกฎระเบียบท่ี

ตอบสนองได โดยการมีสวนรวมอยางจริงจังของภาคเอกชน องคกรระดับชุมชน และผูมีสวนไดสวน

เสียอ่ืน ๆ ของอาเซียน 

 5) ขยายการเชื่อมโยงระดับประชาชนตอประชาชน ดานกฎระเบียบ และโครงสราง

พ้ืนฐานในอาเซียนใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยดำเนินการผานโครงการความรวมมือของอาเซียนและ

ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ซ่ึงจะอำนวยความสะดวกการเคลื่อนยายเงินทุน รวมท้ังแรงงาน

ฝมือและผูท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 6) สรางอาเซียนใหเปนภูมิภาคท่ีมีพลวัตและความสามารถในการรับมือรวมท้ังสามารถ

ปรับตัวตอความทาทายใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดมากข้ึนโดยผานกลไกระดับประเทศและภูมิภาคท่ี

เขมแข็งตอการจัดการประเด็นดานความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ ปจจัยท่ี

กระทบตอดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจประเด็นใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคา และแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของโลก 

 7) ผนวกรวมวาระการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนซ่ึงจะสงเสริมการใชและสนับสนุน 

เทคโนโลยีและพลังงานสีเขียวบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร 

8) สงเสริมการใชพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจของอาเซียน (อีดีเอส

เอ็ม) และพัฒนาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเรงรัดการแกไขขอพิพาททางเศรษฐกิจ 
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9 ) เสริมสรางความเขมแข็งให กับความเปนแกนกลางของอาเซียนในโครงสราง

สถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการรักษาบทบาทของอาเซียนในฐานะศูนยกลางและผู

อำนวยความสะดวกในการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

10) ดำเนินการสูการมีทาทีเดียวกัน รวมท้ังเพ่ิมบทบาทและเสียงของอาเซียนในเวที

ประชุมเศรษฐกิจระดับโลก (แหลงความรูประชาคมอาเซียน, 2562) 
 

ผลกระทบประเทศไทยเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ถาพิจารณาองคประกอบของระบบเศรษฐกิจวาประกอบดวยภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล และภาคตางประเทศแลว การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการเม่ือ

ปลายปท่ีผานมา ประกอบกับผลจากความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in 

Goods Agreement: ATIGA) และผลจากความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ท่ีเกิดข้ึนคาดวาจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู

ภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ของไทยดังนี้ คือ  

 1. ผูบริโภคหรือประชาชนท่ัวไปจะมีโอกาสซ้ือสินคาท่ีมีราคาต่ำลงจากประเทศสมาชิก

อาเซียน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการขยายตัวทางการคาภายในกลุมอาเซียนมากข้ึน รวมถึงการเบี่ยงเบน

ทางการคาจากประเทศนอกกลุมมาสูประเทศในกลุมอาเซียนมากข้ึนดวย 

 2. นักลงทุนไทยจะไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนตาง ๆ ไดงายข้ึน โดยเฉพาะสาขา

ท่ีระบุไวในความตกลง คือ สาขาเกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร และบริการท่ีเก่ียวของ เนื่องจาก

จะไดรับแรงจูงใจและไดรับประโยชนจากการเปดเสรี การคุมครอง การอำนวยความสะดวก และ

การสงเสริมการลงทุน จากประเทศอาเซียนตาง ๆ ท่ีทำความตกลงรวมกัน เชน 

  - การไดรับการปฏิบัติและไดสิทธิเหมือนกับนักลงทุนในประเทศนั้น ๆ 

  - การไดรับการชดเชยคาเสียหาย เคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี 

  - การขออนุญาตเขาไปลงทุนจะทำไดงายข้ึน มีการลดข้ันตอนท่ียุงยากลง มีการ

จัดตั้งจุดบริการเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนท่ีจะเขาไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

  - การไดรับการสงเสริม การพัฒนาในฐานะท่ีเปนนักลงทุนอาเซียน 

 3. ผูสงออกไทยจะสงสินคาไปยังประเทศสมาชิกตาง ๆ ไดงายข้ึน และในทำนองเดียวกัน 

ผูนำเขาไทยท่ีนำเขาสินคาจากประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะนำเขาสินคาเขามาไดตนทุนท่ีต่ำลงท้ังใน
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สวนของสินคาข้ันกลางและสินคาข้ันสุดทายตาง ๆ ซ่ึงนอกจากจะสงผลตอตนทุนการผลิตท่ีจะ

ต่ำลงแลว ยังจะสงผลตอผูบริโภค ชาวไทยดังท่ีกลาวไปแลวในขอ 1 

 4. ภาครัฐบาล เม่ือมองเฉพาะผลกระทบจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเปน

ผูเสียรายไดจากการเก็บภาษีสินคาเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

 นอกจากผลตอผูบริโภค นักลงทุน ผูทำการคาระหวางประเทศ และภาครัฐบาลดังกลาว 

เชื่อวาหลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการไปแลวประชาชนของประเทศ

ตาง ๆ ในอาเซียนจะติดตอคาขายไปมาหาสูกันมากข้ึน ท้ังดานการทองเท่ียว การโยกยายแรงงาน 

การศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องไดรับผลดีไปดวย เชน 

ในดานการทองเท่ียว จะสงผลใหธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก รานอาหาร รถนำเท่ียว รานขายสินคาของท่ี

ระลึกฯลฯ มีรายไดเพ่ิมข้ึน (ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, 2562) 

 อยางไรก็ตาม การท่ีไทยจะไดรับผลประโยชนตาง ๆ มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับวา

ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศปฏิบัติตามขอตกลงอยางตอเนื่องจริงจังกันหรือไม รวมถึงมี

การใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือรักษาผลประโยชนหรือปกปองประเทศของตนเองกันมากนอยขนาด

ไหน เชน ในดานการคาระหวางประเทศ ถึงแมวาจะมีการยกเลิก ลดอัตราภาษีสินคาระหวางกัน

ตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียนไปแลวก็ตาม แตถาบางประเทศยังมีการใชมาตรการกีดกัน

ทางการคาท่ีไมใชภาษีในรูปแบบตาง ๆ กันตอไปก็จะทำใหไทยไมไดรับประโยชนทางการคา

เทาท่ีควร เชน 

  - มีการกำหนดมาตรการก่ึงภาษี 

  - มีการควบคุมทางการเงิน 

  - มีการควบคุมการออกใบอนุญาต 

  - มีการควบคุมปริมาณนำเขา 

 รวมถึง การใชมาตรการทางเทคนิคตาง ๆ เชน 

  - การมีขอกำหนดเก่ียวกับเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุหีบหอ 

  - การมีขอกำหนดเก่ียวกับการทดสอบและการตรวจสอบดานสุขอนามัย 

  - การมีขอกำหนดโดยวัตถุประสงคหรือขออางเก่ียวกับ 

   1. มาตรฐานอุตสาหกรรม 

   2. มาตรฐานคุณภาพ 

   3. มาตรฐานดานสุขอนามัย 
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   4. ขอบังคับเก่ียวกับสุขภาพ สุขอนามัย 

 นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุน ถึงแมวานักลงทุนจากประเทศไทยจะไดรับโอกาสใน

การเขาไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนตาง ๆ มากข้ึนก็จริง แตก็ตองไมลืมวานักลงทุนจากทุก

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะไดรับโอกาสเหมือน ๆ กัน นั่นคือนักลงทุนไทยท่ีออกไปลงทุนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ตองแขงขันกับนักลงทุนจากประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนมากข้ึนดวย ในทาง

กลับกันนักลงทุนท่ีทำธุรกิจอยูในประเทศไทยก็จะมีคูแขงท่ีเปนนักลงทุนจากประเทศสมาชิก

อาเซียนตาง ๆ เขามาแขงขันมากข้ึนดวยเชนกัน 

 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจะสงผลตอประเทศไทยท้ังทางบวกและทางลบท้ัง

ดานการคาและการลงทุน ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด นอกจากจะ

ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามขอตกลงท่ีทำกันไวการกีดกันทางการคาในรูปแบบ

ตาง ๆ ท่ีอาจจะยังมีการนำมาใชกันมากข้ึน และสภาพการแขงขันในดานการลงทุนท่ีมากข้ึนแลว 

การวิเคราะหตนเองเพ่ือนำไปสูการกำหนดกลยุทธเชิงรุก เชิงรับ เชิงปองกัน และเชิงแกไข ของ

หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหเหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งตอผลประโยชนของประเทศไทยในครั้งนี้    

(กรมอาเซียน, 2556) 
 

บทสรุป 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในดานการคาและการ

ลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการตางๆ เพ่ือเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ

กอใหเกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการ เขาสูตลาด ไมวาจะเปนอุปสรรคดานภาษีหรือ

มาตรการทางการคาอ่ืนๆ ท่ีมิใชภาษี เนื่องจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความรวมมือเพ่ือลด/ขจัด

อุปสรรคตางๆ เหลานั้น รวมถึงอำนวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางกัน อาเซียน

เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกลชิดไทยมากท่ีสุด - ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย

ประเทศเปนเพ่ือนบาน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึง มีสินคาและบริการท่ีสามารถ

เสริมซ่ึงกันและกันได หรือมีสินคาบริการท่ีคลายคลึงกันซ่ึงหากสามารถรวมมือกัน ก็จะสามารถ

สรางความแข็งแกรงในดานอำนาจการตอรอง อันจะนำมาซ่ึงการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการคาท่ีมี

ความสำคัญยิ่ง การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำใหเกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ 
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โดยสามารถนำจุดแข็งของแตละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งประเทศไทย เพ่ือสรางประโยชนสูงสุด

ในการผลิต สงออก และบริการ ซ่ึงจะเกิดไดก็ตอเม่ือมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี

มากข้ึน นอกจากนี้ การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยใหประเทศสมาชิกมีความเปน

ปกแผนและ ชวยสรางอำนาจการตอรองในดานตางๆ มากข้ึน ทำใหผูประกอบการไทยไดเริ่ม

ปรับตัวและเตรียมความพรอม กับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการ

จำเปนตองเรงปรับตัวและใชโอกาสท่ีเกิดจากการลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนตางๆ ใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะสาขาท่ีไทยมีความพรอมและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 

จากการใชทรัพยากรในการผลิตรวมกันและการเปนพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ระหวางประเทศ 

จากการขจัดอุปสรรคในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก (กรมอาเซียน, 2556) 

 

 อยางไรก็ตาม การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ยังมีอุปสรรคหลายประการ คือ

ชองวางระหวางประเทศรวยและประเทศจน ซ่ึงยังคงมีความแตกตางกันมาก ระหวางประเทศรวย

ซ่ึงเปนสมาชิกเกาโดยเฉพาะสิงคโปร กับประเทศสมาชิกใหม ท่ียังคงมีความยากจนอยูมาก 

โดยเฉพาะ ลาว กัมพูชา และพมา ประเทศอาเซียนยังคงมองประเทศอาเซียนยังคงมองประเทศ

สมาชิกอ่ืนเปนคูแขงทางเศรษฐกิจ แทนท่ีจะเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ อาเซียนยังมี

ปญหาบูรณาการในเชิงลึกและในเชิงกวาง ปญหาบูรณาการในเชิงลึกคือ ไมใชเรื่องงายท่ีอาเซียนจะ

บรรลุเปาหมายการจัดตั้งตลาดรวมอาเซียนอยางสมบูรณแบบ ในขณะท่ีปญหาบูรณาการในเชิง

กวาง คือ ถึงแมอาเซียนจะรวมตัวกันอยางเขมขนและในเชิงลึกแลวก็ตาม แตอาเซียนก็ยังเปนกลุม

ของประเทศเล็ก ๆ เทานั้นจึงกำลังประสบปญหาบูรณาการในเชิงกวาง (ประภัสสร เทพชาตรี, 

2559, หนา 22) 
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ปจจัยที่สงผลตอความเขมแข็งของประชาคม กรณีศึกษา: เทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

Factors influencing to the strength of the community: The case study at 

Pakkret Municipality 
 

อรพรรณ  ทัพชัย∗  วิจิตรา ศรีสอน∗∗   
 

บทคัดยอ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความเขมแข็งของประชาคม ในการพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมา การให

ความสำคัญกับการกระจายอำนาจใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนามากข้ึน สงเสริม

กระบวนการเรียนรู เพ่ือจัดทำแผนชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือเปน

ฐานรองรับการแก ไขป ญ ห าและการ พัฒ นา ท้ั งทางด าน เศรษฐ กิจ  สั งคม  วัฒ นธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมพรอมกันทุกดาน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง

ภาคีการพัฒนาตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จึงตองผนึกกำลังดำเนินงานการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ดวยการกระตุนและสราง

กระบวนการทำงานแบบมีสวนรวม รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทำ

และมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว  

คำสำคัญ : ความเขมแข็ง, ประชาคม, การพัฒนา 

 

Abstract 

 The factors affecting to the strength of the community. In the past, the 

development of Thailand, focus on decentralization and local participation in the 

development, by promoting a learning process for planning community in the 

strengthening of the community. To be a support, trouble shooting and 
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∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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development of all economic, social, cultural, natural resources and the 

environment simultaneously on all sides. Agencies, both public and private sectors, 

including the development of various parties both inside and outside the country. 

To cooperate with the strengthening of the community to solve problems by 

themselves. With stimulating and creating a participatory process, including to 

create an environment, the community, to share ideas and to learn to help each 

other. This will lead to sustainable development in the long term. 

Keywords: Strength, Community, Development 

บทนำ 

 สังคมไทยในปจจุบัน ใหความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยจะตอง

ตระหนักถึงจุดแข็งของชุมชนมาจนถึงหนวยงานทุกภาคสวน การมีประชาคมท่ีเขมแข็งจะเปนทุน

ทางสังคมท่ีสำคัญในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความเปนปกแผน มี

ความภูมิใจในความเปนไทยและดำรงไวซ่ึงเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความม่ันคง สงบ

สุข สันติกับนานาชาติ เปนท่ียกยองและเปนประเทศระดับแนวหนาในประชาคมโลกเปนสังคมท่ีคน

มีความสุข ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 มีเปาหมายในการพัฒนาสภาพแวดลอม

ของสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน การเสริมสรางสภาพแวดลอมของสังคม ท่ีพึงปรารถนาจะตอง

สงเสริมใหวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเปนพลังในการพัฒนา

ประเทศในลักษณะบูรณาการ การเสริมสรางความอบอุนและความเขมแข็งของชุมชน ครอบครัว 

การพัฒนาบริการ โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหครอบคลุมประชาชนอยางท่ัวถึงและ

เปนธรรม การพัฒนาระบบความยุติธรรมและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจน

สรางหลักประกันตาง ๆ ทางสังคม เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยถวนหนา ตลอดจน

สงเสริมใหวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเปนพลังในการพัฒนา

ประเทศในลักษณะบูรณาการ 

  การพัฒนาท่ีผานมา มีการกระจายอำนาจใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนามี

มากข้ึน โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือจัดทำแผนชุมชน สงเสริมกระบวนการประชาคมในการ

จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนาอำเภอทุกข้ันตอน รวมท้ังมีสวน

รวมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน มีวิสาหกิจชุมชนท่ี

จดทะเบียนท่ัวประเทศ รวมท้ัง มีการโอนเงินใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สำหรับประชาชน
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ผานกระบวนการมีสวนรวมการสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน  อันเปนความกาวหนาของการ

เตรียมความพรอมแกทองถ่ินและชุมชนรองรับการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการไปสูทองถ่ินซ่ึง

จักตองดำเนินการอยางตอเนื่องและท่ัวถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานสำคัญใน

การนำประชาคมกาวไปสูจุดมุงหมายและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย เพ่ือใหการพัฒนา

ประเทศเปนไปอยางยั่งยืน จึงตองเริ่มจากการใชจุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมท่ีมีอยู โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ชุมชนซ่ึงเปนทุนทางสังคม ท่ีสำคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกปญหาได

ดวยตนเอง 

 

ความหมายของชุมชนเขมแข็ง 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544, 46) ไดให 

ความหมายของชุมชนเขมแข็งไววา ชุมชนเขมแข็งหมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกัน 

เปนองคกรชุมชน โดยมีการเรียนรูการจัดการและการแกไขปญหาของชุมชนซ่ึงทำใหชุมชนมีการ

เปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 

ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชน สำหรับกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

จะตองเปนการดำเนินงานแบบรวมคิดรวมทำและมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะ

นำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว 

 ชาติชาย ณ เชียงใหม (2543, 62-63) ไดให ความหมายชุมชนเขมแข็ง หมายถึง

ความสามารถของครอบครัวและกลุมองคกรของประชาชนในองคกรทองถ่ิน รวมคิด รวมทำ รวม

แกปญหาของตนเองดวยตนเองมากท่ีสุดและทำการพัฒนาชุมชนของตนเองดวยตนเอง ตามคานิยม 

วิธีคิดและเปาหมายท่ีกำหนดรวมกัน โดยใชความรู เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ท้ังนี้โดยมี

ความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท่ีเปนภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนา

ชุมชนเทาท่ีจำเปน 

 ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็ง นั้น อาจจะหมายถึง การรวมกลุมของ

สมาชิกเพ่ือเรียนรูรวมกัน ใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันในการแกไขปญหา และชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต 
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ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 

   คณะอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตภาคใต  

(2546, หนา 60) ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งมีลักษณะท่ีสำคัญ ดังนี้  

  1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไขปญหาและ

พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง  

  2. สมาชิกของชุมชนพรอมท่ีจะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  

  3. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหว  

  4. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีของชุมชน 

ภายใต การสนับสนุนของผูนำองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกท้ังมวลเขามามีสวน

รวม โปรงใส และพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ  

  5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน  

  6. มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดวยการพัฒนาทุก ๆ ดานของชุมชน ท่ีมุงการพ่ึงตนเอง  

เอ้ือประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และมุงหวังการพัฒนาการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน  

  7. การพ่ึงความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพ่ึงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได

ในท่ีสุด ไมใชการพ่ึงพาตลอดไป 

 จากลักษณะท่ีกลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา ชุมชนเขมแข็ง นั้น คือ การท่ีสมาชิกของชุมชน 

มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชน มีการรวมกันคิด รวมกันทำ เรียนรู ติดตาม 

ประเมินผล รูจักจัดการกับปญหา จนนำไปสูการพัฒนาในทุก ๆ ดาน และสามารถพ่ึงพาตนเองไดใน

ระยะยาว 

 

ลักษณะของประชาคม 

 โดยท่ัวไปประชาคมมีลักษณะของการปฏิบัติ ท่ีสามารถมองเปนกรอบอยางเปน

รูปธรรมไดดังนี้ (อนุชาติ  พวงสำลี, 2542, 290-291) 
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 1. ประชาคมจะตองมีลักษณะท่ีหลากหลาย โดยความหลากหลายจะชวยใหกลุมมี

ลักษณะการเรียนรูรวมกันสูงเพราะตองการความเขาใจซ่ึงกันและกันมากในความหลากหลายของ

ประชาคมมีหลายลักษณะ คือ ความหลากหลายในลักษณะพ้ืนท่ี ความหลากหลายในลักษณะพ้ืนท่ี 

เชน มีการรวมตัวกันภายในพ้ืนท่ีตำบลหรือหมูบานเดียวกัน หรืออาณาบริเวณเปนขอบเขตของการ

รวมตัวกัน ความหลากหลายในลักษณะของการรวมตัว เชน การรวมตัวกันเปนกลุม ชุมชน องคกร 

สมาคม วัย เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ อาชีพ ฯลฯ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามระดับของความ

พรอมหรือลักษณะของกิจกรรมท่ีสนใจรวมกัน 

 2. ประชาคมจะตองมีความเปนชุมชน ซ่ึงหมายถึงท้ังในลักษณะท่ีเปนอาณาบริเวณท่ี

สามารถติดตอถึงกันได หรือเปนชุมชนภายในกลุมองคกรท่ีรวมตัวกันดวยความรัก ความผูกพัน 

ความเอ้ืออาทร ความสนใจ หรือผลประโยชนรวมกัน 

 3. ประชาคมจะตองมีสำนึกสาธารณะหรือมีจิตสำนึกเพ่ือสวนรวม ในความหมายนี้ 

หมายถึง การทำใหประชาชนเกิดสำนึกแหงความเปนพลเมือง (Citizenship) สำนึกถึงพลังของตนวา

จะตองสามารถรวมแกไขปญหาของตนเองและสังคมได 

 4. ประชาคมจะตองมีกิจกรรมและความตอเนื่อง ซ่ึงในการรวมกลุมกันตองสามารถ

ผลักดันใหเกิดการกระทำหรือกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู อันเปนการเรียนรูท่ีมี

การปฏิบัติรวมกันเพราะสำนึกสาธารณะมิอาจบังคับใหเกิดข้ึนในบุคคลใดๆ หากปราศจากการ

เรียนรูท่ีมีการปฏิบัติรวมกัน ดังนั้น การสรางเง่ือนไขหรือกิจกรรมรวมกันจะกอใหเกิดการเรียนรู

รวมกันของคนในสังคม ตลอดจนการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม 

 5. ประชาคมจะตองมีเครือขายและการติดตอสื่อสาร กลุมประชาคมท่ีจะมีความยั่งยืน 

ตองมีระบบการจัดการท่ีดี มีระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยน ตลอดจนการสรางเครือขายแหงการ

เรียนรูรวมกัน ซ่ึงจะนำไปสูพลังในการเชื่อมโยงสังคมใหมีความเขมแข็ง 

 6. การมีระบบการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ การสรางประชาคมจะตองวางพ้ืนฐาน

การจัดการท่ีดีในแงขององคกร ระบบ และประสิทธิภาพของท้ังคนและองคกร อันนำไปสูความ

ตอเนื่องและยั่งยืน 

  7. การมีความรับผิดชอบตอสาธารณะในฐานะของพลเมือง ความเปนประชาคมนั้น

จะตองสะทอนถึงความตื่นตัวของพลเมืองท่ีจะเขามารวมรับผิดชอบตอความเปนอยูของสวนรวม

หรือสาธารณะ (Public Responsibility) ท่ีมิไดหวังเพียงรอคอยหรือเรียกรองการแกปญหาจากรัฐ

ฝายเดียว โดยตนเองไมมีสวนรวม 
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  ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา ประชาคม นั้น มีลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังในลักษณะพ้ืนท่ี 

และลักษณะการรวมตัว มีความเปนชุมชนหรือมีการรวมตัวกันอันเนื่องมาจากความรัก ความเอ้ือ

อาทร หรือไดรับผลประโยชนรวมกัน มีความสามารถรวมคิด รวมแกปญหาของตนเองและสังคมได 

และการรวมกลุมกันนั้นจะตองกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูหรือปฏิบัติรวมกัน สรางเครือขายการ

เรียนรูรวมกัน มีการวางระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มิไดหวังรอ

เพียงรัฐอยางเดียว 

 

กระบวนการประชาคม 

  จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการของประชาคม กระบวนการ คือ ปรากฏการณ

ธรรมชาติท่ีคอยๆ เปลี่ยนแปลงอยางมีระบบไปสูผลอยางหนึ่ง หรือลำดับของการกระทำซ่ึงดำเนิน

ตอเนื่องไปจนสำเร็จ ณ ระดับหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, 45) 

  ดังนั้น กระบวนการประชาคม หมายถึง ลำดับของการกระทำท่ีกอใหเกิดการ

รวมตัวของประชาชนท่ีมีความคิด จิตสำนึกรวมกัน ทำงานรวมกันเพ่ือแกไขปญหา หรือกระทำการ

บางอยางเก่ียวกับวิถีชีวิตของกลุมเพ่ือพัฒนาฟนฟูกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมหรือ

กระบวนการท่ีจะเรียกวาเปนประชาคมไดจะตองประกอบดวย สวนสำคัญ 3 สวน คือ (สุวิทย วิบูล

ผลประเสริฐ, 2540, 13-15) 

  1. จิตสำนึกประชาคม (Civic Consciousness) หมายถึง ความคิดและความ

ยอมรับในเรื่องการรวมตัวกันอยางอิสระดวยความรัก ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและกัน 

ในอันท่ีจะเรียนรูรวมกันหรือแกไขปญหาท่ีเผชิญอยู 

  2. โครงสรางองคกรประชาคม (Civic Organization) หมายถึง กลุมการรวมตัวอาจ

เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได เปนกลุมท่ีรวมตัวกันเฉพาะคราว เฉพาะเรื่อง ตอเนื่องก็ได

สมาชิกกลุมอาจจะเปนบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชนก็ได จำนวนสมาชิกไมจำกัด

ประเด็นสำคัญตองมีจิตสำนึกประชาคมครบถวน การมีองคกร หมายถึง มีระบบการจัดการเพ่ือให

เกิดการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและนำไปสูการแกปญหา 

  3. เครือขายประชาคม (Civic Network) หมายถึง โครงสรางและกระบวนการ ซ่ึง

เชื่อมโยงสมาชิกในกลุมหรือเชื่อมโยงองคกรประชาคมตางๆ เขาดวยกัน ปจจัยสำคัญของเครือขาย

ประชาคม คือ ระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการสัมพันธกันดวยความสมานฉันท เครือขาย
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ประชาคมจะเปนสิ่งท่ีชวยรวมพลังจิตสำนึกของสมาชิกและองคกรประชาคมตางๆ ใหเกิดเปน 

“อำนาจท่ีสาม” ท่ีมีความเขมแข็งในสังคมข้ึนมา 

  กลาวโดยสรุปคือ กระบวนการประชาคม ก็คือ การลำดับการกระทำท่ีเกิดจากการ

รวมตัวของประชาชนท่ีมีความคิด จิตสำนึกรวมกัน การทำงานรวมกันเพ่ือแกไขปญหาจนบรรลุ

เปาหมาย และการปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการนี้ อาจจะนำไปสูการเกิดเปนประชาคมท่ีเขมแข็ง

ข้ึนได  
  

บทสรุป 

   ความเขมแข็งของแตละชุมชนนั้นเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา แตก็ไมอาจลอกเลียนแบบกันได  

เพราะการจะกอใหเกิดความเขมแข็งนั้น ข้ึนอยูกับตัวแปรและปจจัยหลายประการของพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

ถึงแมวาปจจัยท่ีจะเปนความเปนชุมชนเขมแข็งนั้นจะไมแตกตางกัน เชนไมวาจะเปนการมีผูนำท่ี

เขมแข็ง คนในชุมชนตองมีวิสัยทัศน มีความรู หรือแมแตตองยอมเปดรับอะไรใหม ๆ ก็ตาม ก็ตอง

นำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ีอยูดี ซ่ึงการจะเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนไดนั้น 

ตองมีการพัฒนาพรอมกันทุกดานท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง

สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง อีกท้ังยังมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม กอใหเกิด

กระบวนการทำงานแบบมีสวนรวมและใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทำและมีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน

และการมีสวนรวมนั้นตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละ

บุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจ

ว าจะเลื อกหรือจัด ให มี การมี ส วน ร วมหรือ ไม  ข อสำคัญ คือ การมีส วนร วมนั้ น ต องไม  

เกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญจากผูท่ีเหนือกวา  

อยางไรก็ตาม การผลักดันใหเกิดแนวคิดการสรางชุมชนเขมแข็ง และนำไปปฏิบัติงานจริงได

นั้น ประการหนึ่งเลย คือ ตองพัฒนาการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในชุมชนท่ีจะทำให

ชุมชนเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนการศึกษาวิจัยไดแสดงใหถึงการเรียนรูและการ

ปรับตัวและแกไขปญหาของชุมชนไดเปนอยางดี ทำใหสมาชิกของชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

ความสุข พ่ึงพาตนเองได รักษาสภาพแวดลอมใหอยูในสมดุลได 

และจากหัวขอท่ีผูวิจัยเลือกศึกษานั้น เปนอีกหนึ่งชุมชนท่ีมีการแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง

ของการรวมกลุมชุมชนท่ีชัดเจน ดวยการรวมกลุมภายในชุมชน และพัฒนาอาชีพและชุมชนใหมี
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ศักยภาพ ซ่ึงผลจากการศึกษาอาจจะนำไปเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนอ่ืน ท่ีมี

บริบทท่ีคลายคลึงกันเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนตอไป 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 The coup d’etat of the National Council for Peace and Order (NCPO) in 

taking control of the country on May 22, 2014 had the reason which there was a  

serious political conflict of opinions on February 15, 2017. The head of the National 

Council for Peace and Order used the power of the Section 44 of the Constitution 

of the Kingdom of Thailand (Temporary Version) B.E. 2557 (2014) by the approval of 

the National Council for Peace and Order to order the head of the National Council 

for Peace and Order No 5/2560 governing the Measures of Authorization in 

Determining the Controlled Area to Increase the Effectiveness of Law Enforcement 

by specifying “Dhammakaya Temple” and  the surrounding area of Dhammakaya 

Temple in Khlong Luang District, Pathum Thani Province to be the “Controlled 

Area” under the operation of the “Staff and Officers”.  In this regard, Center for 

Human Rights Lawyer considers that although the reason and necessity as stated in 

the order are unclear that this is the demand to extort from Phra Dhammachayo, 

who had a honorable title as the Abbot of Dhammakaya Temple at that time, and 

colleagues in case of the offence according to the Law on Anti-Money Laundering. 

Keywords: Constitution (Temporary Version) B.E. 2557, Dhammakaya Temple, 

Section 44 
 

 

บทนำ 

 คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and Order 

(NCPO) ซ่ึงนำโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา และคณะ เปนคณะผูยึดอำนาจการปกครอง โดย

การทำรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครอง เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (คณะรักษา

ความสงบแหงชาติ, 2557) หลังการทำรัฐประหาร ก็ดำรงนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน  

 คสช.ระบุเหตุผลท่ียึดอำนาจดังนี้ 1) มีความขัดแยงทางความคิดการเมืองอยางรุนแรง หยั่ง

ลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย (ประภาพร สีหา, 2560, หนา 152) 2) การใช

อำนาจการปกครองท่ีกระทำอยูเดิม ไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยง ความแตกแยก (Bagenal, 
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Flora, 2014; The Economist, 2014 อางถึงใน วิกิพีเดีย) 3. แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมี

การตอตานอยางกวางขวาง ถาเลือกตั้งตอไปในสถานการณเชนนี้ อาจเกิดปญหาความวุนวายไมจบ

สิ้น 4) การชุมนุมทางการเมืองท่ีมีตอเนื่องมาถึง 6 เดือน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทาง

ความคิด และการแกงแยงผลประโยชนทางการเมือง ตลอดระยะเวลา 9 ปท่ีผานมา (วิกฤตการณ

การเมืองไทย พ.ศ. 2548–2553 และ พ.ศ. 2556–2557) สงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน

ทุกหมูเหลา ทำใหประชาชนแตกความสามัคคี จนไมอาจปรองดองกันได 5) ปญหาทุจริตคอรัปชั่น มี

คดีความจำนวนมากอยูในชั้นศาล และยังรอกระบวนการยุติธรรมตัดสิน 6) การบังคับใชกฎหมาย

ปกติตอปญหาขางตน บังคับใชไมไดทุกกลุม ทำใหเกิดความหวาดระแวง เกลียดชังกันในหมู

ประชาชนเปนวงกวาง ความเคลื่อนไหวของทุกฝาย โดยเฉพาะแกนนำท่ีมีความผิด ตามกระบวนการ

ยุติธรรม นำไปสูการยุยงปลุกปนแนวรวมของฝายตน ใหพรอมท่ีจะกระทำการใดๆ ตอฝายตรงขาม

ดวยความรุนแรง 7) การบริหารราชการแผนดินในหวงท่ีผานมาไมสามารถกระทำได สงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจของชาติ และกอปญหาความเดือดรอนตอประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญา 8. มีการ

ลวงละเมิดสถาบันฯ ตามมาตรา 112 ท้ังทางลับและเปดเผย สรางความไมพอใจและเกลียดชังของ

ประชาชนโดยรวม ท่ีมีความจงรักภักดีตอสถาบันฯ 9) การปลุกระดมมวลชนท่ีมุงเอาชนะฝายตรง

ขามโดยไมคำนึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญทวีความรุนแรงและเปนไปอยางกวางขวางท่ัว

ประเทศ และ 10) ปรากฏชัดวามีการจัดตั้งและใชกองกำลังติดอาวุธรวมถึงการตระเวนอาวุธ

สงครามจำนวนมาก เพ่ือปฏิบัติการอยางรุนแรงตอฝายตรงขามของตน โดยไมคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของประชาชนผูบริสุทธิ์ ซ่ึงกองทัพจะยอมใหเกิดข้ึนในประเทศชาติไมไดโดยเด็ดขาด (บาน

จอมยุทธ, 2562) การบังคับใชกฎหมายปกติตอปญหาขางตน บังคับใชไมไดทุกกลุม ทำใหเกิดความ

หวาดระแวง เกลียดชังกันในหมูประชาชนเปนวงกวาง ความเคลื่อนไหวของทุกฝาย โดยเฉพาะแกน

นำท่ีมีความผิดตามกระบวนการยุติธรรม นำไปสูการยุยงปลุกปนแนวรวมของฝายตน ใหพรอมท่ีจะ

กระทำการใดๆ ตอฝายตรงขามดวยความรุนแรง และการบริหารราชการแผนดินในหวงท่ีผานมาไม

สามารถกระทำได สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาติมีการลวงละเมิดสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา 

112 ท้ังทางลับและเปดเผย สรางความไมพอใจและเกลียดชังของประชาชนโดยรวม ท่ีมีความ

จงรักภักดีตอสถาบันเบื้องสูง การปลุกระดมมวลชนท่ีมุงเอาชนะฝายตรงขาม โดยไมคำนึงถึง

ผลประโยชนของคนสวนใหญทวีความรุนแรงและเปนไปอยางกวางขวางท่ัวประเทศ ปรากฏชัดวามี

การจัดตั้งและใชกองกำลังติดอาวุธ รวมถึงการตระเวนอาวุธสงครามจำนวนมาก (หนังสือพิมพ

ผูจัดการ, 2557) จึงทำใหคณะความรักษาความสงบแหงชาติทำการรัฐประหารข้ึนโดยมีเหตุผลใน

การท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดกอรัฐประหาร วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีประกาศใน
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ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซ่ึง

อยูในแนวทางการแกปญหาระยะท่ี 2 จากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดกำหนดไวท้ังสิ้น 3 

แนวทาง ซ่ึงแนวทางการแกปญหาระยะท่ี 2 จะจัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาข้ึนทำ

หนาท่ีในทางนิติบัญญัติ ใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติให

กลับคืนสูสภาวะปกติ จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตางๆ กอนจะสงมอบภารกิจเหลานี้แก

ผูแทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลท่ีจะเขามาบริหารราชการแผนดินในระยะตอไป 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใหความสำคัญแก

หลักการพ้ืนฐานยิ่งกวาวิธีการในระบอบประชาธิปไตย จึงจำเปนตองใชเวลาสรางบรรยากาศแหง

ความสงบเรียบรอยและปรองดอง เพ่ือนำความสุขท่ีสูญหายไปนานกลับคืนสูประชาชน และปฏิรูป

กฎเกณฑบางเรื่องท่ีเคยเปนชนวนความขัดแยง จึงใหมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จนกวาจะไดประกาศใช

รัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีจะจัดทำข้ึนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ตอไป 
 

แนวคิดในการสรางวัดพระธรรมกาย 

 เพ่ือเปนการรับสนองพระราชดำริแหงพระมหากษัตริยาธิราชเจา ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณ

อันยิ่งใหญแกประเทศไทย และในทามกลางสภาวะทางสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากเชนทุก

วันนี้ จึงมีความจำเปนท่ีจะตองชวยกันฟนฟูความเปน ”วัด” ท่ีดีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเหตุท่ีปญหา

สังคมตางๆ ลวนแสดงถึงการขาดศีลธรรมของคนในสังคมเปนประการสำคัญ ในฐานะท่ีวัดมีหนาท่ี

หลักในการสั่งสอนศีลธรรม ยอมมีหนาท่ีจะตองพัฒนากระบวนการปลูกฝงและวิธีการเผยแผธรรมะ 

ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยใหมากยิ่งข้ึน ในสถานการณปจจุบันนี้ พระภิกษุสงฆ

จำนวนกวา 300,000 รูป และวัดตางๆ กวา 30,000วัด ท่ัวประเทศ จึงจำเปนท่ีจะตองมีความพรอม 

ในการชี้นำคุณงามความดีแกประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือสรางสันติสุขและความ

สวางไสวในทุกๆ ดานแกสังคมใหไดในท่ีสุดวัดพระธรรมกาย ไดแบงเขตพ้ืนท่ีเปน เขตพุทธาวาส 

ท่ีตั้งของโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป เขตธัมมาวาส ท่ีแสดงธรรมอบรมประชาชน เขตสังฆาวาส ท่ี

พักสงฆ อยางเปนสัดสวนและไดพัฒนาวัดตามหลักปฏิรูปเทส 4 ของพระสัมมาสัมพุทธเจา (วัด

พระธรรมกาย, 2562) ดังนี้ 

1. อาวาสเปนท่ีสบาย คือ การปรับปรุงสภาพทางภูมิศาสตรของวัดใหดี ปลูกตนไมใหรมรื่น 

ดูแลวัดใหสะอาดสะอาน เปนระเบียบเรียบรอย 
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2. อาหารเปนท่ีสบาย คือ ดูแลอาหารการกินของญาติโยมท่ีมาวัดใหดี ภัตตาหารท่ีญาติโยม

นำมาถวายพระ ก็ดูแลใหดี ใหความเคารพในทานของญาติโยม ภาชนะของเขาท่ีใสภัตตาหารมาก็ทำ

ความ สะอาดสงคืนใหเรียบรอย และรวมถึงการจัดระบบการบริหารการเงินใหรัดกุมดวย 

3. บุคคลเปนท่ีสบาย คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษยวัด จะตองอบรมใหมี

กิริยามารยาทเรียบรอย สมเปนคนวัด มีอัธยาศัยไมตรี ตอนรับญาติโยมท่ีมาวัดอยางดี ตองรักษาศีล

อยางเครงครัด และหม่ันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาอยางสม่ำเสมอ ใหคนวัดเปน

แบบอยางทางความประพฤติแกญาติโยมท่ีมาวัดได 

4. ธรรมะเปนท่ีสบาย คือ เม่ือประชาชนมาวัดแลว อยาใหกลับบานมือเปลา จะตองได

เรียนรูธรรมะ ไดขอคิดกลับไปใชในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตได วัดจะตองมีการอบรมสอน

ประชาชน ท้ังการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา และการเทศนสอนหลักธรรมตางๆ 
 

ประวัติวัดพระธรรมกาย 

 วัดพระธรรมกายกอตั้งข้ึนเม่ือ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2513 สังกัดมหานิกายแหงคณะสงฆไทย 

ตั้งอยูท่ี ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพอธัมม

ชโย) ดำรงตำแหนงเปนเจาอาวาสและอธิบดีสงฆของวัด และ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพอทัตตชี

โว) ดำรงตำแหนงรองเจาอาวาส (วัดพระธรรมกาย, 2562) 

 วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ประกาศเปนวัดตามกฎหมายโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ชื่อ “ศูนยพุทธจักรปฏิบัติธรรม” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “วัดวรณีธรรมกายาราม” และตอมาได

เปลี่ยนชื่อเปน “วัดพระธรรมกาย” ตอมาวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2552 ไดรับอนุญาตใหต้ังเปนวัด

โดยสมบูรณ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซ่ึงเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เลมท่ี 96 ตอนท่ี 15 มูลนิธิธรรมกาย 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิธรรมกายข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2513 เดิมใชชื่อวา “มูลนิธิธรรม

ประสิทธิ์” โดยจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2513 

เม่ือสรางวัดพระธรรมกายเสร็จ ไดขอแกไขเอกสาร เปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิพระธรรมกาย” เม่ือวันท่ี 

20 มกราคม พ.ศ.2525 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเพ่ือไมใหสับสนกับชื่อวัด จึงจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “มูลนิธิพระธรรมกาย” เปน “มูลนิธิธรรมกาย” (วัดพระธรรมกาย, 2562) 
 

คดีความเก่ียวกับวัดพระธรรมกายในชวง พ.ศ. 2560 คดีท่ีเกิดข้ึนในความรับผิดชอบของ กอง

บังคับการปราบปราม (บก.ป.) (เนชั่นทีวี, 2560) 

  1. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (ฐานยุยงปลุกปน) 1 คดี 
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  2. มีการออกหมายจับของศาลอาญาท่ี 109/2560 ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2559 กับ น.ส.ดวง

กมล ทองคณารักษ 

  3. มีการออกหมายจับของศาลอาญาท่ี 110/2560 ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2559 กับ น.ส.

ทิพวรรณ สุจริยานุรักษ 

 คดีท่ีเกิดข้ึนอยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) 

  1. มีความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม 19 คดี 

  2. มีการออกหมายจับของศาลจังหวัดสี ค้ิวท่ี 121/59 ลงวันท่ี 17 พ.ย. 2559 กับ 

พระเทพญาณมหามีนีหรือพระธัมมชโย 

 คดีท่ีเกิดข้ึนในความรับผิดชอบของ สภ. เกาะยาว จ. พังงา รวม 103 คดี 

  1. มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 98 คดี 

  2. ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม 1 คดี 

  3. ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธ 1 คดี 

  4. ความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา (ปะการัง) 1 คดี 

  5. ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน (ตัดตนไมขวาง) 1 คดี 

  6. ความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม (ตั้งเสาและสถานีวิทยุโดยไมไดรับอนุญาต) 1 คดี 

  7. มีการออกหมายจับศาลจังหวัดพังงา ท่ีจ.6/2560 ลงวันท่ี 25 ม.ค. 60 กับ พระเทพ

ญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย 

  8. มีการออกหมายจับศาลจังหวัดพังงา ท่ีจ.7/2560 ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2560 กับ นาย

เพชรแกนทรัพย 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

 การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยท่ีคณะ

รักษาความสงบแหงชาติซ่ึงประกอบดวยคณะทหารและตำรวจไดนำความกราบบังคมทูลวาตามท่ีได

เกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองข้ึนในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีใกลเคียงตอเนื่องมาเปน

เวลานาน จนลุกลามไปสูแทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเปนฝายตางๆ ขาดความ

สามัคคีและมีทัศนคติไมเปนมิตรตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใชกำลังและอาวุธสงครามเขาทำ

รายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนไมเปนปกติสุข การพัฒนา

เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบตอการใชอำนาจในทางนิติบัญญัติ ในทาง
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บริหาร และในทางตุลาการการบังคับใชกฎหมายไมไดผล นับเปนวิกฤติการณรายแรงท่ีไมเคย

ปรากฏมากอน แมรัฐจะแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมายวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเวนความ

ในหมวด 2 พระมหากษัตริย โดยไดกำหนดแนวทางการแกปญหาไวสามระยะคือ ระยะเฉพาะหนา 

เปนการใชอำนาจสกัดการใชกำลังและการนำอาวุธมาใชคุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง 

และแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ท่ีสะสมมากวาหกเดือนใหคลี่คลายลง 

เพ่ือเตรียมเขาสูระยะท่ีสองซ่ึงจะจัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดต้ังสภาข้ึนทำหนาท่ีในทางนิติ

บัญญัติและใหมีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผนดินแกไขสถานการณอันวิกฤติใหกลับคืนสูสภาวะ

ปกติ ฟนฟูความสงบเรียบรอย ความรูรักสามัคคี และความเปนธรรม แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง จัดใหมีกฎหมายท่ีจำเปนเรงดวน จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและองคกรตาง ๆ 

เพ่ือใหมีการปฏิรูปในดานการเมืองและดานอ่ืน ๆ และใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีวาง

กติกาการเมืองใหรัดกุม เหมาะสม ปองกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเปนธรรม กอนจะสงมอบภารกิจเหลานี้แกผูแทนปวง

ชนชาวไทยและคณะรัฐบาลท่ีจะเขามาบริหารราชการแผนดินในระยะตอไป ในการดำเนินการ

ดังกลาวนี้จะใหความสำคัญแกหลักการพ้ืนฐานยิ่งกวาวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการ

เดียว จึงจำเปนตองใชเวลาสรางบรรยากาศแหงความสงบเรียบรอยและปรองดอง เพ่ือนำความสุขท่ี

สูญหายไปนานกลับคืนสูประชาชนจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใช

บทบัญญัติตอไปนี้เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกวาจะไดประกาศใช

รัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีจะจัดทำข้ึนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 48 มาตรา (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557) 
 

การบังคับใชกฎหมาย มาตรา 44 

 การบังคับใชมาตรา 44 กับการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของชาติภายหลัง

การยกเลิกกฎอัยการศึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.)  อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกคำสั่งหัวหนา คสช. เรื่อง การ

รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของชาติ เพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทำท่ีบอน

ทำลายความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของชาติ สาระสำคัญคือใหมีเจาพนักงานรักษาความสงบ

เรียบรอย มีหนาท่ีปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับความม่ันคง และการฝาฝนประกาศหรือ

คำสั่ง คสช. โดยใหมีอำนาจสอบสวน อำนาจจับกุม และเรียกบุคคลมารายงานตัว นอกจากนี้ การ
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บังคับใชกฎหมาย มาตรา 44 กับการปองกันปาสงวนแหงชาติหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) อาศัยอํานาจตามกฎหมาย มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกคำสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) เก่ียวกับมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายท่ี

คุมครองประโยชนสาธารณะ เชน ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ ปาสงวนแหงชาติอุทยานแหงชาติ 

การใชประโยชนในพ้ืนท่ีสาธารณะกีดขวางทางจราจร รวมถึง การบังคับใชมาตรา 44 ใหวัด

พระธรรมกาย เปนพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษ ก็เพ่ือเขาจับกุมและดำเนินคดีกับ พระเทพญาณมหามุนี หรือ 

พระธัมมชโย อดีตเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย ซ่ึงถูกดำเนินคดีหลายขอหา ซ่ึงปจจุบันคดีดังกลาว

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟองผูตองหา รวมถึงเห็นควรสั่งฟองพระธัมมชโย 

และมีคำสั่งถึงอธิบดีดีเอสไอจัดการเพ่ือใหไดตัวมาดำเนินคดี ดีเอสไอ ระบุวาท่ีผานมาไดดำเนินการ

ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนดเพ่ือใหไดตัว พระธัมมชโย มาดำเนินคดีโดยตลอด โดยขออนุมัติศาล

เพ่ือเขาตรวจคนพ้ืนท่ีวัดพระธรรมกายถึง 2 ครั้ง แตเม่ือมีการนำกำลังเขาปฏิบัติการ ปรากฏวามี

มวลชนจำนวนมากมาสวดมนตภายในวัด มีบุคคลปกปดใบหนาปะปนในหมูประชาชนภายในวัด 

รวมท้ังมีการต้ังเครื่องกีดขวางเสนทางเขาออกวัดและจุดสำคัญตาง ๆ อันเปนอุปสรรคตอการเขา

ปฏิบัติการ จากปญหาขอขัดของในการปฏิบัติดังกลาว จึงจำเปนตองมีกฎหมายพิเศษ คือ คำสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่ วคราว) พ.ศ. 2557 เพ่ือให เจาหนา ท่ีผูปฏิบัติงานสามารถควบคุมพ้ืนท่ีบริ เวณวัด

พระธรรมกายและพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือตรวจสอบคัดกรองผูไมเก่ียวของกับวัดพระธรรมกายออกจาก

พ้ืนท่ีปฏิบั ติการเปนการชั่วคราว รวมท้ังใหอำนาจกับเจาหนาท่ีบางประการเพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานโดยสะดวกและรวดเร็ว โดยใหเกิดผลกระทบกับประชาชนท่ัวไปท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ี

ควบคุมนอยท่ีสุด 
 

แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใชอำนาจปกครองและความรับผิดของรัฐ 

 หลักการใชอำนาจปกครอง 

 ในการปกครองแบบนิติรัฐท่ียึดหลักนิติธรรมถือกันวากฎหมายเปนท้ังท่ีมาของอำนาจและ

ขอจำกัดอำนาจของการใชอำนาจรัฐ ดังนี้ (วิษณุ เครืองาม, 2526, 91-92) 

  1.  หลักการใชอำนาจของฝายปกครอง 

   หลักการใชอำนาจปกครองของฝายปกครอง คือ อำนาจท่ีกฎหมายมอบใหฝาย

ปกครอง วิธีการท่ีกฎหมายมอบหมายใหฝายปกครองมี 2 แบบ คือ อำนาจผูกพันกับอำนาจดุลพินิจ 

   1.1 การใชอำนาจแบบผูกพัน 
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   อำนาจผูกพัน (Mandatory Power) คือ อำนาจท่ีกฎหมายมอบลงมาแลวฝาย

ปกครองถูกผูกพันจะตองปฏิบัติตามนั้นโดยเครงครัดเด็ดขาด ไมสามารถตัดสินใจเปนอยางอ่ืนได 

กฎหมายมักจะใชคำวา “ตอง” หรือ “ให” เชน กฎหมายใหอำนาจแกฝายปกครองรับจดทะเบียนตั้ง

บริษัท โดยกำหนดเง่ือนไขไวหลายประการ ถาเอกชนรายใดยื่นขอจดทะเบียนโดยปฏิบัติตามเง่ือนไข

ท่ีกฎหมายบัญญัติไวครบถวนฝายปกครองตองรับจดทะเบียน จะอางเหตุท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติติไว

เพ่ือไมรับจดทะเบียนไมได เปนตน 

   1.2 การใชอำนาจแบบดุลพินิจ 

   อำนาจดุลพินิจ เปนเรื่องตรงขามกับอำนาจผูกพัน คือ กฎหมายมอบอำนาจใหกับ

ฝายปกครองท่ีจะเลือกดำเนินการได กฎหมายมักใชคำวา “มีอำนาจ” “มีสิทธิ” “อาจจะ” “ควร

จะ” หรือ “สามารถ” อำนาจดุลพินิจจึงเปนเสรีภาพของฝายปกครอง ท่ีกฎหมายจัดวางไวเพ่ือให

ตัดสินใจเลือกระทำการหรือละเวนกระทำการ หรือเลือกผลในทางกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งใน

หลายอยาง เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของกฎหมาย ฝายปกครองมีอำนาจใชดุลพินิจได 

เม่ือมีกฎหมายใหอำนาจตัดสินใจอยางอิสระท่ีกระทำการอยางใด อยางหนึ่งหรือไมกระทำการอยาง

ใดอยางหนึ่งในบรรดาทางท่ีเลือกลวนตองชอบดวยกฎหมาย หากมีทางเลือกบางประการท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมาย ตรงนั้นก็ไมใชเปนดุลพินิจ 

 กระบวนการใชอำนาจปกครองท่ีกฎหมายมอบอำนาจใหฝายปกครองใชอำนาจดุลพินิจ คือ 

ดุลพินิจวินิจฉัยกับดุลพินิจตัดสินใจ 

 อำนาจดุลพินิจวินิจฉัย คือ อำนาจปกครองท่ีฝายปกครองใชในสวนท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปน

องคประกอบ อันเปนกรณีท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคใหฝายปกครองมีอำนาจใชอำนาจดุลพินิจใน

ลักษณะวินิจฉัยขอเท็จจริง ในกรณีท่ีฝายนิติบัญญัติจะบัญญัติถอยคำท่ีมีความหมายไมเจาะจง 

 ตัวอยางการใชดุลพินิจวินิจฉัย เชน ขอความในมาตรา 21 พระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ. 2509 วา “การกระทำท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี” ขอความใน มาตรา 11 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 

2503 วา “ลามกอนาจาร” ขอความในมาตรา 26 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 วา “อาหารท่ี

มีสิ่งนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ” เปนตน 

 อำนาจดุลพินิจตัดสินใจการใชอำนาจดุลพินิจตัดสินใจเปนการใชอำนาจในสวนท่ีเปนผลทาง

กฎหมาย เปนดุลพินิจของฝายปกครองท่ีจะตัดสินใจวาจะใชอำนาจสั่งการหรือไม และเลือกวาใช

อำนาจสั่งการไปอยางไรตามท่ีกฎหมายเปดชองใหใชดุลพินิจ ท่ีเรียกวา อำนาจดุลพินิจเลือก

เนื้อความของคำสั่ง มักจะใชถอยคำในการบทบัญญัติวา “มีอำนาจ” “มีสิทธ”ิ “อาจ...” “ก็ได” 
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สรุป 

 การบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 

กับวัดพระธรรมกายในชวง พ.ศ. 2560 จะเห็นไดวา การบังคับใชกฎหมายของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ใชประโยชนจากกฎหมายเพ่ือ ปองกัน ระงับ ปราบปรามการกระทำอันเปนการ

บอนทำลายความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของชาติ และการสงเสริมความสามัคคีและความ

สมานฉันทของประชาชนในชาติ โดยใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอำนาจสั่งการระงับ

ยับยั้ง ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคำสั่งหรือการกระทำ 

รวมท้ังการปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาวเปนท่ีสุด ซ่ึงจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 กับวัดธรรมกายในชวง พ.ศ. 2560 ไดมีการใช

กฎหมายเพ่ือปฏิบัติการตรวจคนวัดพระธรรมกาย เพ่ือใหอำนาจเจาหนาท่ีดีเอสไอดำเนินการปด

ลอมตรวจคนวัดพระธรรมกาย สอดคลองกับบทความในหนังสือพิมพมติชน  (มติชนสุดสัปดาห, 

2560) กลาววา การท่ีรัฐใชกฎหมาย มาตรา 44 ปดลอมวัดพระธรรมกายจะเปนเพราะอะไรก็

ตามนั้น เปนเพราะขอกฎหมายในมาตรา 44 เปนอำนาจท่ีศาลไมอาจตรวจสอบ กลาวคือ กฎหมาย 

มาตรา 44 กำลังปดก้ันการตรวจสอบความชอบโดยกฎหมาย ทำใหระบบยุติธรรมเขาสูความลม

สลายจนขาดความนาเชื่อถือ และองคกรตุลาการกำลังถอยหลังไปสูระดับเดียวกับประเทศดอย

พัฒนา ในขณะท่ีตามหลักการของประเทศท่ีเปนนิติรัฐและประชาธิปไตย การพัฒนาประเทศตองถูก

กำกับดวยกฎหมาย เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอประชาชนและสิ่งแวดลอม แตในกรณีประเทศ

ไทย เม่ือมีการนำกฎหมาย มาตรา 44 มาใช อำนาจการตรวจสอบจึงไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางท่ี

ควรเปน การใชกฎหมาย มาตรา 44 มีความตางจากกฎหมายพิเศษภายใตคณะรัฐประหารอ่ืนๆ ซ่ึง

บัญญัติใหถูกตองเพียงแคตามรัฐธรรมนูญ และยังเปดชองทางใหสามารถตรวจสอบไดอยูบาง แต

กฎหมาย มาตรา 44 กลับบัญญัติใหทุกการกระทำภายใตกฎหมายนี้ ถูกตองไปโดยสิ้นเชิง โดยไม

สามารถนำกฎหมายอ่ืนมาตรวจสอบหักลางได ทำใหการทำหนาท่ีของนักกฎหมายเปนไปดวยความ

ยากลำบาก และสอดคลองกับแนวคิดของศูนยขอมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (2560) กลาววา เปน

การใชกฎหมายพิเศษคำสั่งดังกลาวกำหนดใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปน

ผูรับผิดชอบในการเขาควบคุมพ้ืนท่ีรวมท้ังสามารถสั่งใหบุคคลเขาหรือออกจากพ้ืนท่ีภายในเวลาท่ี

กำหนด สามารถออกคำสั่งใหบุคคลใดมารายงานตัว จับกุมตัวหากกระทำผิดซ่ึงหนา เขาไปในเคหะ

สถานเพ่ือตรวจคน มีอำนาจในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร การใชโดรน รวมท้ังมี

อำนาจในการรื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งปลูกสรางภายในพ้ืนท่ีควบคุม ภายใตคำสั่งหัวหนา

คณะความรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 5/2560 ยังกำหนดใหเจาหนาท่ีไมตองรับผิดชอบ
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สวนตัวหากการใชอำนาจโดยสุจริต แตอยางไรก็ตาม ผูเสียหายจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ียัง

สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐได นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราโทษของผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม

คำสั่งเจาหนาท่ี คือจำคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ คำสั่งหัวหนาคณะ

ความรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการควบคุมพ้ืนท่ีรอบๆ วัด

พระธรรมกาย ซ่ึงเปนการระบุพ้ืนท่ีควบคุมอยางชัดเจน ซ่ึงขัดกับหลักการของกฎหมายปกติ 
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วัฒนธรรมทางการเมืองกบัประชาธิปไตยของไทย 

Political Culture and Democracy in Thailand 

สุชา  ปนบุญชู∗ สุริยะ ประภายสาธก∗∗  จอมชัย เลิศอมรรัฐ∗∗∗  

 

บทคัดยอ 

ระบอบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งจะดำรงอยูได จะตองอาศัยวัฒนธรรมทาง

การเมืองท่ีเอ้ืออำนวยตอระบอบการเมืองการปกครองแบบนั้น หากจะพัฒนาระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย จะตองมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยควบคูกันไปดวย 

เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองยอมมีผลตอโครงสรางและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน

ประเทศนั้น ประชาธิปไตยท่ีแทจริงไมใชไดมางายดายซ่ึงตองอาศัยกระบวนการยาวนานพอสมควร 

เพ่ือกลอมเกลาผูคนใหเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดวยการบมเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยโดยผานการศึกษาอบรม ปลูกฝงประชาชนใหศรัทธาตอวิถีประชาธิปไตย และหลอ

หลอมจนกลายเปนพฤติกรรมท่ีดีงามของคนในสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม

ทางการเมืองท่ีเอ้ืออำนวยตอระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย อันจะสงผลตอ

โครงสรางและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีเปนแบบประชาธิปไตย  

คำสำคั : วัฒนธรรมทางการเมือง, ประชาธิปไตย 

  

Abstract 

To maintain one political regime requires the facilitated political culture and 

to develop democratic political system requires the development of democratic 

political culture alongside since the political culture affect political structure and 

behavior of the people in that country. Real democracy has not perfected easily 

which need to requires a fairly long process to train people participating on politics 

∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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by the incubation of the democratic political culture through a process of learning, 

education, training, cultivate and enlighten for believing in the way of democracy as 

the good behavior people according to democratic society, in particular, the 

political culture that is conducive to a democratic political system that affect to the 

structure and political behavior of people as a democratic life.  

Keywords: Political Culture, Democracy  

 

บทนำ 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางสมาชิก

ของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดท่ีสังคมการเมือง

ตองการ ก็มักถูกปลูกฝงใหเปนความคิด อุดมการณ ความเชื่อ ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ๆ 

ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเปนความคิด อุดมการณ, ความเชื่อ ฯลฯ ท่ีข้ึนตรงกับกระบวนการ

สรางความคิด อุดมการณ ความเชื่อ จากสถาบันในทางการเมืองตาง ๆ ท่ีแปรผันตางกันไปตามแต

ละสังคมการเมือง (Andrew Heywood อางถึงใน พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ, 2561, หนา 

418) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือเกิดการทำหนาท่ีของการเปน

พลเมือง (Citizenship) ในกลุมคนสวนใหญของประเทศ จนกลายเปนคานิยมของประชาชนหมูมาก

ในสังคม เชน การมีระเบียบวินัย การคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน การออกมา

วิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลของปจเจกชน เกิดจิตสำนึกในการรวมกลุมเพ่ือปกปอง

ผลประโยชนของสังคมและชุมชน หรืออาจมีการรวมตัวกันคัดคานโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ชุมชนทองถ่ินในดานตาง ๆ การปฏิรูปการเมืองตองเริ่มตนจากการพัฒนาประชาชนใหมี “จิตสำนึก

ของความเปนพลเมือง” ทวาจิตสำนึกของความเปนพลเมืองท่ีแทจริงตองสะทอนออกมาในตัวคน

ดังตอไปนี้ ประการแรก คือ การมองสังคมอยางท่ีตนเปนเจาของ มีความรูสึกรอนหนาวกับปญหา

ทางสังคมและประเทศชาติท่ีเกิดข้ึนเหลานั้น รวมถึงการมองเห็นปญหาสังคมประเทศชาติท่ีเกิดข้ึน

วาเปนปญหาของตัวเราเองท่ีจะตองเขาไปมีสวนรวมแกไขดวย ประการท่ีสองเชื่อวาตนเองมี

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนได และตองเขาไปมีสวนรวมใน

การชวยพัฒนา แกไข เปลี่ยนแปลงปญหาทางสังคมและประเทศชาติท่ีเกิดข้ึนเหลานี้  

บทความวิชาการฉบับนี้จึงขอนำเสนอความรูเก่ียวกับ “วัฒนธรรมทางการเมืองกับระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย” เริ่มตั้งแต ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง ประเภทของวัฒนธรรม

ทางการเมือง วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รวมไปถึงปจจัยท่ี
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เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนั้น การใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองจะ

เปนสวนท่ีสำคัญอยางยิ่งในการท่ีจะชวยพัฒนาประชาธิปไตย เพ่ือใหประชาธิปไตยของไทยเขมแข็ง 

และมีเสถียรภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 

 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมการเมือง หมายถึง ความคิดและความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคม 

โดยเฉพาะความคิดและความเขาใจตอการจัดสรรแบงปนทรัพยากรในสังคม และวัฒนธรรม ทาง

การเมืองยังหมายถึงรูปแบบการกำหนดทิศทางสูเปาหมายทางการเมือง สวนใหญแสดงออกใน

รูปแบบความเชื่อ สัญลักษณ และคุณคา สำหรับบุคคลวัฒนธรรมทางการเมืองทำหนาท่ีเปนเครื่อง

ชี้แนะแนวทางการประพฤติทางการเมืองใหแกบุคคล โดยการชวยตีความสิ่งท่ีเปนการเมืองสำหรับ

สังคมโดยรวม วัฒนธรรมทางการเมืองเปรียบเสมือนแบบแผนของคานิยมและบรรทัดฐานทาง

การเมือง ซ่ึงชวยใหการทำงานของสถาบันและองคกรทางการเมืองมีความสอดคลองกันพอสมควร 

(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2554, หนา 51) 

 

ประเภทของวัฒนธรรมการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในอดีตไมวาจะเปนวัฒนธรรมแบบระบบอุปถัมภค้ำชู แบบศักดิ

นานิยมและแบบอำนาจนิยม เม่ืออยูภายใตระบบการปกครองแบบเกา โครงสรางทางสังคมแบบเกา 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ก็ดำรงอยูได เพราะอาจจะมีความสอดคลองกับระบบการปกครอง

และโครงสรางทางสังคมในอดีตของไทย แตในภาวะปจจุบันประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลาท่ียาวนาน อยางไร

ก็ตามความเปนประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีพยายามจำลองแบบประชาธิปไตยตะวันตกมา ดู

เสมือนวาเติบโตไมได เต็มท่ีอยางท่ีควรจะเปนดังประเทศตะวันตก วัฒนธรรมทางการเมือง

ประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค เคารพตอหลักนิติรัฐ เคารพตอ

ความเห็นของคนสวนให ญ แตยังคำนึงถึงเสียงสวนนอยของสังคม ไดเขามาสูประเทศไทยเม่ือ

ประเทศไดเปดรับอารยธรรมตะวันตกและจะเห็นไดชัด หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินใน

ป พ.ศ.2475 เปนตนมา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในอดีตก็ยังคงอยูไมสูญสลายหายไปไหน

และยืนหยัดอยูไดจนถึงปจจุบัน แตอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบไปบาง เชน ระบบอุปถัมภค้ำชูในอดีต ก็

ยังดำรงอยูในสังคมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ แตเปลี่ยนจากการอุปถัมภค้ำชูดัวยโครงสรางฐานันดร

ทางสังคม  ) social hierarchical structure) มาเปนการอุปถัมภค้ำชูดวยเงินตรา (cashnexus) 
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ศักดินานิยมและอำนาจนิยมในอดีตก็ยังคงอยูถึงปจจุบัน แตอยูในรูปแบบใหมท่ีผูกพันกันดวย

เงินตราและผลประโยชนตางตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเงินตรา สิ่งเหลานี้ คือวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยอุปถัมภของไทย (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2550, www.pub-

law.net) ประเภทวัฒนธรรมการเมือง ถูกแบงออกเปนดังนี้ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial political culture) เปนวัฒนธรรม

ทางการเมือง ในระบบดั้งเดิม ประชาชนในสังคมไมมีความรู ไมมีบทบาททางการเมือง ไมมีความ

คิดเห็น และไมมีสวนรวม ทางการเมือง ไมไดกำหนดบทบาททางการเมืองใหกับใคร ไมมีรัฐธรรมนูญ 

และไมมีขอเรียกรองทางการเมือง ระหวางประชาชนกับระบบการเมือง ประชาชนไมไดสนใจตอ

ระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ ปรากฏในสังคมท่ีปฏิบัติตามจารีตประเพณีดั้งเดิมซ่ึง

ปกครองกันแบบงาย ๆ เชน ชนเผาเงาะปาซาไก และชนเผาผีตองเหลืองในประเทศไทย หรือ

ประชาชนในสังคมชนบทท่ีหางไกลความเจริญ เปนตน แตในปจจุบันจะปรากฏกลุมวัฒนธรรมแบบ

มีสวนรวม แตบางกิจกรรมยังมีการไปใชสิทธิ์ เชน เม่ือมีการเลือกตั้งท่ัวไป ประชาชนก็ไปลงคะแนน

เสียง เม่ือลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแลวก็ไมไดสนใจวาใครจะไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมได

ติดตามการทำงานหรือไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองแตอยางใด ถือเปนวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบโบราณท่ีปรากฏอยูในสังคมทางการเมืองสมัยใหมซ่ึงยังคงปรากฏอยูในสังคมไทย 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject political culture) เปนวัฒนธรรมทาง

การเมืองท่ีประชาชนมีความรูความเขาใจตอระบบการเมืองโดยท่ัว ๆ ไปในระดับหนึ่ง ประชาชนใน

สังคมไมมีความรูสึก วาตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลตอระบบการเมือง ประชาชนไดยอมรับ

อำนาจรัฐ เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ แตไมกลาแสดงออก ไมกลาเรียกรองทางการเมือง 

ไมไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง โดยถือวาการเมืองเปนเรื่องของผูมีอำนาจหรือผูมีบารมี ลักษณะ

ของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาจะพบไดในกลุมคนชั้นกลางในประเทศกำลังพัฒนา ความ

เชื่อท่ีฝงรากลึกมาตั้งแตอดีตอันเปนอิทธิพลของสังคม เกษตรกรรมซ่ึงมองวารัฐมีอำนาจเปน

ผูปกครองเทานั้น ประชาชนท่ัวไปควรมีหนาท่ีเพียงเชื่อฟงและปฏิบัติ ตามกฎหมายเทานั้น 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant political culture) เปนวัฒนธรรม

ทางการเมืองของกลุมบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการเมืองเปนอยางดี ตื่นตัวทาง

การเมือง ตระหนักรูในทางการเมือง มีจิตสำนึกทางการเมืองสูง เห็นคุณคาและความสําคัญในการ

เขามีสวนรวมทางการเมือง โดยเห็นวาตองควบคุม กำกับและตรวจสอบผูปกครองใหใชอำนาจ

ปกครอง เพ่ือใหระบบการเมืองตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความเปนธรรม รวมท้ัง

การบังคับใชอำนาจตามกฎหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจะพบเห็นไดในประเทศท่ีมี
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกาวหนาสูง และมีชนชั้นกลางกลุมใหญท่ีมีจิตสำนึกทาง

การเมืองรวมท้ังมีความรับผิดชอบสูงซ่ึงจะมีอยูในประเทศ อุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแลว  

 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีความนิยมอยางแพรหลาย ซ่ึงประเทศตาง 

ๆ ในโลกไดนำมาใชเปนระบบในการปกครองประเทศ นับตั้งแตหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นระหวาง

ประเทศมหาอำนาจตะวันตก ซ่ึงมีประเทศสหรัฐอเมริกาและอดีตสหภาพโซเวียต สังคมการเมืองท่ี

ใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมสามารถทำใหประชาชนในประเทศนั้น ๆ มีวฒันธรรมทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณแทจริงเกิดข้ึนไดทันที แตตองมีการพัฒนาและศึกษาอบรม

หรือบมเพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจนวัฒนธรรมทางการเมืองสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ประชาชนของประเทศนั้น ๆ ประชาชนตองมีจติใจปรารถนาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และมีจิตสำนึกหรือวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังตอไปนี้  

1. จิตสำนึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เม่ือประชาชน

ศรัทธาแลวจะมีความเชื่อม่ัน ถาหากมีอะไรเกิดข้ึนกับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตองออกมา

ปกปองระบบการเมืองท่ีตองรักษาเอาไวคือระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนระบบการปกครองท่ี

เสียหายนอยท่ีสุด เพราะมีหลักการเคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จิตสำนึกและความศรัทธา

ในระบอบประชาธิปไตยจะมีตองมีข้ึนในหมูประชาชนและผูนำทางการเมืองจึงทำใหระบอบ

ประชาธิปไตยประสบความสำเรจ็ 

2. จิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เปนหลักการท่ีสำคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิ

เสรีภาพเปนหลักการท่ีสำคัญข้ันพ้ืนฐานของระบบเสรีประชาธิปไตย เปนการรับรองสิทธิของเสรีชน

หรือประชาชนท่ัวไป เชน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถ่ินท่ีอยู

อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการรับรูขาวสาร เปนตน  

3. จิตสำนึกในการตอสูเพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ผูท่ีมีจิตใจเปน

ประชาธิปไตย จะตองพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม เชน ถาตนเองถูกกีดกันไมให

ลงคะแนนเสียงใชสิทธิเลือกตั้ง จะตองตอสูเพ่ือใหไดสิทธิของตนเองกลับคืนมา ซ่ึงถือเปนสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของประชาชน การตอสูเพ่ือสิทธิอันชอบธรรมถือเปนหลักการของประชาธิปไตย แตในการ

ตอสูเพ่ือสิทธิของตนเองตองเคารพสิทธิของผูอ่ืนดวย และตองไมไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน หากเปน

การเอาแตไดเพ่ือตนเองโดยไมคำนึงถึงสิทธิของผูอ่ืน เปนการแสดงวาผูนั้นขาดจิตสำนึกในระบอบ

ประชาธิปไตยจะกลายเปนเรื่องการเห็นแกตัว  
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4. จิตสำนึกในเรื่องเสียงสวนใหญและสิทธิเสียงสวนนอย หลักการตัดสินขอขัดแยงและการ

คลี่คลายขอขัดแยงในระบอบประชาธิปไตยคือการออกเสียงลงคะแนน ก็ใชเสียงขางมากและเสียง

สวนใหญเปนเกณฑในการตัดสินใจ แตการใชเสียงสวนใหญจะตองไมขัดตอสิทธิของเสียงสวนนอย 

ตองเคารพรับฟงเสียงสวนนอย ในขณะเดียวกันเสียงสวนใหญจะมาลงคะแนนเพ่ือไปจํากัดสิทธิของ

เสียงสวนนอยไมได  

5. จิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค คือหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ชายและ

หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ประชาชนทุกคนอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันซ่ึงใชบังคับกับทุกคนใน

สังคม และหลักความเสมอภาคในทางการเมือง คือเม่ือมีการเลือกตั้งท่ัวไป ประชาชนผูมีสิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเขาไปทำหนาท่ีฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

ประชาชนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเทากัน หลักท้ังสองประการตองมีอยูในระบอบประชาธิปไตย ถาหาก

ไมมีหลักการนี้จะทำใหประชาชนบางคนกลายเปนผูมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนคนอ่ืนท้ังในทาง

กฎหมายและในทางการเมือง  

6. จิตสำนึกในหลักความยุติธรรม การเคารพกติกา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตอง

มีหัวใจเปนนักกีฬา เพราะบรรดาขอขัดแยงตาง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยตองใชหลักความยุติธรรม

เปนเครื่องมือตัดสินเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชน และการดำเนินการตาง ๆ ตองปราศจาก

อคติหรือเห็นแกผลประโยชน หากประชาชนในสังคมประชาธิปไตยไมเคารพกติกาเสียแลว การจะ

ยุติปญหาตาง ๆ ก็ไมสามารถจะแกไขใหลุลวงไปได  

7. จิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นตอความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีแตกตาง เม่ือผูใดใชสิทธิ

เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกตาง ๆ แมเราจะไมเห็นดวยหรือไมชอบก็ตอง

อดทน อดกลั้นรับฟง ในความเห็นตางนั้น ตราบใดท่ีผูนั้นยังใชสิทธิของตนเองภายใตขอบเขตแหง

กฎหมาย ผูนั้นอาจจะพูดสำเนียง แตกตางกัน หรือรูปลักษณภายนอกตางกัน แตก็เปนเสรีภาพอัน

ชอบธรรมของบุคคลนั้น ตราบเทาท่ีเขาไมได ทำผิดกฎหมายและทำใหใครเดือดรอน  

8. จิตสำนึกในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม คือหลักการอันถูกตองตาม

กฎหมาย เปนท่ียอมรับ มีความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกวาการปกครองตองเปนไป

ตามหลักของกฎหมายเทานั้น ซ่ึงตรงกันขามกับการปกครองโดยคณะบุคคล (สมปอง รักษาธรรม, 

2552, หนา 32-34) 
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วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

ประชาชนในสังคมใดจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือระบอบ

ประชาธิปไตยเจริญ มากนอยเพียงใด ใหพิจารณาถึงอุปนิสัยหรือวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนใน

สังคมนัน้จะตองมีลักษณะวิถีชีวิตเปนประชาธิปไตย สามารถแยกเปนขอ ๆ ไดดังนี้  

1. การเคารพเหตุผลมากกวาตัวบุคคล ประชาชนจะใชเหตุผลในการแกปญหา จะใหความ

เคารพซ่ึงกันและกัน และตองยอมรับวาประชาชนบางคนมีสติปญญาและการใชเหตุผลในวงจํากัด 

อาจจะใหเหตุผลถูกในเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งอาจจะใหเหตุผลไมถูกก็ได การไมยึดหลักอาวุโส

เครงครัดเกินไป ไมใชวาคนอาวุโสจะปฏิบัติถูกทุกเรื่อง บางครั้งความคิดดี ๆ ของผูออนอาวุโสก็เปน

เรื่องท่ีถูกตอง สังคมประชาธิปไตย จะดำเนินไปดวยดีเพราะประชาชนใชเหตุผลในการรับฟงความ

คิดเห็นของผูท่ีเห็นตางจากตนเอง 

2. การรูจักประนีประนอม ผูศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะไมใชความรุนแรงในการ

แกปญหา แตจะตกลงแกปญหากันอยางสันติวิธี ถาหากมีการใชความรุนแรงในการแกปญหาตอกัน

ระหวางประชาชน ดวยกัน ก็ทำใหขัดกับหลักเหตุผลของระบอบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงถือวา

มนุษยเปนผูท่ีมีเหตุผล  

3. การมีระเบียบและมีวินัย ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนตองปฏิบัติตามระเบียบและมี

วินัย ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง ทำใหการบังคับใชกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยไมยอมใหผูใด

มาละเมิดหรือกระทำการตามอำเภอใจได ถาหากมีกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิหรือไมเปนธรรมก็ตอง

เสนอขอเรียกรองใหแกไขกฎหมายนั้นใหเปนธรรม ไมใชฝาฝนไมยอมรับ เพราะการกระทำเชนนั้น

จะทำใหผู อ่ืนฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายไดเชนกัน จะทำใหเกิดความสับสนในสังคม ประชาชน

สามารถใชสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลตราบเทาท่ีไมเกินขอบเขตของกฎหมาย เพราะถาประชาชนใช

สิทธิเสรีภาพของตนเองเกินขอบเขต ก็จะไปละเมิดหรือกาวกายสิทธิเสรีภาพ ของผูอ่ืนจะทำใหสังคม

ประชาธิปไตยขาดความสงบสุขและไรระเบียบวินัย  

4. ความรับผิดชอบตอสวนรวม ความรับผิดชอบและคำนึงถึงวาตนเปนเจาของประเทศและ

ประชาชน คนอ่ืน ๆ ก็เปนเจาของประเทศ การประพฤติตนใหเปนพลเมืองดีของประเทศโดยรักษา

สมบัติของสวนรวม หรือสมบัติของสาธารณะ รวมท้ังการรักษาผลประโยชนของคนสวนใหญใน

สังคมและประเทศชาติ ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน จนกอใหเกิดความเสียหายแกสังคม เชน ไม

แสวงหาความร่ำรวยดวยการทำลาย ทรัพยากรของประเทศชาติ หรือผลิตสิ่งเสพติดมอมประชาชน

ในสังคม (วิศิษฐ ทวีเศรษฐ, สุขุม นวลสกุล, วิทยา จิตนุพงศ, 2554, หนา 20-22)  
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ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย 

 การท่ีพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหเปนระบอบการปกครองท่ีดีได จะตองมุงเนนให

ผูปกครองซ่ึงเปนผูท่ีถูกเลือกโดยประชาชนใหเขาไปทำหนาท่ีในการบริหารประเทศ ทำหนาท่ีโดย

มุงเนนผลประโยชนสวนรวมเปนหลักไมใชเพ่ือผลประโยชนของตัวเองหรือพวกพอง หรือกลุมท่ี

สนับสนุนตนเองแตเพียงเทานั้น การท่ีจะทำใหเปนเชนนั้นไดจะตองอาศัยการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยประชาชนตองตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนท้ังในการเลือกผูปกครองท่ีดี และการ

ตรวจสอบติดตามการทำงานของตัวแทนท่ีเลือกไปใหทำหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม รวมถึงการ

ถอดถอนตัวแทนหรือผูปกครองท่ีไมดีออกไปดวย หากภาคประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรูความ

เขาใจ ก็จะทำใหตัวแทนท่ีถูกเลือกเขาไปจำเปนท่ีจะตองทำหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือใหไดรับ

ความไววางใจและความศรัทธาเชื่อม่ันจากประชาชน สิ่งสำคัญท่ีจะทำใหภาคประชาชนเขามามีสวน

รวมในการเมืองอยางเขมแข็ง จะตองมุงใหความรูความเขาใจ รวมท้ังปลูกฝงคานิยม และวัฒนธรรม

แบบประชาธิปไตยใหกับประชาชน เม่ือประชาชนมีความรูความเขาใจมากข้ึน และถูกหลอหลอมให

มีวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวมมากข้ึน ก็จะทำใหเลือกตัวแทนมีคุณภาพมากข้ึน ไดตัวแทนท่ีดี

เขาไปทำหนาท่ี สรางผลประโยชนใหกับสังคม รวมท้ังทำใหตัวแทนท่ีไมดีถูกกำจัดออกไป การพัฒนา

ประเทศไทยไปสูสังคมประชาธิปไตยไดนั้น ตองปรับกระบวนการในการพัฒนาและแนวปฏิบัติ ซ่ึง

เราดำเนินการอยูโดยคิดวาเปนการเพียงพอแลวท่ีจะเปนประชาธิปไตย ซ่ึงความจริงไมใช สังคมไทย

เพียงแตนึกไปเทานั้นวาเราเปนประชาธิปไตยแลว แตในความเปนจริงเปนเพียงประชาธิปไตยปลอม

เทานั้น นับวาเปนจุดออนท่ีทำใหการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยลาชา สังคมไทยพรอมท่ีจะปรับ

ทัศนคติในการใชชีวิตประจำวันใหม เพ่ือสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตยข้ึนกอนเปนลำดับแรกในการท่ีจะ

กาวไปสูสังคมประชาธิปไตยตามท่ีตองการ  )เสีนีย คำสุข , 2550, หนา 46) ดังนั้นปจจัยท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีดังตอไปนี้ 

1.การเปนรัฐอุปถัมภ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน

ระบอบประชาธิปไตยในป 2475 เปนการถายโอนอำนาจจากระบอบเกาสูระบอบใหม เปนรัฐใหมท่ี

ใชระบอบรัฐธรรมนูญนิยมหรือประชาธิปไตย ทบทวนความแข็งแกรงของระบบราชการท่ีมีอยูกอน

แลว ความจำเปนของระบอบใหมท่ีตองมีผูนำจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงถูกใชเพ่ือสราง

ความชอบธรรมใหกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยังคงผูกขาดอำนาจและบทบาทไวท่ีสวนกลางท้ังหมด 

ประชาชนจึงถูกครอบงำและถูกกำกับเพียงทำหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษีและไปเลือกตั้ง ทำ

ใหประชาชนโดยท่ัวไปเขาใจวาประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้ง เปนเพียงพลเมืองดีผูมีหนาท่ีตามท่ี

รัฐกำหนดให จึงยังไมมีพลเมืองท่ีไปมีสวนรวมในการกำหนดการมีอำนาจและการสืบทอดอำนาจ
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ทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองจึงจำกัดอยูเพียงระดับการเลือกตั้ง นอกจากนั้นแลว การมี

สวนรวมในการพัฒนาทางสังคมของประชาชนก็มีขอบเขตจำกัดอยูเพียงการไปเขารวมในโครงการ

ของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เปนตน จึงทำใหประชาชนถอยหาง

จากการเมือง และคอยรอรับความ ชวยเหลือจากทางราชการ ซ่ึงเปนลักษณะของประชาชนท่ีอยู

ภายใตการอุปถัมภของผูท่ีเหนือกวาและขาดความเชื่อม่ันในการพ่ึงตัวเอง (ทิพาพร ตันติสุนทร, 

2558, https://www.gotoknow.org) 

2. กลุมปญญาชน ซ่ึงถาพูดถึงปญญาชนในอดีตนั้นเปนเหมือนผูกลา เปนผูนำทางความคิด

และจิตวิญญาณของประชาธิปไตย แตหลังจากในป พ .ศ . 2475 จนถึงปจจุบัน ปญญาชนของเรามี

ความออนแอลง ไมมีความกลาและขาดจริยธรรมทางความคิดท่ีตองมีการทบทวนถึงบทบาทของ

ตนเองอีกครั้ง  

3. พรรคการเมืองท่ีเปนเฟองจักรสำคัญในการพัฒนาและผลักดันกลไกของประชาธิปไตย 

แตท่ีผานมาพรรคการเมืองไทยนั้นลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด สวนท่ีไมลมไมลุกก็เปนพรรคท่ีไมมี

ความกลาท่ีจะแสดงออกทางการเมือง อีกท้ังการใชระบบการเมืองเพ่ือทำลายกันเอง สงผลให

วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยออนแอลง  

4. สื่อมวลชนท่ีเปนผูถายทอดความคิดของปญญาชนและนโยบายของฝายการเมืองให

ประชาชนรับรู แตท่ีผานมาเราไมเห็นบทบาทดังกลาวของสื่อในปจจุบัน ยิ่งเม่ือเทียบกับสื่อในสมัย

รัชกาลท่ี  6-7 ท่ี มีความกลา หาญและมีอุดมการณมากกวานี้  )วีรพงษ  รามางกูร, 2558, 

http://www.maticgon.go.th)  

5. การศึกษาท่ีรวมศูนยอำนาจการจัดการไวท่ีรัฐบาล สงผลใหเกิดวัฒนธรรมของคนท่ีไม

คอยเขาใจบทบาทของรัฐบาลท่ีมีผลตอความเปนอยูของตนเอง และไมสนใจเรื่องสวนรวม นักเรียน

จึงมุงแขงขันกันเรียน จนเม่ือสำเร็จการศึกษาก็มุงหาเลี้ยงชีพเพ่ือประโยชนของตน และท้ิงภาระทาง

สังคม -การเม ืองไวกับนักการเมือง อันเปนคานิยมของการบูชายกยองผูมีความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

มากกวาการใหความสำคัญกับการสรางคนท่ีมีความรูคูคุณธรรมท่ีพรอมเสียสละเพ่ือสวนรวม   

6. สถาบันครอบครัว เนื่องจากสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีไมเปนประชาธิปไตย การใชชีวิตการ

งานในสถาบันองคกรตาง ๆ จึงมีลักษณะแบบถูกจำกัด ท้ังการมีทัศนคติแบบอุปถัมภ การไมใหความ

เทาเทียมกันในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น ระบบการเลี้ยงดูในครอบครัวก็ไดรับอิทธิพลนี้ไปดวย 

ซ่ึงอันท่ีจริงแลวการบมเพาะตั้งแตเด็กนั้นเปนเรื่องสำคัญมาก เพ่ือใหเขามีจิตใจท่ีออนโยน มี

คุณธรรม รูจักการมีเหตุผล แบงปน รูจักรับฟง มีการแสดงออกและหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทดวย

การใชกำลัง และรักความยุติธรรม แตการเลี้ยงดูเด็กของคนไทยไมเปนประชาธิปไตยเทาท่ีควร 
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เพราะเราสอนเด็กแบบอำนาจนิยมจากการคุนชินการใชชีวิตภายในรัฐท่ีใชอำนาจในการปกครอง

บังคับ เราจึงสอนเด็กโดยใชระบบอาวุโสเปนใหญ ผูกขาดความถูกผิดทุกอยางท่ีลูกตองเชื่อฟงและ

ปฏิบัติตามโดยขาดเหตุผล เด็กไมเขาใจวาเขาควรมีวินัยอยางไร แตตองคอยเอาใจผูใหญ พอ แม ผู

อาวุโสทุก ๆ คนท่ีอยูในครอบครัว เขาจึงไมมีวินัย ไมรูจักรับผิดชอบตัวเอง จัดการตัวเองไมได ไมรู

จะปฏิบัติอยางไร เพราะคตินิยมท่ีวา “เด็กดี คือ ผูท่ีเชื่อฟงผูใหญ” นั่นเอง ดังนั้น ระบบการอบรม

เลี้ยงดูจะชวยสรางประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนไดก็ต้ังแตท่ีบานต้ังแตเล็ก ดวยการสรางสมดุลระหวาง

การใชเสรีภาพ ความรับผิดชอบ และความมีวินัย โดยเฉพาะการสรางนิสัยใหเปนผูมีวินัยท่ีควบคุม

ตัวเองได เพราะคำวาวินัย หมายถึงขอบังคับหรือขอปฏิบัติอยางสมัครใจจนเปนนิสัย วินัยเปนสิ่ง

สำคัญมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเปน

การปกครองตนเอง ดังนั้นถาประชาชนในชาติขาดความรับผิดชอบและไมมีวินัยในตนเองแลว นั่น

ยอมหมายถึงการไมสามารถบังคับหรือควบคุมตัวเองใหอยูในกรอบกติกาท่ีตนเองและผูอ่ืนกำหนด

ข้ึนได (ทิพาพร ตันติสุนทร, 2558, https://www.gotoknow.org) 

7. วงจรความขัดแยงทางอำนาจ อิทธิพลและผลประโยชนระหวางชนชั้นนำทางการเมือง 

political elites) คือ กลุมท่ีควบคุมบังคับใชกฎหมายกับกลุมธุรกิจนายทุนท่ีถือเงินทุนและฐานราก

กลุมการเมืองใตอุปถัมภ โดยท่ีประชาชนสวนใหญเปนเพียงเสมือน “ผูดู” หรือไมมีสวนรวมตัดสินใจ

ในการเลือกวิธีการแกปญหา เพราะวาไมมีพลังทางการเมืองมากเพียงพอ จากพ้ืนฐานความออนแอ

ของวัฒนธรรมประชาธิปไตยของสังคมประกอบกับการใหคุณคากับการเมืองของ ‘เจานาย’ หรือชน

ชั้นนำตามพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมศักดินาและอุปถัมภ คนไทยจำนวนไมนอย

รวมท้ังผู ท่ีออกมาชุมนุมประทวงรัฐบาลและผูนำท่ีตนไมชอบ จึงพอใจเพียงการเลือกฝายทาง

การเมืองหรือกลุมชนชั้นนำโดยไมไดยึดถือหรือศรัทธาหลักการประชาธิปไตยอยางแทจริง (เสนีย คำ

สุข, 2550, หนา 49)  

8. ไมชอบกลุมและขาดการรวมมือประสานงาน คนไทยมีลักษณะอุปนิสัยท่ีไมชอบการ

รวมกลุมหรือทำงานแบบทีมแตชอบทำงานคนเดียว ดังท่ีเรียกวา “ฉายเดี่ยว” (One man show) 

คนไทยมีความสามารถสูงมากเม่ือทำงานคนเดียว แตถาหากรวมกันคนอ่ืน เม่ือนั้นความสามารถจะ

ลดลดเหลือครึ่งเดียว ท่ีเปนเชนนี้เพราะไมอยากใหใครเกินหนาเกินตา ชิงดี ชิงเดนกัน ซึ่งลักษณะนี้

ลวนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย ในแงของการพัฒนาเพ่ือสังคมหรือสวนรวมไมอาจ

เกิดข้ึนไดถาไมมีการรวมกลุม ดังคำกลาวท่ีวา “ถาไมมีกลุม ก็ไมมีการพัฒนา”  

9. ไมชอบการเปลี่ยนแปลงชอบสภาพเดิม ๆ และยังตอตานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีไป

กระทบกระเทือนสถานะและผลประโยชนของตน โดยเฉพาะคนไทยเราในชนบทยังชอบทำอะไรท่ี
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สืบตอกันมาแตด้ังเดิม และมีไมนอยท่ีคนภายนอกมองวางมงายแตคนไทยก็ยังทำตอไปโดยไมสนใจ

เหตุผล ไมตั้งขอสงสัย เชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอแม ปูยา ตายายทำมาอยางไรก็จะทำ

อยูเชนเดิม ไมคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ซ่ึงลักษณะแบบมีสวนทำใหการพัฒนาประเทศ

เปนไปดวยความยากลำบาก เนื่องจากรับและนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขาไปจะถูกตอตาน  

10. ขาดจิตสำนึกและอุดมการณเพ่ือชาติบานเมืองโดยไมคำนึงถึงชาติบานเมือง โดยคิดอยู

เสมอวา“ประเทศชาติ ไมใชของเราคนเดียว”เม่ือทำกิจการใดจะคิดแตแสวงหาผลกำไร ลักษณะ

เชนนี้เปนลักษณะของ กาฝากสังคมหรือปลิงดูดเลือด สังคมคนไทยขาดจิตสำนึกและอุดมการณ จะ

มีพฤติกรรมโกงชาติโกงแผนดิน ฉอราษฎรบังหลวง ขูดเลือด ประชาชน ลกัษณะเชนนีเ้ปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาประเทศเพราะทำใหการทำงานใด ๆ จะมุง ไปท่ีประโยชนสวนตนเทานั้น ไมคิดถึง

ประโยชนของสวนรวม จะนิ่งเฉยหรือเมินเฉยตอความทุกขยากของประชาชนสวนรวมและ

ประเทศชาติ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2558, www.wiruch.com)  

 

บทสรุป 

 การท่ีสังคมไทยจะเปนประชาธิปไตยไดอยางแทจริงไดหรือไมนั้น หาใชข้ึนอยูกับการมี

ระบอบการเมืองการปกครองและมีสถาบันทางการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยเทานั้น แตปจจัยสำคัญ

ท่ีสุดคือ การท่ี ประชาชนสามารถนำเอาหลักการประชาธิปไตยมาใชในการดำรงชีวิตประจำวัน จน

กลายเปนปกติวิสัย กลายเปนวิถีชีวิตหรือเปนวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง สังคมไทยจะกาวไปสู

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยางสมบูรณนั้นไมใชเรื่องงาย ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ไมสามารถจะพัฒนาไดดวยการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดโครงสรางและกระบวนการ

ทางการเมืองแตเพียงอยางเดียว ท่ีสำคัญจำเปนจะตองมีพ้ืนฐานท่ีม่ันคงนั่นคือการมีวัฒนธรรม

การเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยคือการมีทัศนคติท่ีเชื่อในความ

เสมอภาคของมนุษย มีศรัทธาในมนุษยวาสามารถท่ีจะใชเหตุใชผลในการชี้แจงขอสงสัยและความ

ขัดแยงตาง ๆ เชื่อในสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน อดทนอดกลั้นตอความคิดเห็นท่ีแตกตาง มีจิตใจท่ีเปน

นักกีฬาการยอมเสียสละสวนตนเพ่ือผลประโยชนสวนรวม การเคารพในหลักนิติธรรม   การพัฒนา

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือประชาชน ทำหนาท่ีของตนเอง หนาท่ี

พลเมืองท่ีดี การสรางวัฒนธรรมทางการเมืองตองเริ่มตนจาก “จิตสำนึกของความเปนพลเมือง” คือ

มองสังคมท่ีตนอยูดวยความเปนเจาของ มีการรับรู และรูสึกกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในบานเมืองมองวา

เปนปญหาท่ีตัวเราเองสามารถเขาไปมีสวนรวมได แกไขได และตองเขาไปมีสวนรวมแกไขพัฒนา

เปลี่ยนแปลงสังคมใหดีได  
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อาจกลาวไดวา การสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 

ก็คือ “การสรางประชาธิปไตยท่ีฐานราก” นั่นเอง เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองคือรากฐานสำคัญ

ของระบบการเมืองการปกครอง ดังคำกลาวท่ีวา “ระบอบการเมืองจะเปนเผด็จการไมได หากคนใน

ชาติไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการ” และวัฒนธรรมทางการเมืองเปนเรื่องท่ีสามารถ

ปลูกฝงหรือพัฒนาใหเกิดข้ึนได การท่ีจะทำใหสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ได จำเปนตองเริ่มตนจากการปลูกฝงจิตสำนึกและอุดมการณแบบประชาธิปไตย หรือความเชื่อใน

คุณคาของประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในมโนสำนึกของคนไทยใหไดทุกระดับ หากคนไทยมีแนวคิดหรือ

อุดมการณประชาธิปไตยแลว ก็จะนำไปสูการมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยท่ีแสดงออกในทางปฏิบัติ 

และจะเปนพ้ืนฐานของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในทายท่ีสุด  
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บทคัดยอ 

  พรรคการเมืองถือวาเปนองคการท่ีมีความสำคัญตอกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

เปนกลไกท่ีรัฐธรรมนูญยอมรับใหเขามาทำการควบคุมดูแลกิจการของประชาชนซ่ึงรัฐบาล

ดำเนินการอยู  เพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวมกันของประชาชน  ยิ่งในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยพรรคการเมืองมีความสำคัญมาก  เพราะประชาชนจะไดยึดถือเปนสื่อกลางในการมี

สวนรวมในการปกครองประเทศ  ดังนั้นพรรคการเมืองเองจะตองกำหนดบทบาทหนาท่ีของแตละ

พรรคใหดีวาพรรคของตนจะดำเนินการไปในนโยบายและจะมีบทบาทหนาท่ีในดานใดตอประชาชน

และการบริหารประเทศ  อีกอยางหนึ่งพรรคการเมืองยังเปนสวนท่ีจะชวยสนับสนุนใหการปกครอง

ประเทศไปสูจุดหมายปลายทางท่ีจะทำใหประเทศชาติมีความเจริญและม่ันคงอีกดวย ฉะนั้นพรรค

การเมืองโดยท่ัวไปไมวาจะเปนระบบพรรคเดียว  ระบบสองพรรคหรือระบบหลายพรรคก็จะมีความ

รับผิดชอบตอบานเมืองเชนเดียวกัน จึงจำเปนจะตองกำหนดบทบาทหนาท่ีของพรรคไวอยางชัดเจน  

โครงสรางพรรคการเมือง อาจบงบอกถึงความออนแอหรือความเขมแข็งของพรรค และยัง

สะทอน แนวคิด นโยบาย อุดมการณ ซ่ึงจะเปนแนวทางสำคัญในการทำงาน หรือแสดงบทบาทของ

พรรคการเมือง พรรคการเมืองท่ีเขมแข็งม่ันคงและมีความเปนสถาบันในสังคมท้ังในยุโรปและ

อเมริกา   จึงมักจะมีโครงสรางพรรคท่ีใหญโต มีความซับซอนสูงมีเอกภาพในการทำงานของระบบ

ยอยตางๆภายในพรรค  จึงทำใหพรรคสามารถสนองตอบความตองการหรือขอเรียกรองของ

ประชาชนไดดีและท่ัวถึง   จึงทำใหประชาชนจำนวนมากสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น   โครงสราง

พรรคการเมืองในประเทศดอยพัฒนาพรรคการเมืองมักจะมีโครงสรางเล็กไมซับซอนขาดฐาน

สนับสนุนจากประชาชน   ความผูกพันระหวางบุคคลในองคกรพรรคและสส.กับประชาชนในเขต
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หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เลือกตั้งมักเปนไปตามฐานวัฒนธรรมเชิงอุปถัมภหรือการพ่ึงพากันระหวางสองฝาย คือ ผูใหอุปถัมภ

กับผูรับอุปถัมภท่ีไมเทาเทียมกัน และใหความสำคัญตัวบุคคลมากกวาพรรค  สำหรับพรรคการ

เมืองไทยมักกำหนดรูปแบบโครงสรางตามกรอบกฎหมายมีโครงสรางขนาดเล็กไมซับซอนเชนกัน   

จะใหความสำคัญกับท่ีต้ังสำนักงานใหญในสวนกลางคือกรุงเทพฯ   เปนหลักกลไกสำคัญของพรรค

คือตัวบุคคลหรือชนชั้นนำของพรรคและเงินเพ่ือใชจายกิจกรรมตางๆ เปนตนฯ  

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงไดมีการตรากฎหมายพรรคการเมืองข้ึนมาฉบับ

หนึ่ง คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการกำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให

สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  บทความวิชาการนี่เปนเพียงขอมูลในการนำไปพิจารณาขอ

สงสัยถึงความรูความเขาใจใน โครงสรางพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 

คำสำคัญ: โครงสรางพรรคการเมือง ,พรรคการเมือง ,  รัฐธรรมนูญ , ประชาธิปไตย 

Abstract 

 Political parties are organizations that are important to the political process 

as a mechanism to govern the constitutional recognition to the corporate control of 

the government in which it operates. To achieve mutual benefit of the people. In a 

democratic political regime is very important. The public can take a medium to 

participate in governing the country. Therefore, the political parties themselves 

must define the roles of each party to that. Their party will implement the policy 

and the role in which the people and the country. Another political parties are also 

encouraged to help the country to a destination that will make the country a 

prosperous and stable as well. Therefore, political parties in general, whether it is a 

single-party state. Two-party or multi-party system would be responsible for the 

same. You need to define the role of the party clearly. 

 political structure May indicate a weakness or strength of the party and also 

reflects the ideological policies that will guide the work. Or the role of political 

parties Political stability and strong institutions are in both Europe and America, so 
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often a big party structures. Sophisticated high autonomy in the running of the 

various subsystems within the party, the party to meet the needs or demands of 

the public good and thorough. As a result, many people support the political 

parties. The structure of political parties in developing countries Political parties 

often have a complicated structure, the lack of public support. The bond between 

individuals in the party organizations and MPs. With constituents tend to follow the 

culture of patronage or dependence between the two parties is to foster the 

recipients foster inequality. And to focus on individuals rather than party. Thailand 

for political parties often define the structure within the legal structure of small 

uncomplicated as well. To give priority to the headquarters in the central Bangkok. 

The main mechanism of the party is the party of the ruling elite and money. The 

cost of such activities. 

 The provisions of the Constitution such legislation has been enacted by the 

Political Parties Act, the Political Parties Act 2560 to be used as a tool to determine 

how the political establishment and operation of political parties in accordance 

with the provisions. of the Constitution This article is just an introduction to the 

information in question to cognition. Political Structure The Constitution of the 

Kingdom of Thailand BE 2560. 

Keywords:  Political party structure, political party,   democratic, constitution 

 

บทนำ 

โครงสรางพรรคการเมือง เปนการจัดระบบเพ่ือดำเนินตามแนวนโยบาย และตามแนว

อุดมการณท่ี พรรคไดกำหนดไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายความตองการ โครงสรางพรรคการเมือง จะบง

บอกถึงความออนแอ หรือความเขมแข็งของพรรค และยังสะทอน แนวคิด นโยบาย อุดมการณ ซ่ึง

จะเปนแนวทางสำคัญในการทำงาน หรือแสดงบทบาทของพรรคการเมือง พรรคการเมืองท่ีเขมแข็ง

ม่ันคง และมีความเปนสถาบันในสังคมท้ังในยุโรป และอเมริกา จึงมักจะมีโครงสรางพรรคท่ีใหญโต 

มีความซับซอนสูงมีเอกภาพในการทำงานของระบบยอยตางๆ ภายในพรรค ทำใหพรรคสามารถ
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สนองตอบความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดดี และท่ัวไป จึงทำใหประชาชนจำนวน

มากสนับสนุนพรรค  

โครงสรางพรรคการเมืองไทย ตามความเปนจริงท่ีปฏิวัติกันอยูโดยท่ัวไป จึงไดแก ตัวบุคคล 

ท่ีเปนชนชั้นนำของพรรค (Party Leaders) นั่นก็คือ หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และแกนนำ

ของพรรค โดยบุคคลเหลานี้จะเปนผูควบคุมกลไกการทำงานของพรรค ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ  และท่ีสำคัญบุคคลเหลานี้จะเปนแหลงเงิน ซ่ึงเปนกลไกอันสำคัญยิ่งของพรรคการเมืองอีก

ดวย การกอตั้งพรรคการเมืองไทย มักเริ่มตนจากกลุมเล็กๆเพียงไมก่ีคนซ่ึงเปนพวกพองและผูใกลชิด 

เม่ือตกลงเห็นชอบรวมกันในการจัดตั้งพรรคการเมือง  จึงเริ่มขยายพวกดึงพวกเขามารวมกับพรรค

สวนใหเปนเพ่ือน ญาติพ่ีนอง เจานาย ลูกนอง ผูท่ีรูจักเคารพนับถือ  อาจมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและ

ถามีเงินใชจายในกิจกรรมของพรรคมากก็จะมีผูเขารวมในพรรคมาก ท้ังอดีตสส.อดีตนักการเมือง

และผูเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีชื่อเสียง เม่ือคนเหลานี้เขามารวมในพรรค  โอกาสท่ีจะชนะการ

เลือกตั้งก็จะมีมากข้ึนท่ีสำคัญพรรคตองมีเงินมาใชจายในการเลือกตั้งใหกับสมาชิกและพวกพอง

รวมท้ังหัวคะแนนเพ่ือใหไดสส.มากท่ีสุด และภายหลังชนะการเลือกตั้ง เม่ือไดจัดต้ังรัฐบาลผูท่ีริเริ่ม

กอต้ังพรรคตลอดจนนายทุนและใหเงินผูหาเงินมาสนับสนุนพรรคมักจะมีตำแหนงสำคัญทาง

การเมือง หรือสวนใหญก็จะเปนบุคคลสำคัญของพรรค คือ หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และ

กรรมการบริหารพรรคเปนตนฯ   โดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น รวมท้ังมาตรการ

กำกับดูแลมิใหสมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

เก่ียวกับการเลือกตั้ง  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงไดมีการตรากฎหมายพรรคการเมือง

ข้ึนมาฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  เพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการกำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง 

รวมถึงบทลงโทษใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 

ลักษณะโครงสรางการจัดโครงสรางของพรรคการเมือง 

พรรคการเมือง คือ กลุมบุคคลท่ีมารวมกันปกครองและบริหารประเทศ เพ่ือประโยชนทาง 

การเมือง เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม การท่ีอยูเปนกลุมกอนจึงเปนธรรมชาติของมนุษย และ

เพ่ือใหมี ความอยูรอด ปลอดภัย มีความม่ันคง มีความสุข มีความเจริญรุงเรือง จึงมีการแบงหนาท่ี

ทางการเมืองเปนผูปกครอง และผูใตปกครอง มีการจัดระบบความสัมพันธระหวางกัน เหตุผลเพราะ

เปนการยากลำบากท่ี ผูนำผูปกครองจะดูแลคนท้ังหลายไดตามลำพัง (ไพลวัลย เคนพรหม,2560,

หนา 2-3)  ดังนั้น จึงตองมีผูชวยเหลือ ผูสนับสนนุ หรือมีสมัครพรรคพวกมาชวยทำงานสภาพการณ
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เชนนี้จึงเรียนวา “พรรคการเมือง” พรรคการเมืองจึงเปนเครื่องมือเปนพาหนะนำไปสูเปาหมาย

ทางการเมือง นั่นคือ ความสุข ความพอใจ ความม่ันคง ปลอดภัย การอยูดี มีสุขและความ

เจริญรุงเรืองของมนุษย  พรรคการเมืองตองเปนการรวมตัวของกลุมบุคคลจำนวนหนึ่งท่ีมีหลักเกณฑ 

มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เพ่ือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางจิงจัง ตอเนื่องมิใชจัดตั้งเฉพาะกิจ 

ดังนั้นลักษณะของพรรคการเมืองอาจแบงเปน 5 ลักษณะใหญๆ ดังตอไปนี้  

 1. คณะบุคคลท่ีรวมตัวจัดต้ังข้ึนเปนองคกร หมายความวา พรรคการเมืองจะตองเปนการ

รวมตัว ของคณะบุคคล มิใชเกิดจากปจเจกบุคคล หากมิฉะนั้นแลวก็มิใชลักษณะของพรรคการเมือง

แตอยางไรก็ดีการรวมตัวกันเพียงอยางเดียวก็มิไดหมายความวาจะเปนลักษณะของพรรคการเมือง 

จำเปนตองจัดตั้งข้ึนเปนองคกร (organize) กลาวคือ มีท่ีทำการพรรคสำหรับเปนท่ีรวมตัวของ

สมาชิกเพ่ือใชเปนท่ีประชุมปรึกษาหารือกัน  นอกจากนี้ยังตองมีกฎระเบียบของพรรคเพ่ือใชในการ

ดำเนินกิจการตาง ๆ รวมถึงการมีบุคคลผูทำหนาท่ีลดหลั่นกันไปตามลำดับ เชน ตำแหนงหัวหนา

พรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการและคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังตองมีทุนในการใชจาย ซ่ึงท่ีมา

ของทุนนั้นอาจจะมาจากการรับบริจาคการจัดหารวมท้ังตองการมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของ

พรรคดวย  ตลอดจนเปนการแสดงใหเห็นถึงสถานะความยั่งยืนและถาวรของพรรคใหเกิดความ

เชื่อม่ันตอมวลสมาชิกพรรคท่ีจะสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 

2. การมีแนวความคิดหรือหลักการท่ีสอดคลองตองกัน  หรือมีความเชื่อไปในทิศทาง

เดียวกันท่ี เรียกวา “อุดมการณ” หรือแนวความคิดเห็นทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมตรงกัน

หรือมีอาชีพเดียวกัน มารวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคเพ่ือคุมครองหรือสงเสริมผลประโยชนของกลุมตน 

และการรวมกลุมกันยอมมีการตกลงกันในหลักการบางอยางท่ีจะใชเปนหลักในการดำเนินการ 

(วิทยา  นภาศิริกุลกิจ, 2551, 7) แตถึงอยางไรก็ตาม การรวมตัวในลักษณะนี้ ก็มิใชวาจะเห็น

สอดคลองตรงกันไปเสียทุกอยาง อาจมีเรื่องปลีกยอยแตกตางกันไปบางตามคุณลักษณะของความ

เปนพหุนิยม แตโดยหลักการใหญแลวจำเปนตองมีความสอดคลองกัน หากมิฉะนั้น ก็มิสามารถท่ีจะ

ดำเนินกิจกรรมของพรรคไปได 

3. การกำหนดประเด็นปญหาและนโยบายสาธารณะ ถือวามีความสำคัญยิ่งสำหรับพรรค

การเมือง เพราะพรรคการเมืองเปนองคการท่ีรวบรวมความตองการตาง ๆ ของบุคคลหรือสมาชิกท่ี

เขามารวมใน กิจกรรมในการกอตั้งพรรค ท่ีจะเขาไปมีอำนาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาไป

เปนผูกำหนดนโยบายสาธารณะ คือ อำนาจทางการบริหาร หรือท่ีเรียกวารัฐบาล จึงจำเปนอยางยิ่ง

ท่ีพรรคการเมืองจะตองสะทอนประเด็นปญหาท่ีสังคมกำลังเผชิญอยูใหไดรับความสนใจ พรอมกับ

นำเสนอนโยบายสาธารณะท่ีจะสามารถแกปญหาดังกลาวนั้นไดอยางเปนรูปธรรม อันจะเปนการ
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สรางแรงจูงใจให ประชาชนไดใหการสนับสนุนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันจะเปนหนทางเขา

ไปสูอำนาจทางการเมืองไดอยางสันติวิธี หากวานโยบายของพรรคไดรับความสนใจจากผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งเปนจำนวนมากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได พรรคการเมืองนั้นก็จะเขาไปบริหารนโยบาย

สาธารณะตามท่ีใหสัญญาประชาคมไดอยางมีความชอบธรรม  ฉะนั้นการกำหนดประเด็นปญหาท่ี

สอดคลองกับสภาวการณจึงเปนหัวใจสำคัญของ พรรคการเมืองท่ีจะไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชนใหเขามาสูอำนาจทางการเมือง 

4. การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้ง คือ ชองทางอันสำคัญ

ท่ีจะเขาไปสูอำนาจทางการเมืองโดยสันติวิธีและมีความชอบธรรม เพราะการเลือกตั้งเปนวิธีการ

ผลัดเปลี่ยน อำนาจหรือวิถีทางท่ีจะเขามาสูอำนาจทางการเมือง (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2551, 8)  

ดังนั้นพรรคการเมืองจำ เปนตองอาศัยบุคคลท่ีเปนสมาชิกพรรคท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของ

ประชาชนเปนตัวแทน ของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเพียงแตคณะบุคคลท่ีรวมตัวกันกอตั้ง

พรรคการเมืองเทานั้น ก็มิอาจจะเขาไปสูอำนาจทางการเมืองท่ีจะใชอำนาจรัฐได จำเปนท่ีพรรค

การเมืองจะตองมีสมาชิกในฐานะตัวแทน ของประชาชนเปนฐานเสียงในรัฐสภา การสงสมาชิกลง

สมัครรับเลือกตั้งจึงหวังท่ีจะชนะการเลือกตั้ง แมแตในระบอบเผด็จการท่ีพรรคการเมืองเพียงพรรค

เดียว เชน พรรคนาซีของเยอรมัน พรรคคอมมิวนิสต ก็ยังใหความสำคัญกับการคัดเลือกผูสมัครเขา

รับเลือกตั้งดวยเชนกัน 

5. การเขาไปควบคุมการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาล ไมอาจปฏิเสธไดเลยวาพรรค 

การเมืองจะไมใหความสำคัญกับการควบคุมการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาล เพราะในสภาพ

ความ เปนจริงพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปนตัวของประชาชนในรัฐสภายอมมีสองฝาย คือ 

ฝายรัฐบาลและฝายคาน ฝายรัฐบาลก็จำเปนอยูเองท่ีจะตองสนับสนุนฝากฝงของรัฐบาลแตหาก

มิใชอยูในฐานะฝายรัฐบาลก็คือตองเปนฝายคาน ดังนั้น การทำหนาท่ีฝายคานหรืออีกนัยหนึ่งก็คือทำ

หนาท่ีในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็มีหนาท่ีจะตองควบคุมการดำเนินงานและนโยบายของ

รัฐบาลเพ่ือใหรัฐบาลดำเนินกิจการตางๆ ในดานทางการบริหารใหประโยชนตกถึงสาธารณะ

ประโยชนอยางโปรงใส บทบาทหนาท่ีของฝายคานจึง มีความสำคัญมากสำหรับการตรวจสอบการ

ดำเนินงานของรัฐบาล 

นั่น คือการมองไป ท่ีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ งๆ เราจะเห็นวาแตละพรรคนั้นจะมี

สวนประกอบหลายอยาง และสวนประกอบเหลานั้นลวนแตเปนสิ่งจำเปนท่ีทำใหพรรคการเมืองอยู

รอด และพัฒนาเติบโตได สวนประกอบเหลานี้จึงเรียกวา “โครงสรางของพรรคการเมือง” จึงอาจ

แบงไดเปน 3 สวนหลักๆ ดังนี้  
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(สุรพล ราชภัณฑารักษ, 2551, 40 ) 

1. แบงตามความมุงหวังหรือแบงตามวัตถุประสงคของพรรค บางครั้งเรียกวาพรรคแนว

อุดมการณ ซ่ึงจะมีความจริงจังในการรณรงคทางการเมือง เพ่ือใหคนเชื่อมีความเห็นคลอยตาม และ

จะแบงออกเปน 2 พวก ไดแก พวกฝายขวา และพวกฝายซาย ฝายขวา ไดแก พวกแนวคิดอนุรักษ

นิยม พวกชาตินิยมแนวดั้งเดิม เชน พวกนิยมกษัตริย พวกชน ชั้นสูง พวกขุนนาง พวกขาราชการ 

เปนตนฯ เรียกพวกขวาจัด ฝายซายไดแก พรรคการเมืองท่ีมีแนวความคิดกาวหนาตองการ

เปลี่ยนแปลงสังคมรวมท้ังพรรคปฏิบัติชาตินิยมตอตานจักรวรรดินิยมหรือพวกไมนิยมอำนาจรัฐท่ี

เรียกวา “อนาธิปไตย” อาจเรียกวาพวกซายจัด ในขณะท่ีพวกมีแนวคิดกลางๆ มุงชนะเลือกตั้งเปน

หลัก มักมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของพรรคอยูเสมอ เชน พรรคในแนวเสรีนิยม 

 2. การแบงตามโครงสรางการจัดองคการของพรรค โครงสรางการจัดองคการก็คือ 

โครงสราง ทางการบริหารซ่ึงตองประกอบไปดวยผูนำ และสมาชิก จะมีการควบคุมอำนวยการ 

เพ่ือใหพรรคการเมืองนั้นๆ บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวนั่นคือ คนและวิธีการในทางการเมืองของพรรค

นั่นเองฯ หากพิจารณาดูท่ีคนในสวนตางๆของพรรคนั้น คือ พรรคการเมืองยุคแรกๆ มักจะรวมกลุม

เฉพาะชนชั้นเฉพาะพรรพวกและจะใหอำนาจเปนผูนำพรรค เรียกวา “พรรคแบบเนนสมาชิก” สวน

พรรคการเมืองในสมัยตอมาจะเนนการหาสมาชิกอยางกวางขวางและผูนำพรรคก็จะมีลักษณะ

หลากหลายอันเรียกวา “พรรคเนนคะแนนเสียง” หรือ “พรรคเนนผูเลือกตั้ง” เปนตน 

3. แบงตามการแสดงบทบาทและหนาท่ีของพรรค พรรคการเมืองในสมัยใหมมีความ

หลากหลายมี การปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แมพรรคขนาดใหญก็ตองปรับตัวท้ังในดานอุดมการณ

นโยบาย วิธีการดำเนินงานหรือหารบริหารพรรค บทบาทหนาท่ี พฤติกรรมการแสดงออก เนื่องจาก

ความสนใจของมนุษยเปลี่ยนแปลงปญหาของโลกมีประเด็นตางๆ มากข้ึน การขยายตัวของการมี

สวนรวมทางการเมืองประชาชนมีทางเลือกมากข้ึน มีสิทธิ์เสรีมากข้ึน พรรคการเมืองจึงวิวัฒนาการ

เปนรูปแบบตางๆ เชน 

 3.1 เปนพรรคแบบชนชั้น หรือ พรรคแบบตัวแทนหรือพรรคแบบประสานผลประโยชน 

ซ่ึงเปนพรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสมัยแรกๆ เชน พรรคการเมืองในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและยัง 

รวมถึงพรรคการเมืองท่ียึดแนวอุดมการณเฉพาะกลุมดวย เชน กลุมตอสูเพ่ืออิสรเสรีภาพ (Human 

Rights Party) และกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Party) เปนตนฯ 

 3.2 พรรคในฐานะท่ีเปนกลไกของรัฐบาลหรือพรรครัฐบาล คือ พรรคการเมืองท่ีมีเสียง 

ขางมาก จัดตั้งรัฐบาลท้ังในประเทศประชาธิปไตย และประเทศคอมมิวนิสต หรือประเทศเผด็จการ

ตางๆ ท่ี ใชพรรคการเมืองมารองรับอำนาจสรางความชอบธรรมในทางการเมือง พรรคเหลานี้มี
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แนวคิดในการรวม ศูนยอำนาจ (Unity Parties) จะเนนลัทธิ อุดมการณ ชาตินิยม เพ่ือความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

 3.3 พรรคเพ่ือการเลือกต้ังหรือรณรงคเพ่ือวัตถุประสงคบางอยางทางการเมือง พรรค

การเมืองเหลานี้จะเนนวิธีการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายเปนหลัก ซ่ึงพรรคการเมืองในสังคมสมัยใหม

จะมี พรรคแบบนี้จำนวนมากจนกระท่ังพรรคการเมืองรุนเกาๆ ตองปรับตัวลดทางอุดมการณลง เชน 

พรรคแรงงานในอังกฤษตั้งแตยุค นายโทนี่  แบลร  เปนหัวหนาพรรคจะไมเนนระบบรัฐสวัสดิการท่ี

เขมขนเหมือน ยุคกอนๆ และก็ทำใหชนะการเลือกตั้งเปนประวัติศาสตรถึง 2 ครั้งติดตอในป พ.ศ. 

2541 , ป พ.ศ. 2544 เปนตนฯ ตอมาทำใหพรรคการเมืองสมัยใหมท่ัวโลก เนนการเอาชนะเลือกตั้ง

มากกวาจะขายอุดมการณจะใชความพยายามหาจุดตางๆ หรือวางตัวใหโดดเดนทุกหนทางเพ่ือขยาย

ฐานสมาชิกในทุกกลุมองคกรทางสังคม 

 

การจัดองคการพรรคการเมือง 

 การจัดโครงสรางของพรรคการเมืองนับเปนสิ่งสำคัญในการกำหนดบทบาทหนาท่ีในการ

ดำเนินการของพรรคการเมือง จำแนกได 2 ประการ คือ โครงสรางทางอำนาจและโครงสรางทาง

สายงาน (พรรณรัตน ดิษฐเจริญ , 2555, 13) 

1. โครงสรางทางอำนาจ 

พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะมีการกำหนดไวขอบังคับพรรความีกฎเกณฑใน

การใชอำนาจของหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคอยางชัดเจนโดยสมาชิกพรรคจะมีสวน

รวมในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือกำหนดตัวบุคคลใหเขาไปทำหนาท่ีตามตำแหนงของพรรค

หรือการใหความเห็นชอบตางๆในกิจกรรมของพรรคการเมืองดังนั้นโครงสรางทางอำนาจมีความ

เสมอภาคตามครรลองขอประชาธิปไตย 

2. โครงสรางและสายงาน 

          โครงสรางและสายงานหรือการจัดองคการทางการเมืองเปนการกำหนดบทบาทหนาท่ีให

สอดคลองกับขอบังคับพรรคการเมืองเพ่ือใหสามารถดำเนินกิจการของพรรคการเมืองไดอยางมี

ประสิทธิ์ภาพ ในปจจุบันจะมีความแตกไปจากอดีตหลายประการและบางแบบก็ถูกยกเลิกไปแลว 

เนื่องจากระบบการเมืองของแตละประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป แตก็ไดนำมากลาวไวก็เพ่ือจะไดทราบ

ความเปนมาของการจัดองคกรพรรคการเมืองในอดีตดวย เพ่ือประโยชนในการศึกษาพรรคการเมือง 
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การวางแผนจัดตั้งพรรคการเมือง จุดใหญตองมุงท่ีโครงสรางเปนสำคัญเพราะจะนำไปสู

ความเขมแข็งและความออนแอทางการเมืองได ดังนั้น โครงสรางของพรรคการเมืองควรมี ดังนี้ (ณัช

ชาภัทร อุนจิตร,2549, หนา 137 และ พรรณรัตน ดิษเจริญ,2555, 12-13 ) 

1. การจัดรูปองคกรของพรรคการเมืองตองมีการแบงงานออกเปนสาขา และกำหนดสาย

การบังคับบัญชา นับแตสวนกลางไปถึงระดับทองถ่ินเพ่ือชวยรณรงคหาเสียงในการเลือกตั้งใหเปนไป

อยางกวางขวางและท่ัวถึง 

2. กลไกของพรรค การทำงานของทุกสวนภายในพรรคจะตองมีการประสานกันจึงจะทำให

กิจการของพรรคดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีหนวยงานในสาขาท่ีจำเปนและมีหัวหนา

รับผิดชอบอันไดแก สำนักงานเลขาธิการ ฝายรณรงคหาเสียง นโยบายและการเมือง ฝายการคลัง

และองคกรสนับสนุนตาง ๆ  

3. นโยบายพรรค ควรมีการวางนโยบายพรรคไวกวางๆ เพ่ือใหสามารถมีความคลองกับ

สถานการณและนโยบายของพรรค ควรจักตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมพรรคและประกาศ

ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

4. การเงินของพรรค เงินเปนปจจัยสำคัญในการบริหารงานของพรรคใหบรรลุเปาหมายท่ี

กำหนดไว เพราะพรรคตองใชจายเงินจำนวนมากในการหาเสียง การพิมพเอกสารอุปกรณและ

เครื่องใชในสำนักงาน สวนท่ีมาของเงินของพรรคอาจไดมาในหลายทาง เชน ไดมาจากคาบำรุง

สมาชิกและรายไดอ่ืนๆ ของพรรค 

5. การประชุมพรรค โดยปกติแลวจะมีการประชุมพรรคทุกระดับ เพ่ือแสดงถึงผลท่ีได

ดำเนินการไปแลว การแสดงงบดุลการใชจาย รวมถึงการกำหนดนโยบายท่ัวไป 

 

การสนับสนุนและการหารายไดของพรรคการเมือง 

 การดำเนินการหารายไดและการสนับสนุนของพรรคการเมืองจะตองกระทำโดยเปดเผย

พรอมแสดงวัตถุประสงคอยางชัดเจนวาเปนการระดมทุนของพรรค โดยใหหัวหนาพรรคการเมือง

ประกาศใหประชาชนท่ัวไปทราบถึงจำนวนและแหลงท่ีมาของเงินทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมา

จากงานกิจกรรมดังกลาว สำหรับการการจัดหาทุนรายไดของพรรคการเมืองในประเทศไทยตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไดกำหนดหลักเกณฑ

เก่ียวกับการเงินของพรรคการเมืองประกอบดวยรายไดของพรรคการเมือง การบริจาคเงินใหพรรค
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การเมืองและการสนับสนุนพรรคโดยรัฐ นับวาเปนแหลงท่ีมาของรายไดพรรคการเมือง พรรค

การเมืองตองปฏิบัติตามมาตรา 62-68 สรุปได ดังนี้ 

1. เงินประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมืองจากผูรวมการจัดตั้งทุกคน คนละไมนอยกวา 

หนึ่งพันบาทและไมเกินคนละหาหม่ืนบาท 

2. เงินคาธรรมเนียมและคาบำรุงพรรคการเมืองตามขอกำหนดในขอบังคับของพรรค

การเมือง 

3. เงินท่ีไดจาการจำหนายสินคาหรือบริการของพรรคการเมือง 

4. เงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค

การเมือง เชน การจัดโตะจีนเลี้ยงอาหาร เปนตน 

5. เงินทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับจากการบริจาค 

6. เงินอุดหนุนจากกองทุน 

7. ดอกผลและรายไดท่ีเกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดของพรรคการเมือง 

 การไดมาของรายไดของพรรคการเมืองนั้นจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือยืนยันแหลงท่ีมาได

อยางถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได สวนวิธีการและรูปแบบนั้นเปนไปตามคณะกรรมการ

เลือกตั้งจะกำหนดในรายละเอียด 

 

สมาชิกพรรคการเมืองและการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองจะมีความแตกตางกัน ( สุรพล ราชภัณฑารักษ, 2551, 

หนา 79) พิจารณาได  2 ลักษณะไดแก 

1. การเขารวมโดยไมมีเง่ือนไข  เปนการเขารวมไดอยางมีอิสระไมมีเง่ือนไขใดๆไมมี

ลักษณะผูกมัดสมาชิก 

2. การเขารวมอยางมีเง่ือนไข  ผูเขาเปนสมาชิกพรรคจะตองทำตามกฎขอบังคับของ

พรรค และมีข้ันตอนตางๆรวมถึงการยอมรับระเบียบตางๆของพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 19 กำหนดให  

 (1) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

ซ่ึงไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป  

 (2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ  

 (3) ไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  
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 (4) ยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบตามท่ีนายทะเบียนกำหนดตอพรรค

การเมืองท่ีผูนั้นประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก และใหคำรับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรค

การเมืองอ่ืนอยูในขณะเดียวกันตามสถานท่ีท่ีพรรคการเมืองกำหนดและใหพรรคการเมืองสงสำเนา

ใบสมัครและเอกสารประกอบดังกลาวใหนายทะเบียน 

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 20 

กำหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เม่ือ  

 (1) ตาย  

 (2) ลาออก โดยใหถือวาสมบูรณเม่ือไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  

 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  

 (4) พรรคการเมืองมีมติใหออกตามขอบังคับพรรคการเมืองเพราะกระทำผิดวินัยหรือ

จรรยาบรรณอยางรายแรง หรอืมีเหตุรายแรงอ่ืน  

 (5) พรรคการเมืองท่ีผูนั้นเปนสมาชิกสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป โดย

ใหสมาชิกภาพของผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันถัดจากวันท่ีครบ 60 วันนั้น  

 (6) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง  

 (7) กระทำการอ่ืนตามท่ีกำหนดในขอบังคับพรรคการเมือง  

 

ขอหามเก่ียวกับการรับสมาชิกพรรคการเมือง 

 - หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปนสมาชิกหรือดำรงตำแหนงใด ๆ 

ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทำการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนของพรรคการเมือง หรือ

รวมกระทำการอยางใดอยางหนึ่งในการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง (มาตรา 21)  

 -หามมิใหสมาชิกท่ีเปนขาราชการซ่ึงมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำนอกจากขาราชการ

การเมือง พนักงาน เจาหนาท่ี หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีของพรรคการเมืองหรือตำแหนงอ่ืนใดของพรรคการเมือง (มาตรา 21)  

 - หามมิใหพรรคการเมืองหรือผูใดให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมเพ่ือจูงใจใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง (มาตรา 22)  
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 - หามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณ

เปนเงินได จากพรรคการเมืองหรือจากผูใด เพ่ือยอมสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 

(มาตรา 23)  

 - หามมิใหผูใดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(มาตรา 24)  

 - ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองใด พรรคการเมือง

นั้นตองดำเนินการรับสมัครสมาชิกให มีจำนวนไมนอยกวา 5,000 คน ซ่ึงอยางนอย ตอง

ประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีท่ีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดท่ีนายทะเบียนประกาศ

กำหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา (มาตรา 26)  

 สำหรับการสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองของไทยตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีขอบังคับในการกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกพรรค รวมถึงจริยธรรมของ

สมาชิกพรรคดวย และสมาชิกจะตองเสียเงินบำรุงพรรค หากมิไดเสียคาบำรุงพรรคติดตอกันเกินสอง

ปจะสิ้นสุดสมาชิกภาพและการลาออกจากพรรคจะสมบูรณก็ตอเม่ือยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน

สมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองใหนายทะเบียนแจงตอนายทะเบียนสมาชิกนั้นๆ

โดยเร็ว การเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในปจจุบันเปนแบบมีเง่ือนไข เนื่องจากมีกฎหมายวาดวย

การเมืองไดกำหนดไว นอกจากนี้ประเภทของผูเขารวมกิจกรรมพรรคการเมืองนั้นมีความแตกตางไป

จากเปนสมาชิกพรรคการเมืองแบบเปนทางการและสมาชิกพรรคการเมืองแบบไมเปนทางการ 

จำแนกได 4 ประเภท ไดแก 

1. ผูเลือกตั้ง (voter) คือ ผูท่ีมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาตาม

กฎหมายและเปนผูสนับสนุนโดยเห็นพองกับนโยบายพรรค เปนกลุมท่ีสนับสนุนมีอยูโดยท่ัวไปและ

พรรคตองทราบจำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งวาลงคะแนนใหแกพรรคเทาใด โดยทราบจากสถิติเปน

เครื่องชี้วัดความสำเร็จหรือความลมเหลวของพรรค 

2. ผูสนับสนุน (Supporter) ผูสนับสนุนจะมีบทบาทมากวาผูเลือกตั้ง เพราะผูสนับสนุน

นั้นจะแสดงออกใหเห็นวามีใจโนมเอียงใหแกพรรคการเมืองใด มีความใกลชิดกับพรรคการเมือง

ประกอบดวยองคกรระดับรองตางๆ ซ่ึงผูจัดตั้งพรรคเปนผูจัดตั้งและควบคุมเองหรือเปนบรรดากลุม

ผูมีอิทธิพลตางๆ 

3. ผูดำเนินการ (Militant) คือ กลุมแกนกลางสำคัญของพรรคเพราะเปนผูดำเนิน

กิจกรรม ประกอบดวยผูนำตางๆในพรรคเปนกลุมผูมีบทบาทเปนสมาชิกพรรคเพราะเปนผูทำงาน
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ใหกับพรรคเปนการถาวรในสวนตางๆ เชน การเผยแพรอุดมการณ เตรียมการรณรงค การหาเสียง

เลือกตั้ง เปนตน 

4. สมาชิกพรรค (Members)  คือ บุคคลท่ีเปนสวนสำคัญของพรรคการเมืองเปนผูท่ี

สมัครใจเขารวมกิจกรรม ของพรรคอยางถูกตองเปนทางการ จะอยูก่ึงกลางระหวางผูสนับสนุนกับ

กลุมผูดำเนินการ การรับสมาชิกอยางเปนทางการมีหลายประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ สมาชิก

สมทบ 

 

การส้ินสุดของพรรคการเมืองและการควบรวมพรรคการเมืองของไทย 

 พรรคการเมืองหากไมสามารถทำกิจกรรมพรรคไดตามกฎหมายกำหนด หรืออาจจะกระทำ

การในลักษณะฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายจะตองสิ้นสุดความเปนพรรคการเมือง เชน ไมแกไข

ขอบังคับตามท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองสั่งแกไขหลังจากท่ีจดทะเบียนพรรคแลว มีจำนวนสมาชิก

ไมถึงเกณฑ ไมมีการประชุมใหญ มีหนี้สินลนพนตัวเปนปรปกษหรือลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือใหไดอำนาจท่ีไมใชวิถีทางรัฐธรรมนูญ การยุบ

พรรคกระทำโดยศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการท่ีกฎหมายบัญญัติ  เม่ือศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

พรรคก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนการสิ้นสุดสภาพความเปนพรรคการเมือง และหามให

คณะผูบริหารพรรคท่ีถูกยุบไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลา10 ป  นับตั้งแตวัน

ถูกยุบพรรค และการควบรวมพรรคการเมืองของไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 96-99  สรุปไดในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรหามมิ

ใหมีการควบรวมพรรคการเมือง ถาจะควบรวมจะตองเปนเปนการจัดตั้งพรรคการเมืองแบบใหม

เทานั้น ไมอนุญาตใหมีการควบรวมไปอยูกับพรรคใดพรรคหนึ่ง  โดยใหหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคท่ีจะควบรวมพรรคละ 10 คน ประชุมรวมกันเพ่ือ

ดำเนินการรางขอบังคับ ของพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนใหม เม่ือจัดประชุมแลวตองแจงใหใหทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพ่ือจัดประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค

การเมืองใหมเม่ือไดรับอนุญาตแลวคณะกรรมการเลือกตั้งจะมีคำสั่งใหพรรคการเมืองเดิมท่ีควบรวม

กับพรรคการเมืองใหมจะสิ้นสุดลง 

 โดยสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะมีสถานะเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งข้ึนใหม

หลังจากการควบรวม และโอนบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของพรรคการเมือง

เดิมไปเปนของพรรคการเมืองใหมนับต้ังแตนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมือง  โดย

นายทะเบียนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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สรุป 

 โครงสรางพรรคการเมืองจะสะทอนใหเห็นวาพรรคการเมืองจะมีความม่ันคงหรือความ

ยั่งยืนหรือไมก็ตองข้ึนอยูกับองคประกอบสำคัญ  ประการแรกคือ คนเพราะคนจะเปนผูริเริ่มในการ

จัดต้ังพรรคการเมืองและเปนกลไกสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนกิจกรรมของพรรคใหเปนไปตามประสงค  

ประการท่ีสอง คือ การจัดองคการท่ีมีโครงสรางทางอำนาจท่ีเปนลักษณะแนวดิ่งเพ่ือเอกภาพ  และ

โครงสรางทางสายงานในการบริหารและประสานการปฏิบัติกับสมาชิกของพรรค โดยมีสถานท่ีต้ัง

สำนักงานใหญและมีสาขาพรรคตามภูมิภาคตางๆ ในการทำกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือใหไดรับการ

สนับสนุนจากผูเลือกตั้ง ประการท่ีสาม นโยบายของพรรคการเมืองจะตองมีความชัดเจนเปน

แรงจู งใจ ให ผู มี สิท ธิ์ เลื อกตั้ งสน ใจและตัดสิน ใจเลื อกผู ส มัครของพรรคในการเข า เป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือนำปญหาไปผลักดันใหเปนผลตอการนำไปปฏิบัติเปนนโยบาย

สาธารณะในการตอบสนองตอผูลงคะแนนใหสมาชิกพรรคของตนเอง ประการท่ีสี่ เงินทุนสำหรับใน

การดำเนนิกิจกรรมของพรรคการเมืองท่ีไดรับจากการสนับสนุนจากรัฐและจากภาคเอกชน 

สวนโครงสรางพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมืองพ.ศ. 2560 มีความแตกตางจากกอนๆ ในเรื่องของการจัดต้ังพรรคการเมืองโดยไดเพ่ิม

จำนวนของสมาชิกผูรวมจัดตั้งมากข้ึนกวาเดิมเปนรอยเทา รวมท้ังกำหนดสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก

พรรคไดอย างชัด เจน บนหลักอำนาจสู งสุด เปนของสมาชิก มิ ใชของหั วหน าพรรคหรือ

กรรมการบริหารเทานั้น 
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หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Buddhist Principles in Good Governance of Thai Local Governments 

 

ไพทูรย  ปริญญาธรรมกุล0

* 
     

 

บทคัดยอ 

หลักธรรมภิบาลท่ีวาดวยการปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ให

เปนไปในครรลองธรรม สามารถ นำไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยาง

กวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ 

ความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ

ปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน  ธรรมาภิบาล เปนหลกัการท่ีนำมาใชบริหารงานในปจจุบัน

อยางแพรหลาย รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย เหตุเพราะ ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ การทำงานดวยความสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร อันจะทำ ใหเกิดการพัฒนา

อยางตอเน่ือง ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและ ความเจริญกาวหนาของประเทศ 

คำสำคัญ : หลักพุทธธรรม, ธรรมาภิบาล, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

Governance principles that govern the management of corporate control 

to a fair trail can be used by both public and private. Justice in this administration. 

A broad definition, is said to signify a religious principles but also moral, ethical and 

moral righteousness entirety. And which a reasonable person should have the 

conduct and practices such as transparency, accountability. Without the 

intervention of outside organizations and so on. Good governance principles that 

are used widely in the current administration. Including local governments because 

they help create and promote corporate accountability and efficiency, such as 

working with faithfulness and perseverance will do to achieve continuous 

                                                           
* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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improvement. The impact on the stability of the government. The growth of the 

country 

Keywords: Buddhist Principle, Good Governance, Thai Local Governments 

 

บทนำ  

          ในอดีตท่ีผานมา การปกครอง การบริหาร และการพัฒนาหมูบาน ตำบล  เปนไปตาม

พระราชบัญญัติปกครองทองท่ีพ.ศ. 2457 ซ่ึงกำหนดใหหลายบานรวมกันเปนหมูบาน มีผูใหญบาน

เปนผูดูแล และหมูบานหลายๆหมูบานรวมกันเปนตำบลมีกำนันเปนผูดูแล และมีหนาท่ีชวยเหลือ

ทางราชการโดยการรับนโยบายจากสวนกลางท่ีรวมศูนยสั่งการจากขาง บนลงมาอาจมีความจำเปน

และสอดคลองกับภววิสัยหนึ่งๆและภารกิจหนึ่งๆอยูจวบจนถึงปจจุบัน 

           เม่ือประเทศชาติมีความเจริญและสังคมมีความซับซอนมากข้ึน วิธีคิด วิธีทำงานแบบ

รวมศูนยอำนาจนี้ถือวาไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปและหรืออาจ ไมตรงกับความตองการ

ท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงไดมีการกระจายอำนาจในรูปแบบสภาตำบลเพ่ือใหเปนองคกร

ของประชาชนในทองถ่ิน แตท่ีผานมา แมวารัฐบาลกลางไดมีนโยบายใหองคการบริหารสวนตำบล

บริหารงานโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล  ก็ยังพบวาองคการบริหารสวนตำบลจำนวนมากยังขาด

ความรูความเขาใจตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกท้ังยังไมไดนำหลักพุทธธรรมซ่ึงเปน

ท้ังหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและหลักการพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนสวนใหญ

ในสังคมไทยมาใชในการบริหารงานซ่ึงสงผลตอความลมเหลวในการบริหารงาน รวมท้ังทำใหไมไดรับ

ความไววางใจจากประชาชนและจากรัฐบาลกลางในหลายๆกรณีอีกดวย 

           กลาวเฉพาะองคการบริหารสวนตำบลคำแคนซ่ึงเปนองคการขนาดเล็กท่ีมีภารหนาท่ี

รับผิดชอบประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีคอนขางยากจนและมีอาชีพเกษตรกรรมท่ีอาศัยธรรมชาติเปนหลัก 

รวมท้ังภายในชุมชนเองมีชาวบานท่ีรวมกลุมกันเปนกลุมตางๆเชนกลุมทำปุยชีวภาพ กลุมออมทรัพย 

กลุมทอผา ท่ีควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดีและเขมแข็งตามภารกิจของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนั้นชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเชนปาไม ภูเขา

ซ่ึงบางสวนไดถูกบุกรุกอยูจำนวนมากรวมท้ังมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีเปนไปตามหลักพุทธ

ธรรมอยูอยางเขมแข็ง  ขณะเดียวกันองคการบริหารสวนตำบลคำแคนก็ไดมีการแขงขันการเขาสู

อำนาจดวยการลงทุนดวยเงินจำนวนมาก สภาวะเหลานี้จึงเปนแรงจูงใจท่ีสำคัญในการศึกษาวา 

องคการบริหารสวนตำบลคำแคน ไดนำหลักพุทธธรรมซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานในธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารงานหรือไมอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง และเพ่ือท่ีจะไดขอเสนอแนะ ท่ี
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เหมาะสมในการดำเนินงานใหเปนไปตามหลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนตอไป 

 

แนวคิดและพัฒนาการการปกครองสวนทองถิ่น   

 การปกครองทองถ่ิน เปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบนัฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตน

มีความเก่ียวพันมีสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวง

แหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัยอันจะนำมาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 

 โกวิทย พวงงาม (2552) กลาวถึงแนวคิดการปกครองสวนทองถ่ินและ การกระจาย

อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 (แกไขถึงฉบับท่ี5) 

พ.ศ. 2546 และพรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจพ.ศ. 2542 วา การกระจาย

อำนาจมีแนวคิดต้ังอยูบนเจตนารมณเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะความตองการ

ใหประชาชนมีสวนรวมรับผิดชอบชุมชนตองบประมาณของตนเอง และมีความเปนอิสระพอสมควร 

ซ่ึงจุดมุงหมายนี้จะสำเร็จลงไดก็ดวยวิธีการใหประชาชน กลุมองคกรชุมชนในทองถ่ินเขาไปมีสวน

รวมในการบริหารจัดการท้ังในแงของการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินของตนเอง และกลไก

การมีสวนรวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน การกำกับดูแล ตรวจสอบ ตลอดจนการเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ินเปนตน แนวคิดพ้ืนฐานของการปกครองทองถ่ินจึงเปนประโยชนตอการ

วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย และชูศักดิ์  เท่ียงตรง (ชูศักดิ์ เท่ียงตรง, 2518 : 23) 

ไดกลาวถึงแนวคิดการปกครองสวนทองถ่ินเชนกันวา คือการปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอำนาจให

หรือกระจายอำนาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ินมีอำนาจในการปกครอง  และรับผิดชอบท้ังหมด

หรือแตบางสวนในการบริหารภายใตขอบเขต อำนาจ หนาท่ี และอาณาเขตของตนท่ีบัญญัติ ใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ สวน กระมล  ทองธรรมชาติ (กระมล ทองธรรมชาติและคณะ,  2555 : 12)  

ไดกลาวถึงการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาเปนเจตนารมณสำคัญประการ

หนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพุทธศักราช 2540 ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 

ตุลาคม  พ.ศ. 2540   ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ จึงมีกฎหมายวาดวยการ กำหนดแผนข้ันตอนการ

กระจายอำนาจซ่ึงอยางนอยจะตองมีสาระสำคัญดังตอไปนี้ 
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            1. การกำหนดอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบบริหารสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

             2. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองเปนสำคัญ 

             3. การจัดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหนาท่ีตาม 1 และ2 ประกอบดวยผูแทน

ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยมีจำนวนเทากัน 

             4. ในกรณีท่ีมีการกำหนดอำนาจหนาท่ี และการจัดสรรภาษี และอากร ตาม1และ2 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดแลวเชนกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลเปนตน คณะกรรมการ

ตองนำเรื่องดังกลาวมาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป ท้ังนี้จะตองคำนึงถึงการกระจายอำนาจ

เพ่ิมข้ึนใหแกทองถ่ินเปนสำคัญ และวุฒิสาร ตันไชย ไดกลาวโดยสรุปวา การกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลตองดำเนินการอยางตอเนื่องตาม

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงกำหนดไวในมาตรา 78 ใน

หมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนอกจากนั้นในมาตรา 284 ยังไดกำหนดใหมีการออกกฎหมายเพ่ือ

เกิดการกระจายอำนาจอยางแทจริงอีกดวย  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อำนาจ พ.ศ. 2542 จึงเปนกฎหมายเพ่ืออนุวัตรตามมาตรา 284 แหงรัฐธรรมนูญ  โดยมีสาระสำคัญ

ในการกำหนดอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคการปกครองสวน

ทองถ่ินดวยกันเอง  รวมท้ังกำหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

เหมาะสมกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายโดยกำหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทำแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการและมีกรอบคิด

ท่ีสำคัญ  3  ประการ คือ 

           ประการแรก ความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตความเปนรัฐเดียว

และความมีเอกภาพของประเทศโดยเฉพาะการมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข 

           ประการท่ีสอง   หลักความสัมพันธของ การบริหารราชการแผนดินคือความสัมพันธ

ระหวางบทบาทอำนาจหนาท่ีของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

           ประการท่ีสาม หลักประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือเปนการเพ่ิม

ขีดความสามารถใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

และตรวจสอบได  
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           จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการขางตนผูศึกษาจึงสรุปไดวา การกระจายอำนาจ

เปนวิธีการและเปาหมายเพ่ือสรางพลังทองถ่ินใหเขมแข็งในการคิด วางแผน ตัดสินใจ ติดตาม 

ตรวจสอบดวยกระบวนการของประชาชนในทองถ่ินเองและในการศึกษานี้ไดเนนหนักการกระจาย

อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 โดยเนนไปท่ีหมวด 9 ตั้งแตมาตรา282-290 

และนำอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล พุทธศักราช 2537(แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี5)พุทธศักราช 2546 มาตรา 67-68รวมท้ัง

ใชภารกิจ 5 ดานตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอำนาจพุทธศักราช 

2542 เปนตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 

 

ข้ันตอนการกระจายอำนาจ  

 ข้ันตอนการกระจายอำนาจนั้นมีหลายระดับและหลายรูปแบบโดยเริ่มจากความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการเมืองหนึ่งๆ ดังนี้ 
 วุฒิสาร   ตันไชย (2552 : 53) ไดกลาวถึง แผนการและข้ันตอนการกระจายอำนาจวา 

การกระจายอำนาจกำหนดไวเปน 3 ชวง คือ (พ.ศ. 2544-2547) ในชวง 4 ปแรกไดกำหนดใหมีการ

ถายโอนภารกิจท่ีซ้ำซอน โดยท่ีภารกิจบริการสาธารณะจำนวนหนึ่งจะถายโอนไปใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เปนผูดำเนินการในขณะท่ีราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคจะทำหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม

การดำเนินงานของทองถ่ินตลอดจนการกำกับดูแล จัดการการบริหารสาธารณะเหลานั้นใหได

มาตรฐานเพ่ือเปนหลักประกันตอประชาชน   หลังจากระยะเวลา 4 ปแรกสิ้นสุดลง จนถึงระยะเวลา

การถายโอนในปท่ี 10 (พ.ศ.2548-2553) การกระจายอำนาจการจัดบริการสาธารณะตางๆ ใหแก

องคการปกครองสาวนทองถ่ินจะแลวเสร็จประชาชนจะไดรับบริการสาธารณะไดมากข้ึน และจะเขา

ไปมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสูงข้ึน และหลังจากปท่ี1 (2555) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนองคกรหลัก ในการบริหารจัดการ และบริการสาธารณะ และการ

ปกครองสวนทองถ่ินจะเปนการปกครองของประชาชนในทองถ่ินเอง  ซ่ึงไดกำหนดเปาหมายท่ี

สำคัญไว 4 ประการคือ 

           ประการท่ีหนึ่ง ตองจัดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมและใหสามารถดำเนินการไดภายใน 4 ป 

           ประการท่ีสอง ตองกำหนดแนวทางการจัดสรรรายได ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลองกับภารกิจท่ีถายโอนไป กลาวคือตองจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายได ไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดรัฐบาลในป2544 และเพ่ิมข้ึน
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อยางตอเนื่อง เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดรัฐบาลใน

ป2549 

           ประการท่ีสาม ตองกำหนดแนวทางวธิีการในการถายโอนบุคลากรจากหนวยงานของรัฐ

ไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเรงสรางและบริหารงานบุคคล

เพ่ือรองรับการถายโอน 

           ประการท่ีสี่ เรงรัดปรับปรุง แกไขกฎหมาย อำนาจหนาท่ี เพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดียิ่งข้ึน  เปาหมายท้ัง 4 ประการนี้จะตองเรงดำเนินงาน

และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกระจายอำนาจ ท้ังในดานการถายโอนงาน งบประมาณ บุคลากร

และกฎหมายท้ังนี้เพ่ือความตอเนื่องของการกระจายอำนาจ 

 

ธรรมาภิบาล ความหมายและหลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาล 

          4.1  ธรรมาภิบาล ความหมาย  

  ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance เปนแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึงอยางมาก

ในเวทีระดับโลก ระดับประเทศในสวนภูมิภาคตางๆ และระดับประเทศ ในระยะแรกๆ ธนาคารโลก 

(World Bank) ไดมี การกำหนดความหมายตามกรอบความคิดของการดำเนินงานท่ีเก่ียวกับ

ขอบเขตของธนาคารโลก วาดวย Governance and Development จึงทำใหคำวา Governance 

เปนท่ีเขาใจกันวาหมายถึง การกำหนดกลไกอำนาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให เกิดการพัฒนา ในระยะเริ่มแรกนั้น ธนาคารโลกพยายาม

อธิบายความหมายของ Governance วาครอบคลุม ถึงความหมาย 3 ลักษณะ คือ (เอเจอร แซม, 

2545 : 31)  

1) โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime)  

2) กระบวนการ และข้ันตอนท่ีผูมีอำนาจในการเมืองใชในการบริหารทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจและ สังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ  

3) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตาม

นโยบายอยางมี ประสิทธิผล     

  แตอยางไรก็ตาม คำวา Good Governance สามารถเรียกเปนภาษาไทยไดหลาย

อยาง เชน ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การบริหารจัดการท่ีดี การกำกับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน ตอมา

ราชบัณฑิตยสถาน ไดบัญญัติ Good Governance อยางเปนทางการวา ธรรมาภิบาล หมายถึง 

วิธีการดำเนินการปกครอง ท่ีทำใหเกิดผลดีและความเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 
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2545 : 387)  ซ่ึงสอดคลองกันกับ Eni Eja (2014 : 19-38)  ท่ีมองวาหลักธรรมาภิบาลคือแนวทาง 

หนึ่งในการปรับปรุงระบบราชการใหความสำคัญกับประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของทุก

สถาบัน การสงเสริมหลักประชาธิปไตยและสรางความสัมพันธใหมระหวางรัฐบาลกับภาคประชา

สังคม        ธรรมาภิบาล ยังเปนกระบวนการท่ีสถาบันของรัฐดำเนินกิจการสาธารณะจัดการ

ทรัพยากรสาธารณะและรับรอง การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ขณะท่ีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ไดระบุหลักการของคำ

นิยามการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ท่ีดีไวดังนี้ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี

เปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ัง ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึง

ครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบ

สุข มีความรูรักสามัคคีรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยาง ยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ

เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยา ภาวะวิกฤตภยันตราย

ท่ีอาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และ การมีสวนรวมอัน

เปนคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยคุปจจุบัน 

(สุดจิต นิมิตกุล, 2543 : 14)  

 สวนอานันท ปนยารชุน (2542 : 2) กลาววา ธรรมาภิบาล เปนผลลัพธของการจัดการ

กิจกรรม ซ่ึงบุคคล และสถาบันท่ัวไป ภาครฐัและเอกชนมีประโยชนรวมกันไดกระทำลงไปหลายทาง

มีลักษณะเปนขบวนการ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนำไปสูการผสมผสานผลประโยชนท่ี

หลากหลายและขัดแยงกันได ในทำนอง เดียวกัน ชัยอนันต สมุทรวานิช (2543 : 12) ไดให

ความหมายหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการท่ีดี ขณะท่ีธีรยุทธ บุญมี (2541 : 10) เห็นวาความคิด

ธรรมรัฐเปนการมอบอำนาจการเมือง การปกครองแบบใหมท่ีแข็งท่ือตายตัว แตให ปฏิสัมพันธกับ

ภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากข้ึน แนวคิดธรรมรัฐคือ การเปนหุนสวนกัน ในการ

บริหารและปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชน และเอกชน ซ่ึงกระบวนการอันนี้จะกอใหเกิดความ 

เปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนดี ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากการท่ี

ประชาชน เห็นวาระบบราชการลาหลัง ทุกสวนตองการการปฏิรูป ตองมีการปรับโครงสรางราชการ

ใหดีข้ึน ใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน และประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน 

และนักวิชาการ สอดคลองกับนิยามท่ีใหไวโดยปญญา ฉายะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล (2549 : 

3)  ในแงท่ีวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบท้ัง 3 สวนของ
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สังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และ ใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยาง

สรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางสมดุล สงผลใหสังคม

ดำรงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอำนาจในการพัฒนาประเทศชาติ ใหเปนไปอยางม่ันคง

ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

 4.2 หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับบริบทไทย 

 หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับบริบทไทยดั้งเดิมคืออะไร  หลักพุทธธรรมใน     

ธรรมมาภบิาลกับหลักการปกครองบานเมืองมีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยแลวดังจะเห็นไดอยางชัดเจน

ในหลักทศพิธราชธรรมอันเปนหลักท่ีพระมหากษัตริยยึดถืออยางม่ันคงในการปกครองประเทศเสมอ

มา นอกจากนั้นหลักพุทธธรรมยังเปนรากฐานของโลกทัศนและชีวะทัศนของคนไทยในอดีตท่ี

แสดงออกทางวัฒนธรรม  คานิยม และความเชื่อเรื่องบุญบาป เชน ทำดีไดดี คนดีผีคุม ทำชั่วตกนรก 

เปนตนและจนถึงอยุธยาตอนกลางนั้นยังยึดหลักพุทธธรรมฝายเถรวาทและพุทธธรรมฝายมหายาน

ปนกันกับศาสนาพราหมณอยู  สมเกียติ  วันทะนะ (2550 : 2-3) กลาวถึงอำนาจ 6 ประการท่ีมีผล

ตอวิถีชีวิตของบุคล และสังคมสวนรวมในชวงสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาตอนกลางวา  อำนาจธรรม 

อำนาจพุทธเทพนิกร อำนาจอมนุษย  อำนาจพรมเทพนิกร อำนาจไสยเวท และอำนาจผูปกครอง

พุทธรัฐ   อำนาจท้ัง 6 มีความสัมพันธตอกันและกันซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก เรื่องไตรภูมิ หรือ

พุทธจักรวาลวิทยา 

           ในอยุธยา เม่ือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 กอตั้งกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ.1893 

พระองคไดผสมผสานหลักพุทธศาสนากับพราหมณเขาดวยกันในราชพิธีตางๆ  พระมหากษัตริยใน

สมัยอยุธยา นอกจากเปนสมมติเทพท่ีทรงธรรมแลวยังเปนเทวราชาท่ียิ่งใหญ 2 ความหมายคือ  ทรง

เปนราชาท่ีมีภาวะแหงเทพในพระองค  และทรงเปนราชาผูทรงคุณธรรมซ่ึง เม่ือผูปกครองใชอำนาจ

ไมเปนธรรมจะสงผลเปนภยันตรายตอบานเมืองใหรับผลรวมกันในสังคม ดังมีบทพรรณนาในเพลง

ยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา วา “เม่ือพระมหากษัตริยไมทรงทศพิธราชธรรมก็จะเกิดภาวะยุคเข็ญใน

สังคม 16 ประการกลาวคือ   เดือนดาวดินฟาจะอาเพศ อุบัติเหตุเกิดท่ัวทุกทิศาน  มหาเมฆจะลุก

เปนเพลิงกาฬ เกิดนิมิตพิสดารทุกบานเมือง พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก อีกแผนดินเปนบาฟา

จะเหลือง ผีปาก็จะวิ่งเขาสิงเมือง  ผีเมืองนั้นจะออกไปอยูไพร พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี พระกาล

กุลีจะเขามาเปนไส พระธรณีจะตีอกไห อกพระกาลจะไหมอยูเกรียมกรม ในลักษณะทำนายไวบหอน

ผิด  เม่ือพินิจพิศดูก็เห็นสม มิใชเทศกาลรอนก็รอนระงม มิใชเทศกาลลมลมก็พัด มิใชเทศกาลหนาว

ก็หนาวพน  มิใชเทศกาลฝนฝนก็อุบัติ ทุกตนไมหยอมหญาสารพัด เกิดวิบัตินานาท่ัวสากล เทวดาซ่ึง

รักษาพระศาสนา จะรักษาแตคนฝายอกุศล สัปบุรุษจะแพแกทรชน มิตรตนจะฆาซ่ึงความรัก ภรรยา
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จะฆาซ่ึงคุณผัว  คนชั่วจะมลางผูมีศักดิ์  ลูกศิษยจะสูครูพัก  จะหาญหักผูใหญใหเปนผูนอย ผูมีศีลจะ

เสียซ่ึงอำนาจ นักปราชญจะตกต่ำตอย กระเบื้องจะเฟองฟูลอย น้ำเตาอันลอยนั้นจะถอยจม ผูมี

ตระกูลจะสูญเผา  เพราะจัณฑาลจะเขามาเสพสม ผูมีศีลนั้นจะเสียซ่ึงอารมณเพราะสมัครสมาคม

ดวยมารยาฯ”  และ กลาวอีกวา “ในไตรภูมิวินิจยกถาในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดแสดงคติ

บทบาทของผูปกครองท่ีสัมพันธกับความเปนไปของบานเมืองสังคมไวอยางแจมชัดดังนี้  ถาทาวพระ

ยาท้ังปวงไมเปนธรรม  พระยาอุปราชและเสนาบดีแล  เศรษฐีท้ังปวงไมเปนธรรมแลวไพรฟา

ประชากรชาวพระนครแตบรรดาผูอยูในเขตแควนท้ังปวงนั้นก็จะไมเปนธรรมตลอดท้ังขอบขันฑสีมา 

ฝายเทพดาท่ีพิทักษรักษามนุษยท้ังปวงนั้น ครั้นมนุษยไมเปนธรรมแลวก็จะพลอยเสีย จะพลอยไม

เปนธรรมไปดวยสิ้น ครั้นอารักษเทวดาไมเปนธรรมแลวภูมิเทวดาท่ีเปนมิตรแหงอารักษเทวดานั้นก็

จะพลอยไมเปนธรรมไปดวยสิ้น...ฯ” 

           หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลในสมัยรัตนโกสินทร ไดรับการยืนยัน จากงานของ 

สุนทรีย อาสะไวย  ในการศึกษาอุดมการณพระศรีอาริยะถึงกบฏผูมีบุญภาคอีสาน ซ่ึงสุนทรีย ได

กลาวไวในเอกสารการสัมมนาสองทศวรรษรัตนโกสินทรความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวา (สุนทรีย 

อาสะไวย, 2524 : 14) “...ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจักไดพยายามแกไข

ปญหาระบบราชการหลายประการท้ังในดานการปฏิรูปโครงสราง การจัดการศึกษาเพ่ือสรางผูมี

คุณสมบัติเปนขาราชการ การสงเสริม การปลูกฝงศีลธรรม จรรยา แตปญหาการขาดคุณธรรมของ

ขาราชการ โดยเฉพาะในดานการแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีทางราชการก็ยังเปน

ปญหาเรื้อรังของสังคมไทยและหลายครั้งก็เปนเหตุแหงความไมสงบของบานเมือง ในการตอสูของ

ขบวนการผูมีบุญภาคอีสานระหวาง พ.ศ. 2444-2445 ผูกอการไดแสดงเหตุผลของการรวมกันตอสู

กับเจาหนาท่ีบานเมืองวาเนื่องจากการปกครองท่ีปราศจาก “ทัสสาราชธรรม” ของผูปกครองหัว

เมืองเปนตนวา  “...อุผิเก็บเอาขาวไพรไดลานไดนอยปลอยเอานัดใหเขาฉิบหาย คันวาเอาเสียก็เก็บ

เอา แถมเอามาเปนขาวของอาณาประโยชนแหงตน... กะใหแกกันวาไดขาวของแหงเขาแลวก็ยินดีก็

เอาไปสูปนกันกินและโทษอันนี้ก็ผิดฮีตบานคองเมือง... เพราะทาวพระยาไมชอบทัสสาราชธรรม...”

นอกจากนี้เม่ือ ร.ศ.130 มีเหตุมาจากความไมพอใจสภาพสังคมโดยเฉพาะปญหาระบบราชการ 

ดังเชนความเห็นของผูกอการกบฏ ท่ีวา “เจาหนาท่ีปกครองนับตั้งแตตนจนถึงปลายแถวจะเปนหลัก

แหลงท่ีพ่ึงพิงอยางจริงจังไดยาก นอกจากเปนสมัครพรรคพวกท่ีไดรับประโยชนรวมกัน” 

           แตวัฒนธรรม คานิยม และความเชื่อดังกลาวคอยๆ เปลี่ยนไปเม่ือผูปกครองของ

ไทยไดแยกหลักนิติธรรมออกจากหลักศาสนธรรมนับตั้งแตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
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เกลาเจาอยู (รัชกาลท่ี4) เปนตนมา ในปจจุบันความรูจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของคุณธรรมหรือความรู

คูธรรมเทานั้น 

           4.3  แกนพุทธธรรมในธรรมาภิบาล   

 พระพุทธศาสนาไดใหหลักธรรมะเพ่ือการยกระดับจิตใจมนุษย ใหหลุดพนจาก

ความคิดท่ีไมถูกตอง ไมงามโดยพ้ืนฐาน (อกุศลมูล)  การเก้ือกูล การเสียสละใหแกผูออนแอกวา

(ทานมัย)  การ ยกระดับจิตใจจากปุถุชนใหสูงข้ึนสูความเปนอริยะชนมีความโปรงใส ตลอดท้ัง

เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพราะเห็นวาสรรพสัตวตกอยูภายใตสามัญลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ดวยกัน  สัตวทุกหมูเหลาจึงควรเปนเพ่ือนเกิด แก เจ็บตาย ควรบำเพ็ญประโยชนเก้ือกูลแกกันและ

กัน ไมควรเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน(สีลมัย)ถือวาดำรงอยูในหลักนิติธรรมและ ไดชื่อวาเปนไปตาม

หลักคุณธรรม การทำกิจใดๆท่ีประกอบไปดวยความตั้งใจม่ัน ดวยสติ สัมปะชัญญะ จิตใจแนวแน 

สะอาดสงบ ใชโยนิโสมนสิการและพรอมรับฟงการกลาวตำหนิจากคนอ่ืน (ปะระโตโฆสะ) ชื่อวา เปน

สัมมาทิฏฐิ เรียกวา หลักการมีสวนรวม การเคารพคนอ่ืน( สมานัตตา) การพรอมตรวจสอบตนเอง

(อัตตานัง  โจทยัตตานัง) ไดชื่อวา ยึดหลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลองกับหลัก

ธรรมาภิบาลสากลท้ัง 6 ดาน ดังกลาว 

           อยางไรก็ตามประเด็นสำคัญท่ีผูศึกษาไดตั้งขอสังเกตไวคือ หลักธรรมาภิบาลท่ีใช

ในบริบทสากลมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญกับธรรมาภิบาลในบริบทไทยดั้งเดิมและบริบทพุทธ

ธรรมดังนี้คือ หลักธรรมาภิบาลในบริบทสากลเนนไปท่ีโครงสราง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

ขอบังคับท่ีกำหนดข้ึนเปนลายลักษณอักษร เนนการมีประสิทธิภาพ ความคุมคาตอตนทุน แตหลัก

ธรรมาภิบาลในบริบทไทยดั้งเดิมจะเนนตัวบุคคล ท่ีตองเปนคนดี มีคุณธรรม เพราะถาคนไมดี ไมมี

คุณธรรมจะสงผลตอสภาวะแวดลอมท้ังปวงรวมท้ัง บานเมือง ดิน ฟา อากาศจะเกิดอาเพศไปตางๆ 

นานาดวย 

           สวนหลักธรรมาภิบาลในมิติพุทธธรรมนั้นไดเนนไปท่ีท้ังโครงสราง และตัวบุคคล

โดยใหน้ำหนักลงไปท่ีตัวบุคคล ท่ีตองเปนคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงการเปนคนดี มีคุณธรรมนั้นสามารถ

พัฒนาไดจากปริมาณสูคุณภาพจากปุถุชนไปสูความเปนคนดี(สาธุชน)  แลวกาวข้ึนไป สูความเปน

อริยะชนและเปนอรหันตไดในท่ีสุด ซ่ึงการยกระดับนี้ ใชหลักธรรมคือ อริยสัจ 4 และมรรคมีองค 8 

เปน เครื่องมือท่ีสำคัญ 

           องคการบริหารสวนตำบลคำแคนกับธรรมาภิบาลในมิติพุทธธรรม การปฏิบติังาน

ท้ังฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของ อบต. คำแคนคอนขางครบถวนตามภารกิจท่ีกฎหมายกำหนด

ไว แตวิธีคิด วิธีทำงานยังติดอยูในระบบราชการลาหลัง การตัดสินใจยังอยูในวงจำกัดเฉพาะ นายก
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องคการบริหารสวนตำบล รองนายก และปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ ยังไมไดเปนไป

ตามเจตนารมณ ของการกระจายอำนาจเพราะกระบวนการการมีสวนรวมท่ีเปนหัวใจของการพัฒนา

ท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหองคกรทองถ่ินไดแกไขปญหาอยางสอดคลองและเปนการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน   ยังใหภาคประชาชน มีสวนรวมอยูในระดับ รวมรับฟง และรวมปฎิบัติเปนสวนใหญ ยังไม

สามารถกาวไปสูการกำหนดทิศทาง แผนงาน โครงการตางๆตามท่ีโกวิทย พวงงาม และชูศักดิ์ 

เท่ียงตรงไดศึกษาไวอยางแทจริง  และหลักการสำคัญคือการบริหารงาน ยังไมเปนไปตามหลักพุทธ

ธรรมซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีมีอยูในหลักธรรมาภิบาล คือ  ตองประกอบไปดวยหลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม คุมคา โปรงใส มีความรับผิดชอบมีสวนรวม จึงจะเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญซ่ึงเปน

เจตนารมณของพระพุทธเจาท่ีประกาศเปนปฐมโอวาทแกภิกษุ 60 รูป กอนสงไปประกาศพระ

สัทธธรรมดังปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรคเลมท่ี 1ขอ 32 หนา41วา  “ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย…

พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกคนหมูมาก .... จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน 

งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะครบ บริสุทธิ์ 

บริบูรณ สัตวท้ังหลายจำพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูท่ัวถึง

ธรรมจักมี  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมดวยเหมือนกัน” 

นอกจากนั้น ท้ังฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติยังมีการเลนพรรคเลนพวก  มีจิตประกอบไปดวยอคติ 

4 ประการซ่ึง หลักพุทธธรรมชี้วา เปนการปฏิบัติธรรมท่ีไมสมควรแกธรรม ดังพุทธวจนะท่ีตรัสไวใน

สิงคาลกะสูตรในพระไตรปฎกเลมท่ี 25 หนา 164 วา “ ผูใดละเมิดธรรมเพราะรัก ชัง กลัว และ

หลง   ยศของเขายอมเสื่อม ดุจพระจันทรขางแรม”  

           ดังนั้น จากขอมูลท้ังหมดอาจกลาวโดยสรุปวา การกระทำกิจกรรมใดๆของ

องคการบริหารสวนตำบลคำแคนภายใตอำนาจหนาท่ีและภารกิจตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวยังให

น้ำหนักถึงหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ดาน  ซ่ึงมีมาในหลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลนอยมาก ท้ังนี้เนื่อง

เพราะปญหา และสาเหตุหลายประการซึ่งอาจจะแบงได 2 ระดับคือ ปญหาระดับองคกร และปญหา

ระดับสมาชิกขององคกร ดังนี้ 

           1. ปญหาระดับองคกร เกิดจากสาเหตุท่ีสำคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก  เกิด

จากบริบทชุมชนในดานสภาพทางเศรษฐกิจท่ียากจนลาหลัง  วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความสัมพันธ

ทางเครือญาติสูงรวมท้ังคตินิยมและความเชื่อ นับถือผู ท่ีจบการศึกษาสูง(การศึกษาในระบบ) 

ตลอดจนมีความเกรงอกเกรงใจนับถือผูปกครอง และระบบอุปถัมภในชุมชนท้ังทางตรง และ

ทางออม ซ่ึ งทำให เกิดความเกรงใจ ไม กล าตรวจสอบการดำเนิ น งานของ อบต . แบบ

ตรงไปตรงมา  ประการท่ีสอง เจาหนาท่ีฝายบริหารของ อบต. คำแคน มีวิธีคิด  วิธีทำงานเปนระบบ
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ราชการลาหลังแบบรวมศูนยการตัดสินใจอยูท่ีนายกองคการ รองนายก และปลัด อบต.ทำใหสมาชิก

มีสวนรวมกำหนดแผนงานโครงการและรวมตัดสินใจคอนขางนอย ประการท่ีสาม การดำรงตำแหนง

ของปลัด อบต. ท่ีไมมีการโยกยายสับเปลี่ยนกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมอุปถัมภ สรางอิทธิพลใน

องคกรทำใหองคกรแบงฝกแบงฝาย  และประการท่ีสี่ งบประมาณสวนใหญยังคงเนนไปท่ีการสราง

วัตถุ มากกวาพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนาเยาวชน  

           2. ปญหาระดับสมาชิกขององคกรเกิดจากสาเหตุท่ีสำคัญ 4 ประการเชนกัน 

กลาวคือ ประการแรก สมาชิกขององคกรนอกจากอยูภายใตบริบทท้ัง 3 ดาน ดังกลาวแลว ยังขาด

การศึกษา ขาดการใฝรูระเบียบกฎเกณฑ กฎหมาย ทำใหไมมีความกลาหาญในการโตแยงการทำงาน

ท่ีไมถูกตองชอบธรรม  ประการท่ีสอง  สมาชิกองคการหางเหินชาวบาน ไมมีการสื่อสารโดยวิธี

หลากหลายมีเพียงการใชเสียงตามสายในหมูบานเทานั้น จึงทำใหชาวบานขาดพลังในการมีสวนรวม

ตรวจสอบการบริหารของอบต. และไมไดรับรูอยางเทาทัน   ประการท่ีสาม สมาชิกองคกรไมมี

วัฒนธรรมการคนหาความตองการจากแหลงขอมูลจริง ซ่ึงเวลาอภิปรายในสภาหรือการแสดงความ

คิดเห็นจึงมักใชความเห็นและความตองการสวนตัวจึงทำใหไมมีน้ำหนักไมควรแกการรับฟง และ

ประการท่ีสี่ ผูบริหารองคกรและสมาชิกองคมีผลประโยชนทับซอน กลาวคือท้ังสองฝายไดพ่ึงพิง

การเงิน หรือทรัพยากรอ่ืนๆในการเขาสูอำนาจรวมท้ังเสียงสนับสนุนจากสมาชิกหรือการมี

ผลประโยชนรวมในการรับเหมาเชนการหาผลประโยชนจากโครงการตางๆ จึงทำใหขาดความกลา

หาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน               

            บทสรุป จากท่ีไดกลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวา การทำใหอบต. มีการบริหารงาน

ตามหลักพุทธรรมในธรรมาภิบาล จำเปนตองมีแนวทางและมาตรการในการควบคุมการบริหารงาน

ของ อบต. ใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ 

การพัฒนาของ อบต. โดยรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ และรวมรับผลประโยชนทุกข้ันตอน

ไดอยางอิสระ 

 

สรุป 

 หลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอันจะนำไปสู การ

เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขมแข็งนั้น บทบาทของนักการเมืองทองถ่ิน

ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาจะใหประสบความสำเร็จและม่ันคง

ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน นักการเมืองทองถ่ิน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองรวมมือกันอยางจริงจัง และตอเนื่อง ภาครัฐโดยรัฐบาลจะตองเอาจริง
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เอาจังและกำหนดใหธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาครัฐตองถือวาเปน

วาระแหงชาติโดยถือวาเปนยุทธศาสตรชาติท่ีสำคัญเรงดวนท่ีตองทำอยางจริงจังและตอเนื่อง รัฐบาล

ตองมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ เพ่ือเปนแบบอยางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

องคกรภาครัฐอ่ืนๆ นอกจากนี้ปจจัยเรื่องคนถือเปนสิ่งสำคัญตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึน

ในการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบและกลไกธรร

มาภิบาล และจิตสานึกธรรมาภิบาลควบคูกันไปอีกท้ังยังตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนไววาเม่ือองคกรภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจใหแกกลุม

ประชาชนท่ีเขาไปมีสวนรวมเพ่ือใหความรวมมือกับประชาชนมากข้ึน การตัดสินนโยบายก็จะเกิด

จากการปรึกษาหารือกันอยางแทจริงจากทุกฝาย ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ

ทางสังคมก็จะเกิดจากการประนีประนอม และหาทางแกไขปญหารวมกันท่ีเปนสวนหนึ่งของหลัก

ธรรมาภิบาลซ่ึงสอดคลองกับหลักพุทธธรรมท่ีวาดวยการทำกิจใดๆท่ีประกอบไปดวยความตั้งใจม่ัน 

ดวยสติ  สัมปะชัญญะ จิตใจแนวแน สะอาดสงบ ใชโยนิโสมนสิการและพรอมรับฟงการกลาวตำหนิ

จากคนอ่ืน (ปะระโตโฆสะ) ชื่อวา เปนสัมมาทิฏฐิ เรียกวา หลักการมีสวนรวม การเคารพคนอ่ืน 

(สมานัตตา) การพรอมตรวจสอบตนเอง (อัตตานัง  โจทยัตตานัง)  
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การถวายสัตยปฏิญาณกับการทำหนาท่ีคณะรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

Take an oath of allegiance to acting of Field Marshal Prayut Chanocha 

Government 

 

พระมหาธนาศิลป ธมฺมานุสารี∗ บวร  ขมชุณศรี** 

 

บทคัดยอ 

การถวายสัตยปฏิญาณ เปนการปฏิบัติท่ีมีมาแตโบราณสืบทอดมาจากพระราชพิธีถือ

น้ำพระพิพัฒนสัตยา เปนการแสดงถึงความจงรักภักดีโดยการเปลงวาจากอนเขารับหนาท่ี และ

ถือเอาวันแรกของการปฏิบัติงานเปนวันถวายสัตยปฏิญาณ ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

20 ฉบับ มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 9 ฉบับ เปนการเปลงวาจา

ตามถอยคำท่ีกฎหมายกำหนด ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เปนตน

มา ไดบัญญัติใหองคมนตรี คณะรัฐมนตรี และผูพิพากษา ตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริย 

กอนเขารับหนาท่ี และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเพ่ิมเติมใหบุคคล

ดังนี้  ไดแกองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู พิพากษา และตุลาการ ตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริย กอนเขารับหนาท่ี  

คำสำคัญ: สัตยปฏิญาณ, การทำหนาท่ี 

 

Abstract 

Avowal Is an ancient practice inherited. It represents loyalty by uttering 

words before taking office. And took the first day of work. In the 20 Thai 

constitution. There are 9 constitutional provisions regarding the pledge. Is the 

utterance of words according to the law. Since the Constitution of the Kingdom of 

Thailand BE 2517 onwards. Has given the Privy Councilor, the Cabinet and the 

judges Must make a vow to the king. Before taking office.  

                                                           
∗ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**อาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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And in the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550 (2007) Can add more 

people as follows. the Privy Councilor, the Cabinet, the Judges and the Judiciary, 

must make a solemn declaration to the King Before taking office. 

 

 

บทนำ 

การถวายสัตยปฏิญาณ กลาวไดวาเปนการปฏิบัติท่ีมีมาแตโบราณสืบทอดมาจากพระ

ราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา (พระราชพิธีศิริสัจจปานกาลหรือพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัจจา) 

เนื่องจากประชาชนสมัยโบราณมีความผูกพันกับพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซ่ึง

พระบาทสมเด็จเปนผูมีพระราชอำนาจสูงสุด และเปนศูนยกลางของพระราชอาณาจักร เพ่ือใหพระ

บรมวงศานุวงศและขาราชการดื่มน้ำสาบานวาจะจงรักภักดีและซ่ือตรงตอพระมหากษัตริย เปนการ

ใหสัตยสาบานประเภทหนึ่งท่ีใชน้ำเปนสื่อกลาง สวนในทางปฏิบัติของการถือน้ำนั้นเปนการเอา คม

ศาสตราวุธตางๆ มาทำพิธีสวดหรือสาปแชงดวยการโอมอานลิลิตโองการแชงน้ำ พระราชพิธีนี้เชื่อวา

มีมากอนการกอตั้งกรุงศรีอยุธยา และยังเปนท่ีแพรหลายในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดัง

มีหลักฐานจารึกท่ีกรอบประตูศิลาของโบราณสถานพิมานอากาศในเมืองนครธมวา เปนคำสาบานของ

พวกขาราชการท่ีเรียกวา พระตำรวจ ถวายสัตยสาบานตอพระเจาศรีสูริยวรมันท่ี 1 

 

ความหมายของการถวายสัตยปฏิญาณ 

คำวา “สัตยปฏิญาณ” ประกอบไปดวยคำสองคำ คือ “สัตย” เปนคำนาม สะกดแบบ

สันสกฤต แปลวา ความจริง ซ่ึ งตรงกับคำวา “สัจ” หรือ”สัจจ” ซ่ึงเปนการสะกดแบบ

บาลี“ปฏิญาณ” เปนคำศรัทธา สะกดแบบบาลี แปลวาใหคำม่ันสัญญา“ถวายสัตยปฏิญาณ” จึง

แปลไดวา ถวาย (ให) คำม่ันสัญญาอันเปนความจริง แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงเปนการ

แสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  

บุคคลใดเม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี แมจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรด

เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งแลว บุคคลนั้นยังไมควรเริ่มปฏิบัติงานจนกวาจะไดเขาเฝาฯ ถวายสัตย

ปฏิญาณเสียกอนแลวจึงจะเขารับหนาท่ีและเริ่มปฏิบัติงานได การท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรีแลวแตรัฐมนตรีใหมผูใดยังไมถวายสัตยปฏิญาณ ในทางกฎหมายถือวาผู

นั้นยังเปนรัฐมนตรีท่ีไมสมบูรณ ยังใชอำนาจหนาท่ีของรัฐมนตรีไมได 
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ความสำคัญ 

การถวายสัตยปฏิญาณ กลาวไดวาเปนการปฏิบัติท่ีมีมาแตโบราณสืบทอดมาจากพระ

ราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา (พระราชพิธีศิริสัจจปานกาลหรือพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัจจา) 

เนื่องจากประชาชนสมัยโบราณมีความผูกพันกับพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซ่ึง

พระบาทสมเด็จเปนผูมีพระราชอำนาจสูงสุด และเปนศูนยกลางของพระราชอาณาจักร เพ่ือใหพระ

บรมวงศานุวงศและขาราชการดื่มน้ำสาบานวาจะจงรักภักดีและซ่ือตรงตอพระมหากษัตริย เปนการ

ใหสัตยสาบานประเภทหนึ่งท่ีใชน้ำเปนสื่อกลาง สวนในทางปฏิบัติของการถือน้ำนั้นเปนการเอา คม

ศาสตราวุธตางๆ มาทำพิธสีวดหรือสาปแชงดวยการโอมอานลิลิตโองการแชงน้ำ ถือวาเปนพิธีระงับ

ยุคเขนของบานเมือง พระราชพิธีนี้เชื่อวามีมากอนการกอตั้งกรุงศรีอยุธยา และยังเปนท่ีแพรหลาย

ในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังมีหลักฐานจารึกท่ีกรอบประตูศิลาของโบราณสถาน

พิมานอากาศในเมืองนครธมวา เปนคำสาบานของพวกขาราชการท่ีเรียกวา พระตำรวจ ถวายสัตย

สาบานตอพระเจาศรีสูริยวรมันท่ี 1 

ในสมัยกรุงศรอียุธยาเปนราชธานีนั้นมีหลักฐานวรรณกรรมเรือ่ง ลิลิตโองการแชงน้ำใช

เปนประกาศคำถวายสัตยในพระราชพิธีถือน้ำ พระราชพิธีดังกลาวนี้ยังประกอบในโอกาส ตางๆ เชน 

พระราชพิธีถือน้ำเม่ือพระมหากษัตริยเสด็จข้ึนครองราชย พระราชพิธีถือน้ำเม่ืออกสงคราม 

นอกเหนือไปจากท่ีกระทำเปนประจำทุกป ปละสองครั้ง ในสมัยอยุธยาขาราชการถือน้ำท่ีวัดพระศรี

สรรเพชญ ตอมายายไปท่ีวิหารพระมงคลบพิตร เม่ือถือน้ำแลวใชดอกไมธูปเทียนไปถวายบังคม

พระเชษฐบิดร เปนเทวรูปฉลองพระองคของพระเจาอูทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 แลวจึงเขา

ไปถวายบังคมพระเจาแผนดินพรอมกัน หากผูใดไมสามารถเขามาถือน้ำในกรุงศรีอยุธยาได จะ

ประกอบพระราชพิธีถือน้ำท่ีวัดอารามใหญๆ ในทองท่ีนั้น 

การถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาแตเดิมนั้น กระทำหลายครั้งในชวงป จากหลักฐานท่ีพบใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงการถือน้ำออกเปน 2 แบบใหญ คือ การถือน้ำประจำ และการถือน้ำจร 

ดังนี้ 

1. การถือน้ำประจำ สามารถแยกยอยออกไดตามฐานะทางสังคมคือ 

1.1 การถือน้ำของพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการทหารและพลเรือนทุกคน 

รวมท้ังภรรยา บุตร ธิดา และขารับใชของพระบรมวงศานุวงศ และบรรดาพระราชวงศตางๆ ท่ีมี

ศักดินา 400 ข้ึนไป กำหนดใหถือน้ำในพิธีตรุษ เดือน 5 และพิธีสารทเดือน 10 ปละ 2 ครั้ง 
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1.2 การถือน้ำของทหารท่ีเขาเวรประจำเดือนท่ีผลัดเปลี่ยนเวรประจำการกันไปทุก

เดือน กำหนดใหถือน้ำทุกวันข้ึน 3 ค่ำ เพราะขณะนั้นมีระบบการเกณฑราษฎรเขารับราชการทหาร

ท่ีเรียกวา เขาเดือน-ออกเดือน จึงมีการสลับสับเปลี่ยนตัวคนกันตลอดทุกเดือน 

2. การถือน้ำจร เปนการถือน้ำในกรณีพิเศษท่ีไมกำหนดเวลาตายตัว ข้ึนกับสภาวะ

เหตุการณแวดลอมเปนหลัก แยกยอยออกได คือ 

2.1 การถือน้ำเม่ือมีการผลัดแผนดิน จะตองมีการถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาถวาย

พระเจาแผนดินพระองคใหมในทันทีท่ีทรงรับราชสมบัต ิ

2.2 การถือน้ำเม่ือมีผูท่ีมาแตเมืองปจจามิตรเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 

2.3 การถือน้ำเม่ือมีการถวายตัวของบุคคลท่ีเขารับราชการในตำแหนงท่ีปรึกษาขอ

ราชการตางๆ ในทันทีท่ีเขารับตำแหนง ในปจจุบันสำหรับขอนี้ไดปรับเปลี่ยนเปน “การถวายสัตย

ปฏิ ญ าณ ตน ” ต อ เฉพ าะพ ระพั กต ร ขอ งพ ระบ าทสม เด็ จพ ระ เจ าอยู หั ว แท นการดื่ ม

น้ำพระพิพัฒนสัตยา 

หลักสากลและจารีตประเพณีในการกลาวคำสัตยปฏิญาณ  

โดยหลักสากลและจารีตประเพณีในระบอบประชาธิปไตยในอารยธรรมโลกการกลาว

คำสัตยปฏิญาณของผูนำประเทศกอนทำหนาท่ีรัฐบาล มีความสำคัญเปนเรื่องละเอียดออน ซ่ึงทุกๆ

รัฐบาลจะตองทำหนาท่ีกลาวคำถวายสัตยปฏิญาณตามขอกำหนดไวในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด

และถูกตองทุกประการ ถือวาเปนจุดเริ่มตนและเง่ือนไขบังคับกอนท่ีจะเขาทำหนาท่ีรัฐบาล ท้ังนี้

เพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการทำหนาท่ีบริหารประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญกำหนดใหผูดำรงตำแหนงองคกรตามรัฐธรรมนูญตองปฏิญาณตนกอนรับหนาท่ี อาทิ 

ตุลาการ ผูพิพากษา รัฐมนตรี ซ่ึงถือไดวาปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุด คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรณี

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะตองกลาวคำถวายสัตยปฏิญาณใหครบถอยคำ ซ่ึงถือ

เปนสาระสำคัญอันเปนองคประกอบของการถวายสัตยท่ีกำหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลับถวายสัตยปฏิญาณโดยตัดถอยคำท่ีวา “ท้ังจะรักษาไวและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ออกไป ซ่ึงถือเปนสาระสำคัญในการท่ี

นายกรัฐมนตรีไมสามารถละท้ิงถอยคำสำคัญนี้ไดอยางเด็ดขาด เพราะการปฏิญาณไมครบถอยคำท่ี

บัญญัติไว จะมีผลกระทบทางการเมืองอยางรุนแรง ถึงขนาดอาจทำใหรัฐบาลชุดนี้เปนโมฆะ ไม

สามารถทำหนาท่ีบริหารราชการแผนดินไดตอไป ซ่ึงเปนผลพวงมาจากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ทำหนาท่ีไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญ และอาจนำไปสูขอกลาวหา

รายแรงในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 157 ไดเชนกัน ท่ีสำคัญอีก
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ประการหนึ่งคือ ทำใหประชาชนเกิดความหวาดระแวงไมเชื่อถือตอผูนำและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ อีก

ท้ังจะเห็นไดวาจนถึงวันนี้ยังไมมีผูเก่ียวของในรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายกฝายกฎหมายออกมาชี้แจง

ในเรื่องนี้แตอยางใด 

 

การถวายสัตยปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

การถวายสัตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ท้ัง 20 ฉบับ พบวา มีบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญท่ีกำหนดใหฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีตองปฏิญาณตนตอพระพักตรพระมหากษัตริย 

ดังปรากฏถอยคำในรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 1 (27 มิถุนายน 2475)  

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

2) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 (10 ธันวาคม 2475) 

ไมมีบทบญัญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

3) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 (9 พฤษภาคม 2489) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

4) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 (9 พฤศจิกายน 2490) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

5) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 5 (23 มีนาคม 2492) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการ

ถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 141 กอนเขารับหนาท่ีรัฐมนตรีตองปฏิญาณตนเฉพาะพระพักตร

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำดังตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

ซ่ือสัตยสุจริตและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย (พระบรมนามาภิไธย) และจะปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

6) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 6 (8 มีนาคม 2495) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

7) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 7 (28 มกราคม 2502) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 
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8) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 8 (20 มิถุนายน 2511) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการ

ถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 138 กอนเขารับหนาท่ีรัฐมนตรีตองปฏิญาณตนเฉพาะพระพักตร

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะซ่ือสัตย

สุจริตและจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ

ประโยชนของประเทศและประชาชนท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

9) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 9 (15 ธันวาคม 2515) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

10) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 10 (4 ตุลาคม 2517)  มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 178 กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตนตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะซ่ือสัตย

สุจริต และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและ

ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

11) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 11 (23 ตุลาคม 2519) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

12) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 12 (9 พฤศจิกายน 2520) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

13) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 13 (22 ธันวาคม 2521) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 147 กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตนตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

ซ่ือสัตยสุจริต และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศ

และประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ” 

14) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 14 (1 มีนาคม 2534) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 
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15) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 15 (9 ธันวาคม 2534) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 160 กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตนตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะซ่ือสัตย

สุจริต และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและ

ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ” 

16) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 16 (11 ตุลาคม 2540) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 205 กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตนตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา จะซ่ือสัตย

สุจริต และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและ

ประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

17) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 17 (1 ตุลาคม 2549) 

ไมมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณ 

18) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 18 (24 สิงหาคม 2550) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 175 กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริย ดวยถอยคำ ดังตอไปนี้  

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดี ตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ

ประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

19) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 19 (22 กรกฎาคม 2557) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ โดยมาตรา 19 วรรคสอง กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ

ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคำดังตอไปนี ้

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ

ประโยชนของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
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20) รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 20 (6 เมษายน 2560) มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเก่ียวกับ

การถวายสัตยปฏิญาณ มาตรา 161 บัญญัติไววา กอนเขารับหนาท่ี รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ

ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี้ 

“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ

ประโยชนของประเทศและประชาชนท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 

กลาวไดวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีถวายสัตยปฏิญาณตอพระพักตร

พระมหากษัตริย โดยเริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รวมมี

บทบัญญัติดังกลาวปรากฏในรัฐธรรมนูญ จำนวน 9 ฉบับ จนถึงฉบับปจจุบัน ซ่ึงถอยคำของคำ

ปฏิญาณทุกถอยคำเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนถอยคำมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เพียงเล็กนอย 

 

การถวายสัตยปฏิญาณของคณะรัฐมนตร ี

จากในกรณีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย

ปฏิญาณ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 ท่ีผานมา ดวยถอยคำไมครบถวนของคำปฏิญาณ ซ่ึงบางคำ

ขาดหายและมีเพ่ิมเติมบางคำแทน ซ่ึงไมตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2560 มาตรา 161 ซ่ึงขาดหายไปเปนสาระสำคัญในประโยคท่ีวา “ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” อันเปนเหตุให นายปยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.

บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม อภิปรายถึง การถวายสัตยปฏิญาณของรัฐบาล โดยการนำของพล

เอกประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะท่ีเปนนายรักฐมนตรีท่ีนำคณะรัฐมนตรีเขาถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากัตริย และในฐานะท่ีเปนคนกลาวนำการปฏิญาณไมไดกลาวคำถวายสัตยตามท่ีรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 161 บัญญัติไวอยางครบถวนสมบูรณ ซ่ึงถาหากผิดพลาดก็ออกมายอมรับเสีย และหาแนว

ทางการแกไขตอไป หรือถาจะยึดกันแบบนี้ตนมองวาจะเปนอันตราย เพราะหากเราบอกวาการ

ปฏิญาณตนสามารถขาดตกบกพรองไปได โดยท่ีไมใชคำเชื่อม แตเปนขอความสำคัญท่ีหายไปเปน

ประโยค ถาจะยึดตรงนี้เปนบรรทัดฐาน นายกฯ คนตอไปก็สามารถตัดตอถอยคำการปฏิญาณตนได 

โดยไมตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อยางนั้นหรือ และนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย 

ก็ไดอภิปรายถึงเรื่องดังกลาวอีกครั้งวา การไมพูดเพราะลืมหรือจงใจ และบอกวาเชื่อวาจงใจ เพราะ
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สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ พรอมระบุวา อยากใหนายกรัฐมนตรีตอบเรื่อง

นี้ 

และเห็นวาเม่ือคณะรัฐบาล โดยการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

กลาวคำถวายสัตยปฏิญาณไมครบถวนสมบูรณ ปญหาตามมาคือ การถกเถียงอยางมากจากกระแส

สังคมนักวิชาการและทุกฝายท่ีเก่ียวของออกมาแสดงความกังวลวา การถวายสัตยปฏิญาณดังกลาว

ชอบดวยกฎหมายและมีผลสมบูรณหรือไม และมีผลกระทบทางการเมืองทำใหคณะรัฐมนตรีเขา

รับหนาท่ีโดยถูกตองตามรัฐธรรมนูญหรือไม 

 

สรุป 

ในเรื่องท่ีนายกรัฐมนตรีถวายสัตยปฏิญาณไมครบถวนตามรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเกิดดวย

ความประมาทเลินเลอหรือเจตนาหรือไม หรือเกิดข้ึนดวยเหตุผลในก็ตาม ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือ ให

ผูเก่ียวของในรัฐบาลรีบออกมาชี้แจงและทำความเขาใจในเรื่องนี้เพ่ือใหสังคมไดรับทราบถึงเหตุท่ี

เกิดข้ึน โดยออกมาแสดงความรับผิดชอบยอมรับความบกพรองและรีบแกไขขอบกพรองโดยเร็ว 

กอนการอภิปรายไมไววางใจ เพราะหากยังปลอยใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินเนิ่นนานไป ก็จะ

แกไขสิ่งตางๆ ไดยากและจะเปนปญหากับสิ่งท่ีรัฐบาลไดทำลงไปกอนหนานี้แลว 
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ขบวนการทางการเมือง : แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย 

Political Movement: Democratic Development Approach 

 

ยุทธนา  ปราณีต∗  อภิญญา ฉัตรชอฟา∗∗ 

 

บทคัดยอ 

ขบวนการทางการเมือง ท่ีจะมาสงเสริมหรือมีแนวรวมในการพัฒนาประชาธิปไตย เชน 

พรรคการเมือง บนขอบเขตของพ้ืนฐานความเขาใจประชาธิปไตยอยางถองแท สื่อมวลชนมีขอบเขต

ในการสื่อสาร การมีสวนรวมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองท่ีเปนไปในทิศทางหรือแนวทางท่ีสรางสรรค 

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและยั่งยืน ขบวนการทางการเมืองตองพัฒนาวิถีชีวิต

ประชาชนใหมีจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบตอสวนรวม หรือสื่อมวลชนท่ีมีบทบาท

และอิทธิพลทำหนาท่ีเปนตัวกลาง นำเสนอสื่อท่ีเปนกลางในการสื่อกลางระหวางประชาชนกับ

รัฐบาลหรือระหวางประชาชนกับรัฐและพรรคการเมือง ผลักดันท่ีใหประชาชนเขาไปมีบทบาททาง

การเมืองดวยความเปนกลาง สื่อมวลชนเสนอสิ่งท่ีเปนกลางในการเปนสื่อกลาง การพัฒนา

ประชาธิปไตยก็เปนกลางตามแนวเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชน 

รัฐ สังคม ประเทศชาติ ก็จะม่ันคง 

คำสำคัญ: ขบวนการทางการเมือง แนวทางการพัฒนา, ประชาธิปไตย 

Abstract 

Political movement. to promote or coalition for democratic 

development, such as political parties. On the boundaries of fundamental 

democratic understanding. Media has scope for communication. Participation with a 

political ideology that is the direction or creative direction. Development of 

democracy for stability and sustainability. The political movement must develop 

people's lives to have democratic consciousness. Have responsibility to the public 

                                                           
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

∗∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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or media with roles and influences acting as intermediaries. Propose media that is 

neutral interpersonal communication with the government or between people and 

states and political parties. Pushing people into political roles with neutrality. The 

media offered neutral things in the medium. The development of democracy is 

neutral in accordance with the spirit of democratic government. 

Keys words: Political movement, Development Approach, Democratic 

 

ความนำ 

การเมืองไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีทรงอยูภายใต

รัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปนตนมา ประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

2 ลักษณะคือ รัฐธรรมนูญ มุงจะใชบังคับเปนการถาวรโดยท่ีมีการยกรางกันอยางเปนระบบ กับ

รัฐธรรมนูญท่ีมุงจะใชบังคับเปนการชั่วคราวซ่ึงมักเรียก ธรรมนูญการปกครอง 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบางฉบับใชบังคับเปนเวลานาน เชน ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ซ่ึงเกิดข้ึนจากรัฐประหารรัฐบาลของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ท่ีได

บังคับใชเปนเวลา 9 ปเศษ แตรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลายฉบับใชบังคับในระยะเวลาสั้นๆ เพราะ

เปนรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตไมสอดคลองกับ

โครงสรางอำนาจทางการเมืองซ่ึงไมไดอยูในมือของประชาชนอยางแทจริง ซ่ึงตกอยูในมือของกลุม

ขาราชการประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งนายทหารระดับสูง ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญท่ีมุงจะใชบังคับเปน

การถาวร จึงมักถูกยกเลิกโดยคณะท่ีทำการรัฐประหาร ท่ีเปนผูนำทางทหาร เม่ือคณะรัฐประหาร ซ่ึง

มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป หรือคณะรักษาความสงบเรียบรอย ยึดอำนาจ

ไดสำเร็จก็จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแลว จึงรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และเม่ือ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญท่ีมุงใชบังคับถาวรแลวก็จะมีการเลือกตั้งและตามดวยการจัดตั้งรัฐบาลใหม

ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แตเม่ือรัฐบาลบริหารประเทศไปไดระยะหนึ่งก็จะถูก

รัฐประหาร และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แลวก็ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

พรอมท้ังจัดใหการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหมอีก หมุนเวียนเปนวงจรการเมืองของรัฐไทยมาอยาง

ตอเนื่องเปนเวลานานนับหลายสิบป นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือป พ.ศ. 2475 เปนตนมา 
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ขบวนการทางการเมืองท่ีจะมาสงเสริมหรือมีแนวรวมในการพัฒนาประชาธิปไตย เชน 

พรรคการเมือง สื่อมวลชน การมีสวนรวม อุดมการณทางการเมือง ท่ีเปนไปในทิศทางหรือแนวทางท่ี

สรางสรรค ปญหาการสื่อสารทางการเมืองไทย ไมวาจะเปนปญหาการครอบงำสื่อ ปญหาการสื่อสาร

ทางการเมืองในแงของจริยธรรมของผูใชสื่อ และปญหาดานบุคลากรท่ีทำหนาท่ีสื่อมวลชน อยางไรก็

ตามแนวโนมการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้น สื่อนาจะมีความเปนสาธารณะรวมกันมากข้ึนอัน

เนื่องจากการปฏิรูปสื่อรวมท้ังเสรีภาพของหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนภายหลัง

จากการบังคับใชพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 การขับเคลื่อนทางสังคมดวยกระแส

ความคิดเรื่องการสรางพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือสรางขบวนการทางการเมืองท่ีเขมแข็ง ซ่ึงอาจะสงผลให

ปญหาตางๆ ไดมีการคลี่คลายไดดวยตัวเอง ซ่ึงในปจจุบันสถานการณสังคมการเมืองปจจุบัน สื่อ ซ่ึง

เปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการชวงชิงหรือการมีสวนรวม นับวาเปนหัวใจสำคัญในการเคลื่อนไหว  

 

พรรคการเมือง  

พรรคการเมือง คือ องคกรทางการเมืองท่ีรวมบุคคลท่ีมีอุดมการณเดียวกัน นั่นคือมี

แนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เพ่ือสงบุคคลเขารับ

เลือกตั้ง เพ่ือใหไดเสียงขางมากในรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลเขามาบริหารประเทศตามแนวความคิด

หรือนโยบายท่ีสอดคลองกับอุดมการณของกลุม 

โดยมีหนาท่ีมีอยูหลายประการ แตอาจแยกหนาท่ีหลักของพรรคการเมืองออกเปนสอง

ประการใหญๆ หนาท่ีอ่ืนๆนั้นเพียงแตแยกยอยออกจากหนาท่ีหลักท้ังสองประการนี้เทานั้น หนาท่ี

ของพรรคการเมือง คือ 

๑. พรรคการเมืองเปนตัวกลางเช่ือมความตองการและบทบาทของประชาชนกับ

รัฐบาล ลำพังประชาชนไมมีอิทธิพลตอรองรัฐบาล หากแตถาประชาชนท่ีมีความเห็นตรงกันมา

รวมตัวกันเขา ทำความคิดเห็นเปนปกแผน ในรูปของนโยบายพรรคการเมืองทำใหความตองการของ

ประชาชนมีน้ำหนักข้ึน พรรคการเมืองจะเปนผูรวบรวม คัดเลือก และสงผานประเด็นเก่ียวกับ

ผลประโยชนของประชาชนและกลุมผลประโยชนตางๆ ท่ีเปนฐานเสียงของตนเขาสูการพิจารณาของ

รัฐ และผลักดันใหรัฐบาลนำความตองการดังกลาวไปปฏิบัติ ทำใหรัฐบาลมีโอกาสไดสื่อสารกับ

ประชาชนผานตัวกลาง นอกจากนี้ ในแงตัวกลางเชื่อมบทบาทของประชาชนกับรัฐบาล พรรค

การเมืองยังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเมือง โดยคัดเลือกผูมีความสามารถมาเปน
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ผูสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือชิงชัยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐบาลแทนประชาชนสวนใหญ โดย

ในหนาท่ีนี้ พรรคการเมืองตองสงเสริมใหประชาชนมีความรูดานการเมืองการปกครองประเทศดวย 

๒. พรรคการเมืองเปนผูใชอำนาจทางการเมืองในฐานะเปนผูนำรัฐบาล 

หากพรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตั้งไดเสียงขางมากในรัฐสภา และจัดตั้งรัฐบาล 

พรรคการเมืองยอมเปนผูกำหนดกฎหมายตามความประสงคของประชาชน และนำกฎหมายนั้นไป

ยังคับใช พรรคการเมืองกลายเปนผูนำความตองการของประชาชนมาปฏิบัติใหเกิดผลดวยตนเอง 

นอกจากนี้ การใชอำนาจพรรคการเมืองยังหมายรวมถึงการท่ีพรรคการเมืองเปนฝายคานท่ีคอย

ตรวจสอบควบคุมการใชอำนาจของฝายรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถาม พิจารณากลั่นกรองราง

พระราชบัญญัติ รวมท้ังการเสนอญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

3. คุณคาของพรรคการเมืองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองท่ีไมเปนประชาธิปไตย ก็สามารถมีพรรคการเมืองได อาทิ พรรคคอมมิวนิสต

ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบสังคมนิยม แตพรรคการเมืองเหลานั้นไมสามารถทำหนาท่ีพรรค

การเมืองได เพราะมิไดเปนตัวกลางเสนอความตองการของประชาชนใหแกรัฐบาล ไมเปดโอกาสให

ประชาชนท่ีสนใจเขามามีสวนรวมในทางการเมือง การใชอำนาจรัฐพรรคการเมืองก็ไมสามารถทำ

หนาท่ีตรวจสอบการใชอำนาจรัฐใหแกประชาชนได 

พรรคการเมืองจะปฏิบัติหนาท่ีไดในภาวการณท่ีเกิดในบรรยากาศประชาธิปไตย ซ่ึง

รับรองความเสมอภาค สิทธิในการเขาถึงขอมูล สิทธิในการชุมนุม สิทธิในแสดงความคิดเห็น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง พรรคการเมืองไมใชเรื่องจำเปน  

ความจำเปนท่ีจะตองมีพรรคการเมืองก็ปรากฏเดนชัดข้ึน เม่ือสังคมมีความสลับซับซอน

ประชาชนมีจำนวนมาก จึงเกิดเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทนข้ึน โดยผานกระบวนการเลือกตั้ง การ

รวมตัวกันเปนพรรคการเมืองเพ่ือผลประโยชนรวมกัน การจัดตั้งข้ึนเปนพรรคการเมืองนั้นทำใหตอง

ฟงคำเรียกรองของประชาชนซ่ึงเปนฐานเสียง  

พรรคการเมืองเกิดจากประชาชนเขมแข็งและทำใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ ในการดำเนิน

นโยบาย โดยสถาบันตางๆ ในสังคมรวมกันตรวจสอบได เชน สื่อ หรือ องคการภาคประชาชน เขา

มาตรวจสอบการใชอำนาจรัฐแทนพรรคการเมือง เชน การลงชื่อเสนอกฎหมาย หรือถอดถอนผูดำรง

ตำแหนงทางการเมือง ถาหากภาคประชาชนเขมแข็งพรรคการเมืองก็ออนแอ ทำใหบทบาทในสังคม

ปจจุบันของพรรคการเมือง แบงเปนหลายกกหลายเหลาหลายกอ แตก็ยังเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่ง

หากประชาชนตองการและเรียกรองประชาธิปไตย 
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พรรคการเมืองเปนสถาบันสำคัญและเปนเง่ือนไขท่ีจำเปนตอการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนองคการท่ีเขามาใชอำนาจรัฐในนามของประชาชน หากประเทศใดพรรคการเมือง

ขาดความเปนสถาบัน ปราศจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และไรสมรรถภาพในการแสดงบทบาท

เพ่ือขับเคลื่อนประชาธิปไตยใหกาวหนา ก็จะทำใหการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศนั้น

ออนแอ ขาดความชอบธรรม และขาดเสถียรภาพ ซ่ึงจะนำไปสูการจุดจบของระบอบประชาธิปไตย

ในท่ีสุด  

พรรคการเมืองจำนวนไมนอยกำเนิดจากกลุมคนเล็กๆ ท่ีมีผลประโยชนและอุดมการณ

รวมกัน ซ่ึงมักเปนกลุมชนชั้นนำของสังคมท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจระดับสูง 

หากพรรคการเมืองไรเปาประสงคทางการเมือง แลวอะไรคือเปาประสงคท่ีแทจริงเลา 

ขอมูลและประสบการณในสังคมไทยบอกใหเราทราบวา พรรคการเมืองบางพรรคถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือ

รอจังหวะท่ีจะขายพรรคตอใหกับกลุมทุน ท่ีคิดเขาสูวงการการเมือง แตไมมีเวลาในการจัดตั้งพรรค 

หรือ บางพรรคก็ถูกจัดตั้งไวเปนหลักประกันความเสี่ยงและรองรับในกรณีพรรคเกาถูกยุบ บางพรรค

ก็เอาไวเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง หรือบางพรรคก็

เปนเครื่องมือของบรรดานักฉวยโอกาสทางการเมืองเพ่ือสรางบทบาทในเวทีสาธารณะ อันจะเปน

เครื่องมือในการแสวงหาประโยชนสวนตัวอยางอ่ืนตอไป 

สำหรับพรรคการเมืองท่ีมีเปาประสงคทางการเมือง แมเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพันธกิจ

ขององคการในสังคมประชาธิปไตย แตการมีเปาประสงคทางการเมืองยังไมเพียงพอตอการเปน

พรรคการเมืองท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะวาการมีเปาประสงคเพ่ืออำนาจทาง

การเมืองเพียงอยางเดียว โดยปราศจากเปาประสงคในการใชอำนาจเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ประชาธิปไตยใหเติบโตยั่งยืนแลว ก็ยอมทำใหพรรคการเมืองนั้นมีโอกาสกลายเปนพรรคท่ีทำลาย

ประชาธิปไตยเสียเอง ในบางประเทศ รัฐและสังคมไมเขาไปยุงเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทของ

พรรคการเมืองมากนัก เพราะวาการดำเนินงานการเมืองของพรรคการเมืองเหลานั้นเปนไปใน

ทิศทางท่ีสงเสริมและเก้ือหนุนตอการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองใหแก

ประชาชนอยูแลว ถาหากพรรคการเมืองเขมแข็งดำเนินนโยบายและมีหลักการแหงประชาธิปไตยท่ี

แทจริงยึดม่ันในอุดมการณแลว พรรคการเมืองก็สามารถเปนตัวแทนและท่ีพ่ึงของประชาชนได แต

สวนใหญพรรคการเมืองมุงประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม มือใครยาวสาวไดสาวเอา 

 

ส่ือมวลชน  
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ส่ือมวลชน (Mass Media) เปนสื่อท่ีสามารถกระจายขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งหรือ

จากองคกรหนึ่ง ไปยังมวลชนจำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนท้ังประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว ไดแก 

หนังสือพิมพนิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร อินเทอรเน็ต ฯลฯ การเผยแพรในสื่อมวลชนสวน

หนึ่งตองจายเงินเพ่ือซ้ือเวลา ซ้ือพ้ืนท่ีในการเผยแพรขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตามองคกรสามารถใช

สื่อมวลชนแบบใหเปลาได หากองคกรนั้นมีเรื่องราวท่ีนาสนใจแกการเผยแพร หรือบังคับโดยขอ

กฎหมาย 

2.1 บทบาทของส่ือมวลชน 

สื่อมวลชนมีบทบาทหรือมีอิทธิพลท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

สำหรับบทบาทของสื่อมวลชนในดานตาง ๆ ดังกลาวนั้นมีดังนี ้

1. บทบาทในดานการเมือง สื่อมวลชนทุกแขนงสามารถเสนอแนวความคิด ถายทอด

ความรูทางการเมืองไดอยางกวางขวาง สื่อมวลชนจะเปนสื่อการสรางความเขาใจระหวางรัฐบาลกับ

ประชาชน เพ่ือท่ีจะใหรูวาขณะนี้รัฐบาลกำลังทำอะไร ดำเนินการอยางไร และรัฐบาลจะทราบความ

ทุกขรอนความตองการของประชาชนจากสื่อมวลชน นอกจากนั้นสื่อมวลชนยังเปนเครื่องมือในทาง

การเมืองโดยตรง เชน เม่ือมีการทำรัฐประหารจะเห็นวาสื่อมวลชนมีความสำคัญ ถาฝายกอการ

สามารถยึดสื่อมวลชนทุกประเภทไดความสำเร็จก็อยูแคเอ้ือม หลายครั้งท่ีผานมามีการควบคุมสื่อ 

หรือคราวท่ีมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรสื่อมวลชนจะมีบทบาทมาก ตัวอยาง ในการเลือกตั้งท่ีผานมา 

พรรคการเมืองตางๆ ไดมีโอกาสแถลงนโยบายทำความเขาใจกับประชาชนทางโทรทัศน ทุกพรรคท่ี

สงสมาชิกพรรคลงรับสมัครเลือกต้ัง ในดานหนังสือพิมพรายวันก็ไดเสนอชื่อผูสมัครทุกพรรค

ประกอบท้ังประมวลเหตุการณ คะแนนนิยมของแตละคนแตละพรรคการเมืองมิไดขาดแตละวัน ทำ

ใหประชาชนไดศึกษาความเคลื่อนไหวสถานการณทางการเมืองโดยตลอดจากสื่อมวลชน หรือการ

ออกรายการของรฐับาล เชน รายการนายยกพบประชาชน เปนตน 

บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมืองไวดังนี ้

1. สามารถรายงานและสอดแทรกความคิดเห็นในเชิงวิจารณการเมืองใหประชาชนให

ทราบ 

2. สามารถถายทอดความคิดเห็นท้ังในดานการสนับสนุนและคัดคานการกระทำของ

รัฐบาล กลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ ได 

3. สามารถรายงานความเคลื่อนไหวในทางการเมืองใหประชาชนไดทราบอยางรวดเร็ว 

4. เปนปากเปนเสียงแทนปวงชน ในลักษณะท่ีทำใหเกิดความคิดเห็นของประชาชนเปน

พลังท่ีเปนปกแผนได 



323การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 
 

5. สามารถถายทอดความคิดเห็นและความตองการของประชาชนผูเปนเจาของประเทศ

ใหรัฐบาลไดทราบและสนองความตองการนั้นไดอยางถูกตอง 

6. กลุมมวลชน สามารถแสดงออกไดในลักษณะท่ีเปนกลุม เชน ความเห็นของสมาคม

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย ซ่ึงสามารถทำใหเกิดน้ำหนักและมีอิทธิพลท่ีรัฐบาลตองยอมรับและ

ปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชนตอสวนรวมได 

7. สื่อมวลชน สามารถรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีกระจัดกระจายกันอยูใน

ลักษณะของความเห็นในอาณาบริเวณท่ีโดดเดี่ยวเขามาเปนความคิดเห็นท่ีสามารถเขาถึงไดอันเปน

ผลใหประชาชนจำนวนมากไดมีโอกาสมีสวนรวมในทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 

จากบทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนหลายประการดังท่ีกลาวมานั้น จะเห็นไดวา

สื่อมวลชนจะทำหนาท่ีเปนตัวกลาง สื่อกลางระหวางประชาชนกับรัฐบาลหรือระหวางประชาชนกับ

รัฐนั่นเอง ประการสำคัญท่ีสื่อมวลชนเปนปจจัยผลักดันท่ีใหประชาชนเขาไปมีบทบาททางการเมือง

การปกครอง 

บทบาทในดานเศรษฐกิจ ขาวคราวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศจะถูก

ถายทอดไปสูประชาชนไดโดยผานสื่อมวลชนมากท่ีสุด การกำหนดราคาสินคาแตละวัน ราคาสินคา

เปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยางไร ประชาชนทราบไดโดยผานทางวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ แมกระท่ังโทร

พิมพ โทรทัศน โดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจะเสนอขาวความเคลื่อนไหว

ราคาสินคาตอประชาชนทุกวัน 

บทบาทในดานสังคม การเคลื่อนไหวของประชาชนสังคมหนึ่งอาจถายทอดสูอีกสังคม

หนึ่ง จนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมากมาย สวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชน เชน การ

แสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมราชินี ในการพิธีพระบรม

ราชาภิเษก ท่ีมีการถายทอดทางโทรทัศนสูประชาชนชาวไทยท่ัวท้ังประเทศ วิทยุทุกสถานี จะเสนอ

ขาวในวันนี้ จะทำใหคนท้ังชาติไดรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานอยางหาผูใดเสมอ

เหมือนมิได อันเปนการเสริมสรางความม่ันคงในชาติไดอยางดีเยี่ยมอีกดวย หรือการเสนอขาวสาร

ทางศิลปวัฒนธรรม สื่อมวลชนก็ไดชวยมากมาย เชน งานประเพณีบุญบั้งไฟท่ีจังหวัดยโสธร วาน

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแสดงของชางท่ีจังหวัดสุรินทร งาน

ประเพณีรดน้ำดำหัวท่ีจังหวัดภาคเหนือ งานประเพณีชักพระท่ีจังหวัดภาคใต เปนตน สื่อมวลชนก็ได

เสนอขาวเปนอยางดี 

โดยเฉพาะบทบาททางการเมือง ในการนำเสนอขอเท็จจริงท่ีเปนความจริง เปนกลาง เปน

แบบอยางของการนำเสนอท่ีไมกุ หรือสรางความแตกแยกเกลียดจัง เขาขางฝายใด 
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การส่ือสารทางการเมือง  

การสื่อสารเปนเครื่องมือในการสื่อของนักการเมือง และพรรคการเมืองตางๆ เม่ือเกิด

เหตุการณตางๆ ข้ึนในสังคม การสื่อสารจะเขามามีบทบาทในการตีแผ เผยแพร เรื่องราวเหตุการณ

ตางๆ สามารถปลุกกระแสหรือระดมกลุมคนกลุมตางๆ ใหเกิดความคิดคลอยตามหรือขัดแยงก็ได 

เปนศาสตรท่ีมีจุดเริ่มตนมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ เนนในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมืองและ

จริยธรรม เปนการนำการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและ

การสื่อสารเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง โดยรูปแบบของการสื่อสารทาง

การเมือง เปนแนวทางการศึกษาท่ีตระหนักถึงการสื่อสาร ในฐานะเครื่องมือกำหนดยุทธศาสตร เพ่ือ

นำไปสูเปาหมายทางการเมือง โดยอาศัยการสื่อสารสรางแนวทางการยอมรับในกลุมประชาชนผูรับ

สารการสื่อสารทางการเมือง เปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง 

ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณทางการเมืองระหวางบุคคล  เปนกระบวนการพิเศษ

ท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทำใหบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู

ไดในสังคมการเมือง เปนกิจกรรมท่ีแพรหลายท่ัวไป (Agree et al…1976, p.4) 

การสื่อสารทางการเมือง คือ กิจกรรมท่ีเผยแพรท่ัวไป เปนการทำหนาท่ีท้ังหลายของ

ระบบการเมือง กระบวนการ สังคมประกิต การสรางโครงขายผลประโยชน การประสานประโยชน 

การสรางกฎ การประยุกต ใชกฎและการปรับเปลี่ยนกฎ ลวนดำเนินไปโดยการสื่อสารเปนเครื่องมือ  

(Almond and Coleman, 1960)  

การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง การถายทอดขาวสารท่ีเก่ียวกับการเมือง จากสวนหนึ่ง

ของระบบการเมือง ไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมือง และเปนการถายทอดระหวางระบบสังคม

กับระบบการเมือง (Rush and Altoff, 1971, p. 160) 

การสื่อสารทางการเมือง มีลักษณะเปนระบบของการแพรขาวสารทางการเมือง ไปยัง

สมาชิกของการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจึงเปนแบบแผน หรือกระบวนการแพรขาวทาง

การเมือง ระหวางสมาชิกกับหนวยตางๆ ในระบบการเมือง หรือมีบทบาทเปนตัวกลางระหวาง

ประชาชนกับรัฐบาล โดยเปนชองทางในการเสนอขาวสารขอมูลทางการเมืองตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ตัดสินใจ และนโยบายของรัฐบาลใหประชาชนไดรับรู ขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการในการนำเอา

ขอเรียกรอง และความตองการของประชาชนไปสูรัฐบาล ท่ีจะกำหนดนโยบายและตัดสินใจให

สอดคลองและสนองตอบความตองการของประชาชนไดมากยิ่งข้ึน (Shaffee, 1975, p.96) 

การสื่อสารทางการเมือง ในความหมายกวาง หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารท่ีมนุษย

กระทำหรือเกิดข้ึนนอกบานเรือนของตนเอง การยื่นขอเรียกรองระหวางประเทศ การกลาวคำ
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ปราศรัยของนักการเมือง ความหมายเชิงแคบ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซ่ึงถูกจัดตั้ง

ข้ึนเพ่ือทำหนาท่ีกระจายขอมูลขาวสาร ความคิดและทัศนคติอันเก่ียวกับเรื่องการเมืองการปกครอง 

การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองสวนใหญ มักจะมองการสื่อสารทางการเมืองโดยนัยแหง

ความหมายนี้ (Pool, 1973, p.5)  

โดยแบงการสื่อสารทางการเมือง ตามคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบดวย  

1. การสื่อสารทุกรูปแบบท่ีดำเนินโดยนักการเมืองและผูท่ีเก่ียวของทางการเมือง  

2. โดยมีวัตถุประสงคท่ีเจาะจง  

3. การสื่อสารท่ีสื่อมวลชนและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสงถึงนักการเมือง   

4. กิจกรรมการสื่อสารท่ีสื่อมวลชนนำเสนอเก่ียวกับการเมือง 

การสื่อสารทางการเมือง ประกอบดวย 3 สวน 1. องคกรทางการเมือง (political 

organization) 2. สื่ อ (media) 3. ประชาชน (citizens) หรือผู รับสาร (audience) (McNair, 

1999, p.5) 

กระบวนการสื่อสาร ประกอบดวย 1. ผูสงสาร : ประกอบดวย 2 กลุมคือแหลงขาว เชน 

พรรคการเมือง รัฐบาล ขาราชการ กลุมผลประโยชน กลุมผลักดันตางๆ และอีกกลุมหนึ่งคือ 

สือ่มวลชน 2. สาร : เนื้อหาของขาวสารซ่ึงเปนเนื้อหาทางการเมือง สาธารณะ เชน การเลือกตั้ง การ

แกไขกฎหมาย 3. สื่อ : ชองทางในการสื่อสารและการเผยแพรขาวสาร ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ 4. ผูรับสาร : เปาหมายในการสื่อสาร 5. ผล : ภาพลักษณของการสื่อสารทางการเมืองใน

สายตาของบุคคลท่ัวไป 

หนาท่ีของการสื่อสารทางการเมือง 

1. สรางทัศนคติทางการเมือง 

2. สรางความสนใจในการเมือง   

3. สรางความรูและความเขาใจทางการเมือง   

4. สรางบทบาททางการเมือง 

แมวากาลเวลาจะผานพนมาหลายศตวรรษแลว แตการสื่อสารทางการเมืองในสังคม

ปจจุบัน  โดยเฉพาะในสังคมไทยยังใชวาทวิทยา การโฆษณาชวนเชื่อผสมผสานในการสื่อสารเพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองยังทำหนาท่ีสรางทัศนคติทางการเมืองท่ีคับ

แคบ ในรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ-ไพรฟา หรือไพรฟา-มีสวนรวม สรางความรู

ความเขาใจทางการเมืองแบบอำนาจนิยม “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ไมพนการเมืองแบบน้ำเนา 
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การทุจริตคอรัปชั่น การสมคบคิดระหวางผูมีอำนาจกับนายทุนแยงชิงทรัพยากรงบประมาณ และ

ทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชน โดยอาง “ทำเพ่ือชาติ” หรือ “เพ่ือความม่ันคง” เปนสำคัญ 

ในอดีตท่ีผานมาวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยนั้น มักเกิดจากการยึดอำนาจการ

ปกครองของคณะนายทหาร จากรัฐบาลพลเรือนเปนสวนใหญ จากป พ.ศ.2475–พ.ศ. 2549 มีการ

ยึดอำนาจโดยคณะทหารจำนวน 22 ครั้ง (สุรชัย ศิริไกร, 2551 : 253) และเกือบจะทุกครั้งท่ีมีการ

รัฐประหาร จะตองมีการปดหนังสือพิมพหรือตรวจ (เซ็นเซอร) ขาว และยึดสถานีโทรทัศน การ

กระทำเชนนี้ยอมบงบอกอยูในตัวแลววา การสื่อสารทางการเมืองมีความสำคัญในภาวะวิกฤตทาง

การเมืองเชนไร หัวหนาคณะรัฐประหารจึงตองยึดสื่อมวลชนท้ังหมด เพ่ือใหการสื่อสารไปในทิศทาง

เดียวกัน ในการแสดงความสนับสนุนการยึดอำนาจ และไมเปดโอกาสใหสื่อมวลชนใดออกมาคัดคาน

ตอตาน 

 

ขบวนการทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

ขบวนการทางการเมือง โดยใชกระบวนการสื่อสารทางการเมือง จากความกาวหนาของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดกอใหเกิดวิถีชีวิตแบบใหมของคนในสังคม รวมไปถึงการรับรูขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง ดังนั้น ขบวนการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกผสมผสานเขากับสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน

อินเตอรเน็ต วิทยุและโทรทัศนผานดาวเทียมตรงตอผูชม การสงขอความสั้นผานโทรศัพท เปนตน  

นอกจากนี้ อิทธิพลของแนวคิดดานการตลาดและการโฆษณาในกระแสโลกาภิวัตนยัง

สงผลใหเกิดการสื่อสารการตลาดทางการเมือง สิ่งเหลานี้ไดสงผลใหความสัมพันธกับการสื่อสารและ

การเมืองอยางแยกกันไมออก โดยกลุมธุรกิจสื่อสารจึงเปนกลุมท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในยุคปจจุบัน 

แมกระท่ังการเลือกตั้งท่ีผานมา สามารถสรางเครือขายการสื่อสารทางการเมือง ซ่ึงสามารถชี้นำ

สังคมไดอยางรอบดานในสังคมการสื่อสารยุคใหม 

ดังนั้น ขบวนการทางการเมืองมีความตองการตองมีสื่อในครอบครอง เพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธ และการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชน จะเห็นได

วาผลกระทบตอสังคมอันเกิดจากอิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองมีอยูหลายประการ เชน 

ผลกระทบตอโครงสรางของสังคม การจัดระเบียบทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง เปนตน 

ปจจุบันการสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย มีการนำกระบวนการทางเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยเชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองท่ีเปนการเทคโนโลยีท่ีสมัยและกลยุทธการสื่อสารแบบ
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ใหม คือการใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม, Video link, Phone-in เปนตน ไดนำเปน

เครื่องมือในการตอสูทางการเมืองของแตละฝาย ดังนั้น ประชาชนท่ีไดรับสื่อทางการเมืองหรือการ

สื่อสารในปจจุบันตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหขอมูลดวยความมีเหตุมีผล และรูเทาทัน

ขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงทางการเมือง โดยไมหลงเชื่อกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุก

ระดมเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังรัฐบาล สื่อมวลชน 

ควรมีการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกภาคประชาชนในเรื่องเก่ียวกับประชาธิปไตยอยาง

ถูกตอง และเสริมสรางการเมืองภาคพลเมืองใหมีความเขมแข็งและรูเทาทันนักการเมืองและพรรค

การเมืองหรือกลุมทางการเมืองในแตละฝายท่ีขับเคลื่อนและตอสูทางดานความคิดและอุดมการณ

ทางการเมืองในปจจุบัน และทำอยางไรจึงจะนำไปสูความสามัคคีของประชาชนรวมท้ัง สงเสริม

กระบวนการพัฒนาและเรียนรูประชาธิปไตยในสังคมไทย 

จะเห็นวาการเคลื่อนไหวเรียกรองของประชาชน เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง

แบบใหม ซ่ึงขบวนการเคลื่อนไหวนี้จะแตกตางจากขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมใน

อดีตท่ีแยกการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมออกจากกัน ไมเก่ียวของกัน (พิภพ ธงไชย, 2546, 

33-34) ซ่ึงไมไดมีจุดมุงหมายในการยึดอำนาจทางการเมืองแตหวังจะกดดันรัฐเพ่ือสรางทางเลือกท่ี

ดีกวา เชน กลุมคนไมเอาเผด็จการ  

การเคลื่อนไหวของประชาชนมักจะใชวิธีการหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวในหลายลักษณะ

ดวยกัน เชน การแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ การเสนอขอเสนอแนะและขอเรียกรองตางๆ 

ผานทางหนังสือ จดหมาย การอภิปราย การจัดประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การเขาพบ

สมาชิกรางรัฐธรรมนูญ (Lobby) การเดินขบวนเรียกรอง เปนตน สำหรับกลุมองคกรหรือกลุม

ผลประโยชนตางๆ ท่ีออกมาเคลื่อนไหวนั้น มีท้ังกลุมท่ีสนับสนุนและกลุมคัดคาน เม่ือจัดแบง

ประเภทของกลุมท่ีออกมาเคลื่อนไหวตามคำจำกัดความของ Gabriel A. Almond จะแบงออกได

เปน 4 ประเภท ไดแก (1) Anomic Groups เชน กลุมสนับสนุนใชธงสีเขียวเปนสัญลักษณ กลุม

คัดคานใชธงสีเหลืองเปนสัญลักษณ เปนตน (2) Institutional Groups เชน องคกรนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันการศึกษาต างๆ หน วยงานของศาล หน วยงานของกรมตำรวจ เปนตน  (3) No 

associational Groups เชน กลุมศาสนา (พุทธ) เปนตน และ (4) Associational Groups เชน 

มูลนิธิ สมาคมตางๆ เปนตน การเคลื่อนไหวทางการเมือง ในทางการเมืองไทยนั้นอาจนับไดวา

เหตุการณการเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวง เดือนตุลาคม 2516 เปนจุดเริ่มตนครั้งสำคัญ โดย

พ้ืนฐานทางความคิดแกมวลชนในประวัติศาสตร เชน ขบวนการนักศึกษาปญญาชนท่ีออกมา
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เคลื่อนไหว เพ่ือเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ และนำมวลชนจำนวนมากเขามามีสวนรวมใน

เหตุการณ (สุธี ประวัติไท, 2540, หนา 51) 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นจะมีกลุมผูเขารวมชุมนุมท่ีแตกตางกันไป เชน เหตุการณ 

14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ผูเขารวมชุมนุมสวนใหญเปนนิสิต นักศึกษา ขณะท่ีเหตุการณ พฤษภาทมิฬ 

2535 กลุมผูเขารวมชุมนุมสวนใหญเปนชนชั้นกลาง แตการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตั้งแต พ.ศ. 

2547-2553 นั้น เปนการรวมตัวกันของชนชั้นลาง ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูงเขารวมชุมนุม ไดอยาง

กวางขวาง ความหลากหลายของมวลชน มีผลทำใหใหบุคคลท่ีข้ึนเวทีชุมนุม มีความหลากหลาย

สาขาอาชีพ เชน อาจารยมหาวิทยาลัย อดีตขาราชการ นักการทูต นายแพทย รวมท้ังนักแสดง 

ศิลปน และบรรดาบุคคลผูมีชื่อเสียงในสังคม ท่ีผานมาขบวนการกลุมตางๆ ตอสูเพ่ือการเรียกรอง

สิทธิตางๆ ทางการเมืองของไทยท่ีเปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจเทานั้น เพราะ

เม่ือสิ้นสุดภารกิจและเหตุการณทางการเมืองท่ีเรียกรองคลี่คลาย กลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองก็

สลายไปดวย และเม่ือเกิดวิกฤตทางการเมืองก็จะมีการรวมตัว ซ่ึงเปนเรื่องท่ีชาวตางชาติมองวาเปน

เรื่องแปลกและเปนเอกลักษณะของคนไทย เม่ือทุกอยางคลี่คลายก็จะสลายเม่ือสถานการณ

เขาตาจนก็รวมตัวกันใหม  

สังคมไทยยึดถือจารีตประเพณีเปนหลักการดำเนินชีวิต จากลักษณะโครงสรางทาง

สังคมไทย ท่ีสะทอนใหเห็นพฤติกรรมท่ียกยองความมีอิสระตามสบายแบบประชาธิปไตยในแงสิทธิ  

ความเสมอภาค อภิสิทธิ์ในบางเรื่อง แตกลับมีลักษณะอิสระตามสบายแบบขาดความรับผิดชอบท่ีมี

ตอสถาบัน และยังมีการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ประเพณีและความเปนอยู แตมีการเนนลำดับชั้น

ทางสังคม ยอมรับอำนาจของผูท่ีเหนือกวา ยึดถือบุคคลมากกวาหลักการ มีลักษณะประนีประนอม 

วิถีของไทย กระบวนการกลอมเกลา คานิยม จึงเปนรากฐานบงบอกถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ไทยไดอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะของสังคมไทยโดยสังเขปไดดังนี้     

๑) ระบบอาวุโส ประเพณีครอบครัวไทยยอมรับความเปนผูมีอำนาจของผูอาวุโส ซ่ึงผูมี

อาวุโสนอยตองยอมรับเชื่อฟงปฏิบัติตาม ดังคำกลาวท่ีวา "อาบน้ำรอนมากอน" หรือคำสอนท่ีวา 

"อยาเถียงผูใหญ" ผูนอยจะโตแยงไมไดจนกลายเปนธรรมเนียมท่ีฝงแนนมาอยางตอเนื่องยาวนาน 

๒) การงานอาชีพ พ้ืนฐานอาชีพของคนไทยเก่ียวของกับการเกษตร ซ่ึงมีรายไดต่ำ การตั้ง

บานเรือนกระจายออกไปหางกันทำใหระบบความคิดทางการเมืองท่ีจะกอใหเกิดการเผยแพร

วัฒนธรรมทางการเมืองเขาไปไมท่ัวถึง 
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๓) เพศ ความแตกตางระหวางชายกับเพศหญิงท่ีมีความสำคัญตอการมีความรูความ

เขาใจทางการเมือง (political objects) จากผลการวิจัยปรากฏวาผูนำเยาวชนชนบทชายมีความรู

ความเขาใจในวัตถุทางการเมืองมากกวาผูนำเยาวชนชนบทหญิง  ดังนั้นสามารถพิจารณาไดจาก

ตัวแทนของสังคมการเมือง สวนใหญผูชายจะใหความสนใจมากกวาผูหญิง 

๔) ความเจริญกาวหนาทางระบบการศึกษา ความแตกตางระหวางประชาชนในชนบทกับ

ประชาชนในเมืองดานโอกาสทางการศึกษายังคอนขางหางชั้นกันพอสมควร การติดตามขาวสาร

ทางการบานการเมืองยังไมท่ัวถึง ความเขาใจในระบบการเมืองยังไมแจงชัด คนในเมืองจะรูขาวสาร

มากกวาคนในชนบท 

๕) อิทธิพลทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดผลตอทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนพอสมควร จากหลักพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา "ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน" จึงทำใหคนไทยเกง

คนเดียวมากกวาการทำงานรวมกันเปนทีม และยังสอนใหเปนคนรกัสงบ สมานฉันท รูจักการใหอภัย  

รูจักเหตุผล ฯลฯ 

เนื่องจากปจจุบันประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหความสำคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวม

ของประชาชนท่ีผานขบวนการตางๆ ในการเขารวมในกิจกรรม ท้ังนี้ ขบวนการทางการเมืองเปนการ

รวมกลุมของประชาชนท่ีมีแนวคิดเหมือนกัน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจและสรางฉันทามติ และชวย

หลีกเลี่ยงในการเผชิญหนา ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีไดบัญญัติ ไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใน

สวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนใน มาตรา 56-62 เชน ในมาตรา 56 บุคคลยอมมี

สิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอ

ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือเปนขอมูลสวนบุคคล  

จากปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซ่ึงถือวาเปนวิกฤติของประเทศนั้น การสื่อสารทาง

การเมือง ถูกนำมาใชในขบวนการทางการเมือง ในภาวะวิกฤตเชนนี้ความขัดแยงระหวาง

นักการเมืองเชนนี้จะกอใหเกิดความรุนแรงตามมานั้น สิ่งจำเปนเรงดวนและมีความจำเปนตอการ

จัดการความขัดแยงคือ “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมุงเนนการ

แกไขปญหาโดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสันติ วิธีการดังกลาวนั้นจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยมีหลักการและวิธีการท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

1) การมีสวนรวมกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
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กระบวนการมีสวนรวมซ่ึงจะทำใหทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับรูและแสวงหาแนวทางแกไข

ปญหาความขัดแยงรวมกัน 2) การยอมรับความหลากหลายและความแตกตางกับการสื่อสารทาง

การเมืองในภาวะวิกฤต 3) ความสามัคคีกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 4) ความยุติธรรม

กับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 5) การสรางความไววางใจและความเชื่อม่ันกับการสื่อสาร

ทางการเมืองในภาวะวิกฤต หลักการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต จึงเปนท่ีจะตองนำเสนอ

ขอมูลโดยอาศัยวิธีการเต็มไปดวยความเมตตากรุณา อันจะทำขบวนการทางการเมือง มีแนวทางใน

การหาทางออกสำหรับความขัดแยงระหวางคูกรณี โดยการสื่อสารนั้นจะตองไมดำรงอยูบนฐานของ

ผลประโยชนขบวนการทางการเมือง ดวยเหตุผลท่ีมุงประโยชนสวนตนในลักษณะดังกลาวนี้ อาจจะ

นำไปสูการสรางความแตกแยกของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน 

 

สรุป 

ดังนั้น ขบวนการทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะ พรรคการเมือง 

และสื่อสารมวลชน ท่ีใกลชิดประชาชนและมีบทบาทตอประชาชนในการเปนสื่อกลางระหวางกันใน

สังคม สามารถสรางความเปนกลางและมีขอเท็จจริง สื่อในสิ่งท่ีเปนกลางใหกับประชาชน มีธรรมาภิ

บาลในการนำเสนอ สามารถสรางและปลูกฝงการพัฒนาประชาธิปไตย ท่ีแทจริงใหกับเยาวชน 

ประชาชน ขบวนการทางการเมือง ท่ีจะมาสงเสริมหรือมีแนวรวมในการพัฒนาประชาธิปไตย เชน 

พรรคการเมือง บนขอบเขตของพ้ืนฐานความเขาใจประชาธิปไตยอยางถองแท สื่อมวลชนมีขอบเขต

ในการสื่อสาร การมีสวนรวมท่ีมีอุดมการณทางการเมืองท่ีเปนไปในทิศทางหรือแนวทางท่ีสรางสรรค 

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงและยั่งยืน ขบวนการทางการเมืองตองพัฒนาวิถีชีวิต

ประชาชนใหมีจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบตอสวนรวม หรือสื่อมวลชนท่ีมีบทบาท

และอิทธิพลทำหนาท่ีเปนตัวกลาง เสนอสื่อท่ีเปนกลาง ในการสื่อกลางระหวางประชาชนกับรัฐบาล

หรือระหวางประชาชนกับรัฐ ท้ังพรรคการเมือง ผลักดันท่ีใหประชาชนเขาไปมีบทบาททางการเมือง 

ดวยความเปนกลาง สื่อมวลชน เสนอสิ่งท่ีเปนกลางในการเปนสื่อกลาง การพัฒนาประชาธิปไตยก็

เปนกลางตามแนวเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชน รัฐ สังคม 

ประเทศชาติ ก็จะม่ันคง 
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การสื่อสารทางการเมืองของคนรุนใหม 

Current political society 

 

Phra Zawtika* พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน)** ปนัดดา  รักษาแกว** 

 

บทคัดยอ 

สังคมทางการเมืองในปจจุบัน การสื่อสารทางการเมือง เปนเรื่องจำเปนท่ีนักการเมืองตอง

นำมาใชใหเกิดประโยชน การหาเสียงดวยวิธีการแบบใหมท่ีทันสมัยดวยวิธีใชการสื่อสารทาง

การเมืองโดยเครื่องมือสื่อสาร “ส่ือออนไลน” ในการแสดงเจตนารมณหรือนโยบายทางการเมืองใน

การหาเสียงหรือแสดงผลงาน เพ่ือสื่อใหประชาชนเห็นวาถาพรรคสามารถจัดตั้งรัฐบาลได พรรคจะ

ดำเนินตามนโยบายและเปนกระบอกเสียงแทนประชาชน ขณะเดียวกันก็เปนการชี้ชะตาของพรรค

การเมืองนั้นวา สมัยตอไปจะไดรับเลือกเขามาอีกหรือไม 

คำสำคัญ: การสื่อสาร, การเมือง, คนรุนใหม   

 

Abstract 

Current political society.  Political communication is necessary. That politicians 

must use to benefit in expressing political intent or policy in campaigning or 

showing work. Campaigning with a new modern method with political 

communication using communication tools "Online media". To communicate to the 

public that if the party can form a government. The party will follow the policy and 

be a spokesperson for the people. At the same time it is the fate of the political 

party that will the next period be chosen again? 

Keywords: communication, politics, new generation 

 

บทนำ 

ปจจุบันนักการเมืองพ่ึงพาสื่อในการหาเสียง เพราะลงทุนนอย ขาวแพรกระจายไปไดไว 

ถึงผูรับท่ีเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และเปนกลุมวัยรุนท่ีใชสื่อในการติดตามขอมูลขาวสาร 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ทำใหงายตอการหาเสียงหรือแสดงนโยบาย ทำใหนักการเมืองใชกระแสการเลือกตั้งทางสื่อออนไลน 

และขณะเดียวกันก็เปนการชี้นำทางการเมือง โดยใชกลุมวัยรุนเปนฐานเสียง 

ปจจุบัน นักการเมืองและนักสื่อสารมวลชนขาดความนาเชื่อถือจากประชาชนพอๆ กัน 

นักหนังสือพิมพถูกมองวา ทำเรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ สัมภาษณและ

เสนอขาว คนโนนคนนี้ท่ีเพ่ือกอใหเกิดความขัดแยง ท้ังนี้เพราะความขัดแยงกอใหเกิดความตื่นเตน

และ “ขายได” สวนนักการเมืองก็ถูกมองวา มุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพรรคพวก ท่ี

กลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงการวิพากษ วิจารณสื่อสารทางการเมืองในสังคมปจจุบันวา รายงานขาว

แบบซ้ำๆ ซากๆ ครึ่งจริงครึ่งเท็จ ขาดความริเริ่มสรางสรรค และทำใหการรณรงคทางการเมือง 

“แพง” ข้ึนอยางมาก 

 

การส่ือสารทางการเมือง 

การสื่อทางการเมือง มีความหมายวา การสื่อสารท่ีมีเปาหมายเก่ียวกับการเมือง การ

สื่อสารใดจะเปนการสื่อสารการเมืองหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงคหรือผลของมัน 

การสื่อสารการเมืองมีลักษณะท่ัวๆ ไปดังนี้ 

ก) เนนระยะเวลาสั้นๆ หรือปญหาท่ีมีลักษณะชั่วคราวท่ีมีขอจำกัดดานระยะเวลา เนื้อหา

ทางการเมืองไดรับการวางแผน เตรียมการ และถายทอดโดยมุงท่ีจะกอใหเกิดผลทันที ประสิทธิภาพ

ของการสื่อสารการเมืองปกติจะข้ึนอยูกับความสามารถในการปรับใหเขากับมติมหาชนและความ

สนใจของสื่อสารมวลชนซ่ึงมีลักษณะชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

ข) เปนการสื่อสารท่ีตั้งอยูบนเปาหมายหรือวัตถุประสงคพฤติกรรมทางการเมืองมุงไปท่ี

เปาหมายเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเสมอ 

ค) ใหความสำคัญแกสื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนพ้ืนฐานของการศึกษาเรื่องการเมืองผูคน

เรียนรูเรื่องการเมืองผานสื่อมวลชนหรือผูท่ีเปดรับสื่อมวลชนเปนสวนใหญ 

ง) การเมืองเปนเรื่องของการใหผูรับสารเปนศูนยกลาง ผูปฏิบัติการดานการเมืองหรือผูท่ี

หวังตำแหนงทางการเมืองตองไดรับการสนับสนุนจากเขตเลือกตั้งของตน 

เม่ือกลาวถึงการสื่อสารกับระบอบการปกครองประชาธิปไตย ประชาธิปไตยสอแสดงถึง

สังคมเปดประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ สามารถเขาถึงสื่อ และเครือขายขอมูล

ขาวสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเมืองได นอกจากนี้ยังสอแสดงวาผูรับสามารถมีความรูและการศึกษา

พอเพียงท่ีจะใชขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยูในเขตสาธารณะไดอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
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การส่ือสารทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย ป 2562 

กระแสการเลือกตั้งท่ีผานมา หากพูดถึงพรรคการเมือง ท่ีเปนคลื่นลูกใหมก็ตองนึกถึง 

“พรรคอนาคตใหม” ท่ีเปนพรรคการเมือตัวแทนของคนรุนใหม สรางวาทกรรมใหมๆ บนโลก

โซเชี่ยล จากท่ีไดติดตามดูขาวทางการเมืองของพรรคอนาคตใหมนั้น จะเห็นไดวาพรรคอนาคตใหมมี

ความเชี่ยวชาญในการหาเสียงดวยวิธีการแบบใหมท่ีทันสมัยดวยวิธีใช การสื่อสารทางการเมืองโดย

เครื่องมือสื่อสาร “ส่ือออนไลน” 

จากการ “เลือกตั้ง 2562” เปนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตรของเมืองไทยท่ีก็วา

ได นับตั้งแตเปนท้ังการเลือกตั้ งในรอบ 8 ป , มีคนรุนใหม ท่ี เปนทายาทนักธุรกิจ – ทายาท

นักการเมืองตบเทาเขาสูสนามเลือกต้ัง, มีการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยท่ีมีผลตอการใชสื่อของพรรคการเมือง ท่ีไม

สามารถหาเสียงผานทีวี และวิทยุได ทำใหสื่อหลักของการหาเสียงครั้งนี้ คือ “สื่อออนไลน” และ 

“สื่อนอกบาน” (Out of Home) ท้ังยังเกิดปรากฏการณ “เหนือความคาดหมาย”และ“พลิกล็อก” 

ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 ท่ีผานมา ทำใหเกิด Talk of the town ท่ัวโลกแลว หรือแมแตกระแส

ท่ีเกิดข้ึนจากผูใช Social Media เอง และจากพรรคการเมืองท่ีสรางคอนเทนต ข้ึนเอง 

ดังนั้นการเลือกตั้ งครั้งนี้  พรรคการเมือง ท้ังพรรคใหญ  และพรรคเล็ก เลือกใช

แพลตฟอรม “สื่อสังคมออนไลน” ท้ังสรางชองทางการสื่อสารของพรรคเอง และของตัวบุคคล ซ่ึง

แพลตฟอรม Social Media ไมเพียงแตเปนชองทางการสื่อสารตรงเทานั้น ขณะเดียวกันพรรค

การเมืองยังเฝาติดตามความเคลื่อนไหวถึงการตอบรับ กระแส และตอยอดกระแสท่ีเกิดข้ึน 

รวมท้ังยังมีพลังคอนเทนตจากสำนักขาว และ Social Network ของประชาชนท่ัวไป 

เชน แฟนคลับ เนื่องจากทุกวันนี้ผูบริโภคมี “สื่อ” ของตัวเองอยูแลว ชวยสรางกระแสใหพรรค

การเมือง หรือตัวบุคคลใหเปนท่ีพูดถึงเปนวงกวางข้ึน เชน กระแส “ฟารักพอ” ซ่ึงท่ีมาของ 

hashtag นี้เกิดข้ึนเม่ือครั้ง “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ”  หัวหนาพรรคอนาคตใหม ไดไปรวมงานฟุตบอล

ประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร ครั้งท่ี 73 และมีกลุมแฟนคลับขอถายรูป ในระหวางนั้นมีแฟนคลับ

คนหนึ่งพูดข้ึนวา “ฟารักพอ” กระท่ังตอมากลายเปน hashtag ดังในสื่อสังคมออนไลน ท้ังใน 

Twitter และ Facebook ตอมา “ธนาธร” ก็ทวีตกลับวา “พอก็รักฟา” ทำใหเกิดเปนอีกหลาย 

hashtag ตามมา ยิ่งปลุกกระแส “ธนาธร” และ “พรรคอนาคตใหม-นโยบายพรรค” เปนท่ีรูจัก 

และพูดถึงกันมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม 
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การส่ือสารทางการเมืองของคนรุนใหมกับความสำเร็จ 

เจาะทีมไซเบอรอนาคตใหม...ความสำเร็จท่ี ล็อกผลได ของธนาธรหลายคนคงเคยสงสัย

เหมือนๆ กันวา พรรคอนาคตใหมมีดีอะไร ทำไมถึงได ส.ส.เขาสภาเกือบ 100 คน ท้ังๆ ท่ีมีแต

ผูสมัครหนาใหม โนเนม และทำไมเวลามีความเคลื่อนไหวใหญๆ ท่ีกระทบตอพรรคจึงมีผูคนในโลก

ออนไลนใหความสนใจมากเปนพิเศษ ท้ังแฮชแท็กยอดนิยม และยอดไลค ยอดแชรพุงกระฉูดท้ังหมด

นี้ไมใชเรื่องบังเอิญ แตมาจากการบริหารจัดการอยางมืออาชีพโดยทีมงานดานไซเบอรทีมใหญท่ีรวม

สุดยอดระดับ "จอมยุทธ" ในวงการมาทำงานรวมกันเปนเครือขาย "อนาคตใหม" และสงรับขอมูลกัน

จนสามารถสราง "ชุดความคิด" ใหคนจำนวนมากไดหัวหอกท่ีจัดการงานดานไซเบอรใหพรรคคือ 

ไกลกอง ไวทยากร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ประวัติของเขามีความเชี่ยวชาญอยางสูงดานการ

จัดทำขอมูล บิ๊กดาตา และสื่อออนไลน การทำงานตองบอกวาขับเคลื่อนไปอยางมียุทธศาสตร สราง

กิจกรรมการมีสวนรวมทางไซเบอรตลอดเวลา แมแตการใหชวยตั้งชื่อพรรค คิดชื่อพรรค คิดนโยบาย 

ยังกลายเปนแฮชแท็กยอดนิยมทุกครั้ง 

ชวงพรรคเริ่มตั้งไขและยังไมมีใครใหความสนใจพรรคใหมพรรคนี้ แกนนำพรรคและทีมไซ

เบอรไดจัดสัมมนาในลักษณะแขงขันใหผูท่ีมีความสามารถดานไอที ระดมความคิด ไอเดียและ

รวมมือกันแกโจทยท่ีทางพรรคอนาคตใหมตั้งข้ึน ดานหนึ่งทำใหพรรคสรางการมีสวนรวมจากผูคน

ผานโลกออนไลนไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะคนรุนใหมตามรั้วมหาวิทยาลัยและคนวัยทำงาน ท้ัง

ยังมีโอกาสคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขารวมทีมไซเบอรของพรรคไดดวย 

การขับเคลื่อนงานดานไอทีของพรรคไมไดทำอยางกะโหลกกะลา แคจางบริษัททำเว็บเปด

เว็บแลวใสขอมูลลงไปเหมือนพรรคการเมืองอ่ืน แตอนาคตใหมจับมือกับบริษัทเอกชนท่ีมี

ความสามารถในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ บิ๊กดาตา มีการตั้งทีมงานรวบรวม

ขอมูลสวนตัวของผูใชงานเว็บไซตท่ีนำเสนอขาวเก่ียวกับการเมือง เพ่ือนำมาใชประโยชนในการ

ออกแบบนโยบายและแนวทางการหาเสียงใหตรงกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงสวนใหญเปนวัยรุนและ

คนทำงาน 

บริษัทใหญดานไอทีแหงนี้ยังเคยทำธุรกิจเก่ียวกับการจัดการและวิเคราะหขอมูลออนไลน 

(คลายๆ กับท่ี "อาลีบาบา" มีกระบวนการวิเคราะหขอมูลความสนใจและการจับจายซ้ือสินคาของ

ผูใชงานอินเทอรเน็ต ซ่ึงภายหลังตอยอดพัฒนาเปนการใช AI หรือปญญาประดิษฐ เพ่ือกุมขอมูล

และรสนิยมของผูคน จะไดเสนอขายสินคาไดตรงกลุมเปาหมาย) และยังเคยจัดทำฐานขอมูลใหแก

ภาครัฐ ทำใหมีขอมูลสวนบุคคลของประชาชนจำนวนมาก เชน ไอพี แอดเดรส / เบราเซอรท่ีใช / 

ระบบปฏิบัติการท่ีใช / ทำใหบริษัทแหงนี้มีฐานขอมูลประชาชนท่ีใชงานอินเทอรเน็ตอยูแลวเปน
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จำนวนมาก เม่ือมาจับมือกับพรรคอนาคตใหม และนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ จึงทำใหสามารถใช

ประโยชนจากขอมูลเหลานั้นในทางการเมืองไดไรขีดจำกัด 

ในขณะเดียวกันก็สามารถหยิบปรากฏการณท่ีกำลังเปนกระแสมาเชื่อมโยงกับความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรค หรือเปนชื่อกิจกรรมไดอยางโดนใจ ทำใหพรรคการเมืองนี้ใกลชิด

คนกลุมใหญท่ีใชเวลากับอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียเกือบท้ังหมดในชีวิตประจำวัน เชน การจัด

กิจกรรม "อนาคตใหมไฟแรงเฟรอ" ท่ีมาจากภาพยนตรเรื่อง "เมยไหน ไฟแรงเฟรอ" ท่ีไดรับความ

นิยมในหมูวัยรุน หรือการสราง "จุดรวม" ของบรรดาแฟนคลับหรือสาวกวา "ฟารักพอ" ซ่ึงหยิบมา

จากละครโทรทัศนยอดนิยมเรื่อง "ดอกสมสีทอง"   

คำกลาวท่ีวา "ผูใดครองสื่อและขอมูลขาวสาร ผูนั้นครองโลก" คือวลีท่ีสามารถอธิบาย

ความสำเร็จแบบ "กาวกระโดด" ของพรรคอนาคตใหมและนายธนาธร 

 

อนาคตใหมกับอนาคตของการเมืองไทย 

การปราศรัยใหญครั้งสุดทายของพรรคอนาคตใหมท่ีศูนยเยาวชนไทย- ญี่ปุน ดินแดง 

หลังจากติดตามความเคลื่อนไหวและขาวคราวของพรรคนองใหมสุดพรรคหนึ่งท่ีสรางชื่อเสียง 

กระฉอนไปท่ัวดวยการเสนอนโยบายท่ีแหลมคม เฉียบ “คนเทาเทียมกัน ไทยเทาทันโลก” และทำ

การบานทุกครั้งท่ีจะพูด จึงไมแปลกใจท่ีการปรากฏตัวของพรรคอนาคตใหม สรางแรงกระเพ่ือมตอ

แวดวงยุทธจักรการเมืองและรัฐบาลอยางรวดเร็ว กระท่ังเกิดเปนแรงพายุนอยๆ ท่ีพัดกระแทก

หัวหนาและแกนนำของพรรคไมขาดสาย โดยเฉพาะในโคงสุดทายกอนการเลือกตั้ง 

การท่ีสำนักขาวและสถานีโทรทัศนหนึ่งสรางขาวเพ่ือใหเกิดเปนกระแสดานกลับหวังกลบ

ความนิยมและคะแนน เสียงจากคนรุนใหม ดวยการยกชั้นใหนายธนาธร เทากับ นายทักษิณ อันเปน

วิธีคิดและวิธีการท่ีคนกลุมนี้เคยใชมากอน ในการตอตานสิ่งท่ีเรียกวา “ระบอบทักษิณ” จนเกิดเปน

กระแสไปท่ัวในหมูคนชั้นกลางและสูงท่ีหวาดกลัวความ เปลี่ยนแปลง ทวาคราวนี้มันกลับสรางในสิ่ง

ตรงกันขาม เพราะคนรุนใหมกวามีเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลในมือกันทุกคน การสยบกระแสฝายขวาจึง

ไมยากเหมือนกอนนี้ 

ลักษณะเดนในการปราศรัยของผูสมัครพรรคอนาคตใหมคืออุดมการณของความเทา

เทียมและศักด์ิศรีของคน ไมวาจะเปนคนภาคอะไร เพศสภาพใด มีความเชื่อในศาสนาอะไร ทุกคน

นำเสนออัตลักษณของตนเองในดาน ภาษา ศาสนา เครื่องแตงกายไปถึงปญหาของทองถ่ินและ

ประชาชน และความหลากหลายทางเพศไดอยาง อิสระเต็มท่ี 
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เนื้อหาในคำปราศรัยของผูสมัคร ท่ีเดนและตางจากคำปราศรัยท่ัวไปของนักการเมือง คือ

ไมเนนการโจมตี วิพากษวิจารณผลงานของฝายตรงขามมากเกินไป แตท่ีสำคัญกวาคือการประกาศ

เจตนารมณของผูสมัครและ พรรคอนาคตใหมท่ีจะเขาไปแกไขและทำการเปลี่ยนแปลงเอง หมด

เวลาของการรองขอและประณามกันอีกตอ ไป ถึงเวลาของการลงมือกระทำ และทำดวยมือของเรา

เ อ ง  

นี่เปนคำประกาศท่ีใหมมากสำหรับนักการเมืองหนาใหม ซ่ึงยังไมเคยมีประสบการณและอำนาจ

บารมีในการบริหารและจัดการปญหาระดับประเทศ ถือวาเปนการ เปดหนาใหมของการเขาสูเวที

การเมืองท่ีเนนกันในประเด็นแกนกลางของเรื่องเลย ไมตองเสียเวลาอารัมภบท อะไรกันอีก 

จากทรรศนะและวิธีคิดดังกลาว ทำใหบุคลิกของผูสมัครของพรรคอนาคตใหมมีความเปน

ตัวของตัวเอง เปน อิสรเสรี สะทอนความเปลี่ยนแปลงในความคิดทางการเมืองในทศวรรษท่ีผานมา 

ทามกลางความผันผวนและ ขัดแยงทางการเมืองท่ีดุเดือดรุนแรงระหวางกลุมอุดมการณท่ีตรงขาม

กัน สิ่งท่ีคนทำงานเพ่ือสังคมตระหนักและ เห็นพองตองกันคือการท่ีประชาชนทุกภาคสวนตองเขาไป

มีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของปญหาการเมืองและสังคม เศรษฐกิจ ใหความสำคัญตอการทำงานใน

พ้ืนท่ีและดวยตนเอง 

กลาวสำหรับพรรคอนาคตใหมเอง คงหลีกไมพูดถึงหัวหนาพรรคและแกนนำหลักของ

พรรคไมได กอนท่ีพรรค อนาคตใหมจะกอตั้ง มีนอยคนมากท่ีเคยไดยินชื่อหรืออานขาวเก่ียวกับ นาย

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ เทาท่ีรูๆ กันก็คือ เขาเปนผูบริหารบริษัทอุตสาหกรรมไทยท่ีสงนอกรายใหญ

ของประเทศ และตอมาภาพท่ีเห็นบอยข้ึนคือการไป ตอสูกับธรรมชาติท่ียากลำบากดวยการเดิน ข่ี

จักรยานและอ่ืนๆ ในดินแดนท่ีหนาวสุดๆ หรือสูงสุดๆ และยาวไกลมากๆ เห็นภาพของความ

แข็งแกรงและอดทนในการเอาชนะความยากลำบากท้ังหลายของเขาชัดเจน แลววันหนึ่งเขากับ

เพ่ือนก็ประกาศตั้งพรรคการเมืองเพ่ือเขามาแกปญหาประเทศดวย หลังจากนั้นขาวและคลิปวิดิโอ

ของนายธนาธร ในจังหวัดและพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศก็เผยแพรออกมา กระท่ังกลายเปนกระแสท่ี

คนจำนวนมากติดตามความเคลือ่นไหวซ่ึงเปนการออกแนะนำตัวและพรรคกับนโยบายของพรรค ถา

ปราศจากเครื่องมือสื่อสารไรสายเหลานี้แลว ขาวคราวและนโยบายของพรรคอนาคตใหมและตัว

นายธนาธร เอง ก็คงไมมีใครรูจักมากเทาไร ท่ีสำคัญคือ นายธนาธร สามารถทำใหภาพลักษณและ

ความคิดการเมืองของเขา ถายทอดผานสื่อสารสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกันเอง ตรง

ประเด็นและเต็มดวยความจริงใจ นี่ไมใช การหาเสียงแบบเดิม ๆ อีกตอไปแลว ไมใชการขอเสียง 

หรือขอความเมตตาหรือความเอ็นดูจากชาวบาน  แตเขาไปกระตุนใหโอกาสและพ้ืนท่ีแกราษฎรใน

การใชเสรีภาพและสิทธิของพลเมือง ใหเขาพูดในสิ่งท่ีเขา อยากพูด ใหฟงในเรื่องท่ีเขาอัดอ้ันตันใจ 
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ท้ังหมดนั้นคือการปลดลอคใหอำนาจของประชาชนคืนมาสูพวกเขา แมจะเริ่มท่ีความคิดก็เปนการ

เขยื้อนภูเขานอยๆ ได กระท่ังคนสาวหนุมรุนเจ็นแซดรับขาวสารของเขาได พลัน พลังท่ีถูกปดทับ

ของพวกเขาก็ปะทุระเบิดออกมาในคลื่นลูกใหมกวาอีกวาระ 

ถานายธนาธร เปนกองหนาในการเปดพ้ืนท่ี กองหลังท่ีเสริมน้ำหนักและทิศทางใหแก

พรรคอนาคตใหมไดแก เลขาธิการพรรค ปยบุตร แสงกนกกุลและโฆษกพรรค พรรณิการ วานิช ป

ยะบุตร  อาจเปนเลขาฯ พรรคการเมือง คนแรกท่ีมาจากนักวิชาการเต็มตัว นโยบายและแนวทางใน

การแกปญหาจึงมีการคนควาและนำเสนอในรูปแบบท่ีสมจริง ท้ังในระยะสั้นและยาว 

ดังท่ีเขาไดกลาวในการปราศรัยใหญครั้งสุดทายนี้วา ภารกิจของพรรคอนาคตใหมคือการ

ยุติ 3 อยาง ยุติการ สืบทอดอำนาจของกองทัพ ยุติมรดกของ คสช. และยุติการทำรัฐประหาร 

แนนอนวาท้ังหมดนั้นไมใชเรื่องเล็กๆ และเปนปญหาเฉพาะ หากแตมันเปนปญหาระดับโครงสรางท่ี

ครอบคลุมสังคมไทยมาอยางยาวนาน แตใน ฐานะของพรรคการเมืองท่ีมุงไปสูอนาคตใหม หากไมตั้ง

เปาจุดหมายของอนาคตท่ีใหมและสดใสจริงๆ ก็เสียชื่อ เปลาๆ พรรณิการ เปนแมเหล็กท่ีดึงดูดผูฟง

ดวยคำพูดท่ีหนักแนน ชัดเจนและมีความถูกตอง ประสบการณการทำและ เสนอขาวสารแก

สาธารณชนทำใหเธอตระหนักถึงพลังของความจริงวาอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด พรรณิการ เปนโฆษก พรรค

การเมืองท่ีไมเหมือนเกาอีกเชนกัน ไมใชคนทำหนาท่ีปกปองคำวิจารณท่ีมีตอพรรค หากแตตองทำ

ใหสาธารณชนเขาใจในพรรคอยางถูกตอง และท่ีสำคัญคือตองไมยึดพรรคเปนดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ

ของมีคาท่ีถูก ตำหนิไมได เม่ือเธอตอบวา หากนายธนาธร ถูกจับ หรือผูสมัครท้ังหมดถูกจับ พรรค

อนาคตใหมก็จะยังคงอยู เพราะนายธนาธร ไมใช พรรคอนาคตใหม หากแตคือประชาชนท้ังมวล

ตางหาก มันเปนคำประกาศแหงเสรีชนใหม เม่ือทุกคนเปนเสรี พรรคก็ไมมีความหมาย 

โดยสรุป พรรคอนาคตใหมเปนการเกิดและเคลื่อนไหวของพลังแหงเสรีภาพ ความเทา

เทียมกันและศักดิ์ศรีใน ความเปนคนของคนรุนใหม การเคลื่อนไหวและตอสูเพ่ือการปลดปลอย

พันธนาการของระบบสังคมและ เศรษฐกิจท่ีสรางความอยุติธรรมและไมเทาเทียมกัน ไดดำเนินมา

อยางยาวนาน บัดนี้ถึงเวลาท่ีคนอีกรุนจะออกมาทวงคืนความเปนคนของพวกเขาและคนสวนใหญใน

ประเทศนี้ เปนรุงอรุณของอนาคตใหม 

 

สรุป 

การสื่อสารทางการเมืองในยุคปจจุบันเปนสิ่งท่ีไมสามารถมองขามได เพราะฉะนั้น การ

สื่อสารทางการเมืองของ “พรรคอนาคตใหม” นั้น จะเห็นไดวา เขาจะใหความสำคัญกับการสื่อสาร

ทางการเมือง เพ่ือใหเขาถึงประชาชนโดยท่ัวไป ไมเวนแตทุกวาย แตท่ีเขาสามารถเขาถึงมากท่ีสุด
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อยาเห็นไดชัด ก็คือ ประชาชนคนรุนใหม ตัวอยางเชน นักเรียน นักศึกษา เพราะเหตุเชนนี้ “พรรค

อนาคตใหม” จึงสามารถไดคะแนนมากมาย ท้ังทางท่ีพรรคอนาคตใหม ยังไมเคยมีมากอน ฉะนั้น 

พรรคอนาคตใหม มีความรูความสามารถ ในการหาเสียงโดย รูจักวิธีการสื่อสารใหกับประชาชนคน

รุนใหม 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

จริยธรรมทางการเมือง: วถิีทางแหงความสำเร็จในการพัฒนาทางการเมืองของไทย 

Political Ethics: Ways to Success in Development  

of Political in Thailand 

 

 สุมาลี  บุญเรือง∗  พระอโณทัย กตปฺุโญ (อุนเรือน)∗∗  

 

บทคัดยอ 

จริยธรรมทางการเมือง ถือเปนปญหาหลักท่ีถือไดวามีความสำคัญมากตอการพัฒนาทาง

การเมืองของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ไทยในปจจุบัน สงผลใหนักธุรกิจสามารถเขาสูการแสดงบทบาทนักการเมืองมากข้ึน และนำไปสูการ

เกิดสภาพปญหาการอาศัยตำแหนงหนาท่ีทางการเมืองเพ่ือทางธุรกิจของครอบครัวและวงศตระกูล 

แตการบริหารประเทศนั้น ตองยึดหลักผลประโยชนสาธารณะมากกวาผลประโยชนสวนบุคคล  

เม่ือนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเปนฐานการพัฒนาการเมืองไดเปนอยางดี หนวยงานตางๆ ก็ตองให

มีการดำเนินตามประมวลจริยธรรมของตนอยู การแกปญหาเรื่องจริยธรรมท่ีดีท่ีสุด คือตองเริ่มตนท่ี

ตัวเองกอน การวางกฎเกณฑมาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมท้ังการเริ่มลง

มือปฏิบัติท้ังในภาครัฐและภาคประชาชนและเม่ือประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ำเสมอจนกลายเปน

ความเคยชิน ก็จะกลายเปนสังคมท่ี มีระเบียบ เนน เรื่องจริยธรรมของผูนำทางการเมือง 

ซ่ึงมีความสำคัญมากตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะเปนการพัฒนาทางการเมืองไทยท่ี

ยิ่งใหญ เพราะคนท่ีอยูในแวดวงการเมืองอยูในกรอบของจริยธรรม สังคมไทยก็จะมีความสงบสุข

และมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตลอดไป 

คำสำคัญ: จริยธรรมทางการเมือง, การพัฒนาทางการเมือง, การเมืองของไทย 

 

Abstract 

Political ethics have become prime factors in developing Thailand especially 

in the terms of social, economics and politics. Allowing more businessmen to run 
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for an election finally leads to corruption and abuse of power. This is because they 

often do things for their own family businesses not the country, which generally 

public benefits must be the highest priority for the administration.  If politicians 

practice ethics, it will greatly improve politics. Most government agencies urgently 

set up their own codes of conduct. The best way to solve this problem is to start 

with ourselves first and try to set an ethical standard at both the state and civic 

level. When this is done consistently, it becomes a good habit. The emphases are 

the ethics and virtue of the political leaders which will lead to an orderly society, 

which is significant to Democracy.  Consequently, Thais will experience a 

sustainable, peaceful and prosperous society. 

Keywords: Political ethics, Development of political,  political in Thailand 

 

บทนำ 

จริยธรรมของผูนำและนักการเมือง ถือเปนสิ่งความสำคัญตอการพัฒนาการเมือง เนื่องจาก

เปนกลไกในการชักนำบุคลากรท่ีมีศักยภาพ จริยธรรมเขาสูระบบการเมือง และเปนการเสริมสราง

ภาวะผูนำทางการเมืองท่ีดีใหมีมากข้ึน อีกท้ังยังเปนการจัดระบบการเลือกสรรผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองและการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางชอบธรรม ซ่ึงการสรางผูนำและนักการเมือง

ท่ีมีจริยธรรม มีความสามารถและมีความรับผิดชอบตอประชาชนนั้น จึงตองกำหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมของผูนำและนักการเมืองการมีบทลงโทษอยางจริงจังตอผูนำและนักการเมืองท่ีประพฤติ

ผิดหรือทุจริต รวมถึงการจัดใหมีกลไกสถาบันหรือองคกรในการอบรมหรือใหการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ความรู ความสามารถ และจริยธรรม บทบัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทาง

การเมือง และเจาหนาท่ีของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงทำให

มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนดวย รวมท้ังกำหนดใหมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน 

เพ่ือใหการตระหนักและเห็นความสำคัญในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ของผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองและตองมีสวนรวมในการชวยกันสอดสองดูแลคุณธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

สอดคลองกับประมวลจริยธรรมท่ี ภาครัฐไดจัดทำข้ึนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ในบทความนี้ผูเขียนตองการนำเสนอในประเด็นท่ีสำคัญประกอบดวย วิถีทางท่ีนำมาสูการบังคับใช

จริยธรรมทางการเมือง และปญหาอุปสรรคการบังคับใชจริยธรรมทางการเมืองของไทย เพ่ือนำไปสู
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การสงเสริมจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง อันจะเปนพัฒนาการเมืองไทยใหมีความ

เจริญกาวหนา นำพาประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 

ความหมายจริยธรรม  

พระเทวิน เทวินฺ โท (2550 : 107) ใหความหมายจริยธรรมเปนคำท่ี มีความหมาย 

ครอบคลุมไปถึงธรรมชาติ กฎระเบียบของสังคม กฎหมาย กฎ ศีลธรรมตามศาสนา และคานิยมของ

คนในสังคมจริยธรรม จึงเปนคำท่ีใชอธิบายขอประพฤติปฏิบัติรวมกันของมนุษยในสังคม โดยมีสิ่งท่ี

เก่ียวของกันอยู 4 ประการคือ 1. ธรรมชาติ 2. ตัวเราเอง 3. ผู อ่ืน 4. ความสัมพันธระหวาง

ธรรมชาติ ตัวเราเองและผูอ่ืน” หรือจะกลาวไดวาจริยธรรมเปนขอผูกพันท่ีโยงสัจธรรมนั้นเขากับ

ชีวิตและสังคมมนุษย  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552 : 591) ไดกลาวถึงจริยธรรมในความหมายของ

การดำเนินชีวิตความเปนอยู การครองชีวิต การใชชีวิตการเคลื่อนไหวของชีวิตทุกดานท้ังทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ เปนหลักแหงความประพฤติปฏิบัติชอบ ซ่ึงมีรากฐานอยูบนหลักคำสอนของศาสนา 

เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เนื่องจากคำสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบจริยธรรมใหสังคม  

นอกจากนี้จริยธรรมยังมิใชกฎหมาย เนื่องจากฎหมายเปนสิ่งบังคับใหคนทำตาม และมี

บทลงโทษสำหรับผูฝาฝน สาเหตุท่ีคนเคารพเชื่อฟงกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ขณะท่ีจริยธรรม

ไมมีบทลงโทษ ดังนั้น คนมีจริยธรรมเพราะแรงจูงใจ อยางไรก็ตามกฎหมายมีสวนเก่ียวของกับ

จริยธรรมในฐานะเปนแรงหนุนจากภายนอกเพ่ือใหคนมีจริยธรรม   

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตอง

เหมาะสมกับการทำหนาท่ีของตนและสอดคลองกับมาตรฐานท่ีดีงามอันเปนท่ียอมรับของสังคมของ

กลุมคนหรือกลุมบุคคล อันเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติท่ีอาศัยหลักการดานศีลธรรม ในการ

แยกแยะสิ่งท่ีถูกตองควรทำและสิ่งท่ีผิดไมควรทำไมเบียดเบียนกัน เห็นแกประโยชนตนเองและผูอ่ืน 

เพ่ือการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางเปนปกติสุข 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีมีการจัดทำมาตรฐานทาง

จริยธรรม ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ท่ีบัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปน

หลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทาง
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จริยธรรมดังกลาว ดังนั้นเพ่ือใหการจัดทำประมวลจริยธรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

มาตรฐานเดียวกัน จึงมีกฎหมายวาดวยมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีหลักเกณฑและกระบวนการ

รักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังมาตรการและกลไกเพ่ือเสริมสรางใหมีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้  เชน การกำหนด "มาตรฐานทาง

จริยธรรม" ไวในมาตรา 5 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 2) ซ่ึงเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติ

อยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงจะตองประกอบดวย 

(1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

(3) กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 

(4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ 

(5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

(7) ดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว เปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ี

ตองยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทำหรือไมควรกระทำ 

ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเวนความชั่ว 

คุณสมบัติท่ีพึงมีของนักการเมืองท่ีดีจะตองมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) 

ในขณะท่ีอุดมการณทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยูดวย ซ่ึงเก่ียวของกับความถูกตองตาม

กฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความนาเชื่อถือรวมท้ังศรัทธา การกระทำอันใดก็ตาม

ถึงแมจะถูกตองตามกฎหมายจะตองพยายามหลีกเลี่ยงถาเกิดผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมือง

จะเปนเครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะท่ีอุดมการณทางการเมืองจะทำหนาท่ีเสมือนจิต

วิญญาณของระบบการเมืองในภาพรวม 

 

วิถีทางท่ีนำมาสูการบังคับใชจริยธรรมทางการเมือง 

 จริยธรรมทางการเมืองจะไดรับการนำมาสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงก็เพราะคำนึงถึงปจจัย 

(ภัทรษมน รัตนางกูร,) ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยองคประกอบสำคัญ คือ 1) ทุน (Capital) ถือเปน

ปจจัยสำคัญ เปนกุญแจนำไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนด
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ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) เชน 

ปาไม สัตวปา ท่ีดิน แรธาตุ น้ำมัน กาซธรรมชาติ เปนตน ทำใหเกิดรายไดท้ังจากภาคการผลิตภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ เชน การทองเท่ียว, นำมาใชประโยชนทดแทนการนำเขา

และยังสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศได เชน น้ำมัน กาชธรรมชาติ แรธาตุตางๆ  นำมาใช

สรางโรงงานพลังงานไฟฟา ผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือการบริโภค, เปนท่ีพักผอนและเปนแหลงทองเท่ียว

ในการสรางรายไดใหแกประเทศและประชาชน เชน ปาไม แหลงน้ำ ทะเล น้ำตก ภูเขา, ใชในการ

คมนาคมขนสง วัตถุดิบ สินคา การเดินทางสัญจรของประชาชน 3) ทรัพยากรมนุษย (Human 

Capital) เปนปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเนนให เห็นถึง

ประสิทธิภาพและคุณคาของประชากร 4) ผูประกอบการ (Entrepreneurship) มีหนาท่ีและ

บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนผูตัดสินใจเลือกการผลิตสินคาและบริการ 5) ความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ีทำใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตและการบริการเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ

จางงาน การกระจายรายได โครงสรางตลาด และการลงทุน  

2. ปจจัยทางการเมือง เปนปจจัยท่ีมีความสำคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวความคิดทางการเมือง หรือปรัชญาทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แตละแบบตางมีอิทธิพลตอทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจแตกตางกัน เชน 1) เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศท่ีมีเสถียรภาพทาง

การเมือง จะทำใหประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน มีความม่ันใจการประกอบอาชีพ รัฐบาลสามารถ

วางนโยบายและกำหนดมาตรการทุกๆ ดานในการพัฒนาไดเต็มท่ี 2) รูปแบบการปกครอง มีผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ระบบคอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เปนตน 

ระบบการปกครองไมวาระบบใด หากผูปกครองประเทศ ขาดความรับผิดชอบ ไมซ่ือสัตย ขาด

วิสัยทัศน มุงแสวงหาผลประโยชนสวนตน ก็ไมสามารถนำพาประเทศใหประสบความสำเร็จในการ

พัฒนาเศรษฐกิจได 3) การบริหารจัดการ ผูปกครองประเทศมีวิสัยทัศนในการวางแผนกลยุทธ 

กำหนดนโยบายแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถบริหารจัดการบานเมืองใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสรางสังคม ไดอยางมีเสถียรภาพ 

3. ปจจัยทางสังคม ไดแก คานิยม ความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม 

ศาสนาและวัฒนธรรม คานิยมทางสังคม ไดแก เชื่อฟงผูใหญ รักสันโดษ คานิยมทางจริยธรรม ท่ีเชื่อ

ในศาสนาท่ีเชื่อกฎแหงกรรม คานิยมทางการเมือง ไดแก  ยึดหลักการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตย ท่ียึดถือความตองการของประชาชน ความสัมพันธของบุคคลท่ีเปนสวนหนึ่งของ

สังคมท่ีเก่ียวของผูกพันกับกลุมท่ีตนเองเปนสมาชิก ครอบครัวถือวาเปนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุด ครอบครัว

มีสวนปลูกฝงคานิยมใหกับสมาชิกในครอบครัว ใหมีเหตุผล กลาคิด กลาตัดสินใจ ซ่ือสัตย และอ่ืนๆ  
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ดังนั้น เม่ือคำนึงปจจัยท้ัง 3 ท่ีกลาวมาขางตน ก็สามารถกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

ของนักการเมืองได เพราะแตละสังคมอาจมีปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีแตกตางกันได

ดวยเหตุนี้ จริยธรรมทางการเมืองจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการปฏิบัติไดอยางแทจริงก็เพราะปจจัย 

3 ขอนี้เปนรากเหงาของจริยธรรมทางการเมือง 

 

ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชจริยธรรมทางการเมืองของไทย 

จากการท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานวัตถุและเทคโนโลยี และระบอบประชาธิปไตยท่ี

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในดานการเมืองการปกครองมากข้ึน ทำใหเกิดปญหาตอการเมืองการ

ปกครอง จากวิกฤตการณทางการเมืองไทยท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ท่ีเกิดจากความ

ขัดแยงระหวางกลุมการเมืองท่ีมีความเห็นตอตานและสนับสนุนฝายตางๆ ความไมเสมอภาค และ

ความแตกแยกระหวางชาวเมืองและชนบท จึงทำใหการเมืองไทยปนปวนวุนวายไมมีท่ีจะยุติลง และ

ยังสงผลถึงปญหาในหลายๆ ดาน เพราะระบบการเมืองไทยยังขาดประสิทธิภาพ 

ปญหาของระบบการเมืองไทย (พลธรรม  ปนตะ, 2560 : 53) ท่ีสำคัญมีดังนี้ 

1. ปญหาการใชรัฐธรรมนูญ โดยเกิดปญหาการตีความเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ี

คลาดเคลื่อนเนื่องจากผูมีอำนาจในประเทศพยายามตีความรัฐธรรมนูญเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและพวกพอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยครั้งจนขาดความตอเนื่องในการบังคับใช 

2. ปญหาการขาดความสามัคคีของประชาชนไทย ซ่ึงมีผลมาจากการมีความคิดเห็น

ทางดานการเมืองการปกครองท่ีแตกตางกัน ความไมยุติธรรมของกระบวนการทางสังคมตาง ๆ 

รวมถึงการขัดผลประโยชนของกลุมตางๆ ในสังคม เกิดปญหาการทุจริต คอรัปชั่น เปนตน 

3. ปญหาการขาดจริยธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย เชน การซ้ือสิทธิขายเสียง

ในการเลือกตั้ง นักการเมืองมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองมากเกินไป การไม

ปฏิบัติตามคำม่ันสัญญาท่ีใหไวกับประชาชนกอนการเลือกตั้ง เปนตน 

ปญหานักการเมืองไทย นักการเมืองท่ีทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะ

ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รูและเขาใจกฎหมาย ประมวลจริยธรรมของผูดำรงตำแหนง

ทางการเมือง แตปญหาคือ  

1. นักการเมืองไทยไมคอยเคารพกฎหมายและจริยธรรม การนำไปปฏิบัตินั้นยังมีนอย  

2. กลไกระบบการบังคับทางจริยธรรมและกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพท้ังๆ ท่ีนักการเมือง

มีบทบาทอยางสูงตอสังคมและประเทศ 
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ผลกระทบตอประโยชนสวนรวมของชาติ  

ผลกระทบจากจริยธรรมทางการเมืองของไทย ไดแก การทุจริตการเลือกตั้ง การฉอราษฎร

บังหลวง การชวยเหลือพวกพองในการเลื่อนตำแหนง พนจากความผิดหรือรับโทษสถานเบา 

แทรกแซงอำนาจหนาท่ีของขาราชการ การใชทรัพยสินและงบประมาณของหนวยงานราชการเพ่ือ

ประโยชนสวนตัว การบังคับใหขาราชการชั้นผูนอยกระทำผิดแทนตน การปรับหรือออกกฎหมายท่ี

เอ้ือประโยชนแกตนเอง การเอาใจออกหางจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข การยกเวนการเอาผิดทางจริยธรรมกับนักการเมืองบางกลุม การกลั่น

แกลงนักการเมืองฝายตรงขาม และการใสรายปายสีนักการเมืองฝายตรงขาม (รศ.ดร.วริยา ชินวรร

โณและดร.ฐิตารีย ศิริศีศรชัย) 

 

กลไกและระบบในการดำเนินการเพ่ือบังคับใชประมวลจริยธรรมของรัฐ  

จากสาเหตุท่ีจริยธรรมทางการเมืองของไทยไมอาจบังคับใชไดอยางเต็มท่ี และบางเรื่องไม

อาจปฏิบัติไดอยางแทจริง ซ่ึงสงผลใหผูฝาฝนประมวลจริยธรรมไมไดรับการลงโทษตามมาตรการท่ี

กำหนดไว เชน 1. การลงโทษโดยตำหนิหรือประณามใหเปนท่ีประจักษ 2. รายงานตอสภาเพ่ือทราบ 

3. การถูกถอดถอนออกจากตำแหนง และความผิดรายแรงตองใชคะแนนเสียงถึง 3 ใน 5 ของ

สมาชิกวุฒิสภาจึงจะลงโทษได ซ่ึงในท่ีสุดก็ไมอาจลงโทษใครได การบังคับใชจริยธรรมของ

ขาราชการประจำ มีความชัดเจนในแงของบทลงโทษ กลาวคือ 1) ภาคทัณฑ 2) ตัดเงินเดือน 3) ลด

เงินเดือน 4) ปลดออก 5) ไลออก การลงโทษขาราชการประจำผูฝาฝนจริยธรรมคือวินัยของ

ขาราชการ ซ่ึงมีการลงโทษตามบทลงโทษดังกลาวเสมอ  

 

มาตรการในการสงเสริมจริยธรรมทางการเมือง 

มาตรการในการสงเสริมจริยธรรมทางการเมืองท่ีสำคัญคือ 1) การสงเสริมใหนักการเมืองได

ตระหนักถึงตนเองจะตองเปนตนแบบท่ีดีในการทำงาน ลดการใชอำนาจไปในทางมิชอบ ลดการ

ทุจริต  2) ปลูกฝงจิตสำนึกดานจริยธรรมของสังคมในทุกภาคสวนและทุกระดับ 3) การไมแทรกแซง

การทำงานโดยภาคการเมือง ท่ีจะทำใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไมสามารถปฏิบัติตาม

หนาท่ีของแตละหนวยงานไดอยางอิสระ เนื่องจากถูกบีบบังคับหรือถูกแทรกแซงจากภาคการเมือง 

ใหการปฏิบัติงานมีความโนมเอียงไปตามท่ีภาคการเมืองตองการใหเปน  ยิ่งหากมีความสัมพันธใน

เชิงอุปถัมภกันท้ังสองฝายก็มักจะเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยไมคำนึงถึงหลักความถูกตอง ซ่ึง
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ระบบอุปถัมภจะทำลายระบบคุณธรรม ทำใหขาราชการท่ีดีหมดกำลังใจท่ีจะทำดีตอไป และ 4) ไม

เบียดเบียนทรพัยากรในหนวยงานหรือแสวงหาผลประโยชนจากนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น การมีมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมือง ดวยการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนท่ี

นำไปสูการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทางการเมือง จึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนยิ่งในสังคมการ

เมืองไทย เพราะถาคนในสังคมการเมืองมีจริยธรรมทางการเมืองท่ีดีแลว ก็ยอมจะนำพาสังคมไทย

ไปสูจุดหมาย คือการอยูดีกินดีของประชาชนชาวไทยโดยรวมนั่นเอง 

 

จริยธรรมทางการเมืองท่ีจะช้ีวัดการพัฒนาการเมืองของไทย 

จริยธรรมทางการเมือง ท่ีจะชี้วัดใหเห็นถึงการพัฒนาการเมืองไทย ไดแก 

- ปฏิสัมพันธระหวางองคกรทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองท่ีจะนำไปสูการบรรลุ

เปาหมายทางการเมืองท่ีปรารถนา  

- การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองใหทันสมัย การพัฒนาระบบการเมือง ระบบบริหาร 

ระบบ เศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน   

- การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอ้ือหรือสงเสริมตอการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 

(Lucian w. Pye, 1966: ) เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญ 

- การเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการควบคุม กำกับ 

ตรวจสอบนักการเมืองและผูบริหารอยางใกลชิด ระบบการเมืองดังกลาวจึง จะถือวาเปน “ระบอบ

ประชาธิปไตย” ท่ีแทจริง (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557 : 13)  

- ความเจริญกาวหนาของสถาบันและวิธีการดำเนินการทางการเมือง ซ่ึงสามารถชวยให

ระบบการเมืองไดจัดการกับปญหาพ้ืนฐานทางการเมืองไดมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสามารถ

ปฏิบัติงานไดตรงกับความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน (Howard Wriggins, 1969)  

ดังนั้น องคประกอบของการพัฒนาทางการเมือง พิจารณาท่ี(สำนักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2557 : 14-16)  

1. ความเสมอภาค (Equality) คือ ประชาชนจะตองมีความเสมอภาค ในการเขามามีสวน

รวม การใชสิทธิ และการรวมกิจกรรมทางการเมือง ในแงของกฎหมาย และการบังคับใชโดยไม

แบงแยกฐานะ ครอบคลุมไปถึงความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสังคม 

2. ความสามารถของระบบการเมือง (Capacity) หมายถึง ระบบการเมืองท่ีสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชน นโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมือง
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จะผลักดันใหมีการพัฒนาประเทศ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสมรรถนะของ

ระบบการเมืองยังครอบคลุมไปถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

3. การแบงโครงสรางทางการเมืองให มีความแตกตางและมีความชำนาญเฉพาะ 

(Differentiation and Specialization) เปาหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะตองสงเสริมให

โครงสรางทางการเมือง มีความแตกตางกันตามภารกิจ และมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติ

ภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  

4. การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล (Secularization of Political 

Culture) โดยท่ัวไปสังคมแบบดั้งเดิม ปลูกฝงใหประชาชนยึดม่ันในจารีตประเพณี โดยไมมีเหตุผล 

ยึดถือโชคลาง ดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเนนสงเสริมใหประชาชนใชเหตุผลในการกำกับดูแล 

ตรวจสอบระบบการเมือง ซ่ึงพบในสังคมอุตสาหกรรมท่ีประชาชนคอนขางมีการศึกษาและ

ประชาชนสวนใหญเปนชนชั้นกลาง  

5. ความเปนอิสระของระบบยอย (Subsystem Autonomy) ระบบการเมืองใดก็ตามท่ี

ระบบยอยมีความเปนอิสระนอยหรือไมมีความเปนอิสระเลย แสดงวาระบบการเมืองนั้น เปนระบบ

ศูนยรวมอำนาจ (Centralization) ทำใหประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของประชาชนและการ

ใหบริการลาชา หากระบบการเมืองเปนการกระจายอำนาจ (Decentralization) จะทำใหระบบ

ยอยมีความเปนอิสระสูง เชน หนวยงานระดับลางมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถกำหนด

ทิศทางในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน ดังนั้นความเปนอิสระของหนวยยอย ไดแก หนวยการ

ปกครองทองถ่ิน ระบบพรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน 

การพัฒนาทางการเมือง เปนกระบวนการท่ีพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจอยางเปนระบบ โดยมีพ้ืนฐานสำคัญอยูท่ีวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน 

ท่ีตอบสนองความตองการของสังคมดวยความเสมอภาคและเปนธรรม ผานบทบาทการมีสวนรวม

ของประชาชนใหเปนแกนสำคัญของการขับเคลื่อนระบบหรือองคกรทางการเมือง กระบวนการท่ี

ดำเนินการไปนั้น สามารถตอบสนองประโยชนสวนรวมและมีความเปนธรรมในการบริหารจัดการ 

จึงจะเปนการพัฒนาทางการเมืองท่ีสมบูรณแบบอยางแทจริง (ภูสิทธ ขันติกุล. 2553)  

ฉะนั้นการมีสวนรวมของภาคพลเมืองนับเปนการมีสวนรวมพ้ืนฐานท่ีสำคัญ เพราะวา

พลเมืองเปนเจาของอำนาจอธิปไตย ท่ีใชอำนาจผานระบบตัวแทนท่ีเลือกเขาไปทำหนาท่ี ท้ังใน

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน การมีสวนรวมทางการเมืองอยางอิสระบนพ้ืนฐานของความรู ความ

ตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองอยางแทจริง (บุญเชิด มารศรี, 2553) การพัฒนาการเมือง

โดยองคกรและหนวยงานตางๆ ท้ังในสวนภูมิภาคและทองถ่ินและเปดชองใหประชาชนทุกสถานะ
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เปนกลไกสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง จึงควรอยางยิ่งท่ีจะตองทำการทบทวนกระบวนและ

กำหนดแนวทางพัฒนาการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชนบท โดยกระตุนพลเมือง

ของชาติใหคำนึงถึงผลประโยชนท่ีตนพึงไดรับจากระบบการเมืองท้ังระดับมหภาคและจุลภาค ให

สอดคลองกับเจตนารมณของระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง โดยการพัฒนาทางการเมือง การทำให

ผูท่ีทำหนาท่ีในทางการเมืองอยูในกรอบของจริยธรรมทางการเมือง โดยมีจริยธรรมทางการเมืองเปน

ตัวชี้วัดพัฒนาทางการเมืองของสังคมไทยไดเปนอยางดี 

 

พระพุทธศาสนากับการสงเสริมจริยธรรมทางการเมือง 

หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจาหนาท่ีของ

รัฐ ท่ีพึงควรจะมีและใสใจสำหรับการปฏิบัติงานเพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิด

ความเสียหายและมีการทุจริตคอรรัปชั่น เจาหนาท่ีของรัฐท่ีดีควรมีหลักธรรม ตามพระราชดำรัสของ

พระบาสมเด็จพระเจาอยูหัววาดวยหลักฆราวาสธรรม 4 และหลักพรหมวิหาร 4 ดังนี้ 

หลักฆราวาสธรรม 4 เปนหลักธรรมเก่ียวกับในการบริหารหนาท่ีและบทบาทท่ีพึงมี 4 ขอ 

ประกอบดวย ขอ 1 สัจจะ หมายถึง ความซ่ือสัตยตอกัน ความตั้งใจจริงตอกัน ท่ีนักการเมือง 

พลเมืองพึงมีและปฏิบัติ ขอ 2 ทมะ หมายถึง การรูจักขมจิตขมใจตนเอง กับการทุจริตคอรรัปชั่น 

หรือการประพฤติและปฏิบัติท่ีผิดหลักเกณฑของระบอบการปกครอง ขอ 3 ขันติ หมายถึง ความ

อดทน อดกลั้น ตอการพฤติและปฏิบัติตามกฎเกณฑเง่ือนไขของสังคม และขอ 4 จาคะ หมายถึง 

การสละใหปนสิ่งของอันเปนของๆ ตน เชน การเสียสละเวลาในการตรวจสอบติดตามพฤติกรรม

นักการเมือง เพ่ือประโยชนของสังคมสวนรวม หลักพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมประจำใจในการ

บริหารชีวิตท่ีถูกตองดีงาม อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมมนุษย คือ ขอ เมตตา ความมีไมตรี ความ

เปนมิตร ปรารถนาดี ชวยเหลือกัน และอุเบกขา การวางเฉยเปนการใหทุกอยางเปนไปตามธรรม ใช

ความรู (ปญญา) รูวาอะไรถูกอะไรผิด อะไรเปนความถูกตองดีงาม อนึ่งเม่ือผูใดละเมิดธรรม คือทำ

ผิดกฎหมายหรือกฎกติกาของสังคม ตองชวยกันตรวจสอบ ถาหากประชาชน นักการเมือง มีและ

รูจักใชพรหมวิหารครบ 4 ขอนั้น สังคมจะมีพลังงานมากพอท่ีจะรวมกันแกปญหาตางๆ โดยเฉพาะ

ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นใหลดลงหรือหมดไปได แตเม่ือทุกคนโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐหากมีเมตตา 

กรุณา มุทิตา ท่ีเหมาะพอดีและมีอุเบกขา ควบคุมไวแลวก็จะทำใหทุกคนมีน้ำใจ ชวยเหลือ สงเสริม

ซ่ึงกันและกันดวยความสัมพันธอันดีพรอมท้ังธำรงรักษาความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็ง 

รับผิดชอบในตัวคนไวไดแลวก็จะทำใหสังคมมีสันติสุข 
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สรุป 

จากสภาพปญหาทางการเมืองไทยในปจจุบัน และไดเดินทางเขาสูเสนทางปฏิรูปแลวกวา

ครึ่งทาง โดยรัฐมีแนวทางหรือไดกำหนดมาตรการหลายประการ เพ่ือท่ีสงเสริมทำใหนักการเมืองมี

การพัฒนาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางเปนรูปธรรม ผานกลไกของกฎหมายในการบังคับใช 

เชน มีการเปดเผยทรัพยสินตอสาธารณะ ท้ังของตนเองและภรรยาท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส  

การแตงตั้งผูรับผิดชอบการเงินในการเลือกต้ัง ท่ีชัดเจนตรวจสอบได มีหลักฐานการรับและจายเงิน

ในการเลือกตั้ง เพ่ือแสดงท่ีมาท่ีไปของการรับและจายเงิน สามารถยับยั้งการประกาศผลการเลือกตั้ง 

หากยังไมโปรงใสหรือมีการรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง การตรวจสอบนักการเมืองดวย

กฎหมาย ป.ป.ช. ลักษณะของการกระทำท่ีหามกระทำ เชน การบริจาคเงินเพ่ือหวังผลหาเสียง

เลือกตั้งถือเปนการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง การหาเสียงชวงเลือกตั้งท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งจะใชสื่อโจมตีฝาย

ตรงขาม การเปน ส.ส. แลวไมอาจไปดำรงตำแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนๆ ไดอีก 

จริยธรรมของนักการเมืองจึงเปนสิ่งสำคัญตองเคารพและปฏิบัติตามดวยความเครงครัดและ

จริงจัง ถานักการเมืองไทยมีจริยธรรม คนในสังคมการเมืองมีมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีไดมีการนำไป

ปฏิบัติท่ีชัดเจน นั่นหมายถึงวาชาติไทยจะพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดอยาง

แทจรงิ  
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หลักการสำหรับใชตรวจสอบการบริหารรัฐกิจ 

Principles for Monitoring Administration 

 

ชุติพนธ วงษอมรวิทย∗ เบญญาภา อัจฉฤกษ∗∗ 

 

 

บทคัดยอ 

 การบริหารรัฐกิจเปนการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงสูความเปน

เลิศ โดยการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน

ภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลัก

ความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการ

ใหบริการสาธารณะการให ความสำคัญตอค านิ ยม จรรยาบรรณ วิชาชีพ  คุณธรรมและ

จริยธรรม ตลอดท้ังการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเปนสำคัญ 

คำสำคัญ : ตรวจสอบ, การบริหารรฐักิจ 

 

Abstract 

The administration would alter the public administration, led by the 

performance of the bureaucracy and the pursuit of efficiency in government who 

strive for excellence. By adopting the method of administration of the private 

sector to deploy with the public administration, such as administration focused on 

results. Administrative Professional Regardless of the value. The compact and flat 

management structure. The competition provides an opportunity for private sector 

to provide public services with a focus on values. professional ethics Moral and 

ethical All focused on providing the public with regard to quality is key. 

Keywords: Monitoring, Administration 

∗ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

∗∗ อาจารยพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

 ในยุคโลกาภิวัตนรัฐตาง  ๆ ท่ัวโลกมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะพ่ึงพิงกัน

และกัน  และเอ้ือประโยชนแลกเปลี่ยนท้ังในสวนของรัฐกับบุคคลท่ีอาจแอบแฝงผลประโยชนท่ี

ซับซอน  การบริหารจัดการรัฐของประเทศไทยและรัฐเล็ก  ๆ มักตกอยูภายใตอำนาจผูนำรัฐบาล

เพียงคนเดียวหรือพรรคเดียว  การตัดสินใจบางเรื่อง  บางโครงการอาจกอใหเกิดความเสียหาย

โดยรวม      แกรัฐ  แมรัฐจะใหอำนาจการบริหารแกรัฐบาล  แตตองหารจัดการรัฐควบคูกับ

คุณธรรม  สังคมตรวจสอบความโปรงใสได  เรื่อง  การนำหลักธรรมาภิบาลตรวจสอบการบริหาร

กิจการรัฐตามระเบียบกฎหมายท่ัวโลก  เปนการตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐท่ีผูบริหารมีอำนาจ

การบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมาย  หากแตการบริหารนั้นตองตอบสนองความตองการท่ี

หลากหลาย  บุคคลหลากหลายกลุม  ซ่ึงความตองการเหลานั้นมีความหลากหลายซับซอน  โดยการ

บริหารจัดการรัฐนั้นอาจถูกตองตามกฎหมาย  แตไมถูกตองตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และระบุ

วาหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือท่ีควรนำมาใชตรวจสอบรัฐท่ัวโลก  ผูเขียนจึงขอนำเสนอขอมูล

เสริมบทความ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงการบริหารกิจการของรัฐท่ีถูกตองตามหลักกฎหมายแตขาดคุณธรรม  

จริยธรรมบริหารงานเอ้ือตอพวกพอง 

 

ผลประโยชนทับซอนจากมุมมองของฝายคาน 

 การบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลตองไดรับการตรวจสอบ  

โดยเฉพาะฝายคาน  การบริหารกิจการรัฐท่ีดีแมจะถูกบริหารงานถูกตองตามกฎหมายแลว  รัฐตอง

บริหารไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  มุมมองของฝายคานพบวารัฐบาลยิ่งลักษณบริหารงาน

ลมเหลว เอ้ือพวกพอง ปลอยใหมีการทุจริตฯ แนะตอง ยุติ 5 เหตุแหงความเสื่อม ท่ีอาคารรัฐสภา 

นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ ส.ส.พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานวิปฝายคาน กลาววา ไดรับมอบ

จากผูนำฝายคานและ ส.ส.พรรคประชาธิปตย และพรรครักประเทศไทย จำนวน 157 รายชื่อ เพ่ือ

สรุปการอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 และ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา 159(พรรคประชิพรรคประชาธิปตย, 2562)    

 โดยกอนการอภิปราย ฝายคานเจอปญหาหลายประการ เริ่มตั้งแตการพยายามลดความ

นาเชื่อถือจากรัฐมนตรี วาการอภิปรายเปนเพียงแคพิธีกรรม ท้ังท่ีความจริงเปนหนาท่ีของฝายคาน

ในการตรวจสอบฝายบริหารแทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยตอมามีการพยายามทำให

เขาใจวาเปนฝายคานท่ีคานทุกเรื่อง ซ่ึงไมใชเรื่องจริง เพราะจากการเสนอกฎหมายเขาสภาฯ ของ

รัฐบาลท้ังหมด 59 ฉบับ ฝายคานยกมือให 57 ฉบับ ไมเห็นดวยแค 2 ฉบับ คือ พ.ร.ก.กูเงิน 3.5 
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แสนลานบาท ซ่ึงไมเห็นดวยเพราะเปนการออก พ.ร.ก. ท่ีรัฐบาลอางวาเรงดวน ซ่ึงความจริงพิสูจน

แลววา มีการเบิกเงินแค 2-3 หม่ืนลาน แตรัฐบาลตองการรอใหการอภิปรายไมไววางใจผานไปกอน  

เพ่ือความคลองในการดำเนินการ  

 ตอมาคือรางพระราชกฤษฎีกาโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปยังธนาคารแหงประเทศ

ไทย เชนเดียวกับการทำสัญญาผูกพันระหวางไทยกับตางประเทศท้ังหมด 31 เรื่อง ฝายคานก็

สนับสนุนท้ังหมด และท่ีวามีการพยายามจับมือกับกลุมองคการพิทักษสยามนั้น ขอทำความเขาใจวา 

ฝายคานยื่นญัตติกอนท่ีกลุมองคการพิทักษสยามจะชุมนุมดวยซ้ำ ตรงนี้คือความจริง แตตลอดเวลา

ท่ีผานมา รัฐบาลพยายามลดความนาเชื่อถือผูนำฝายคาน เพ่ือใหญัตติท่ีตรวจสอบมีปญหา 

 สุดทาย  น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกตรวจสอบการบริหารกิจการรัฐ  3 

ประเด็นใหญ คือ  เบียดบังอำนาจและงบประมาณของประชาชน เพ่ือประโยชนตนเองและ

ครอบครัว พฤติกรรมท่ีชัดเจนคือ คาแรง 300 บาท ท่ีตองรอถึงเดือนถึงมกราคม 2556 ท้ังท่ีบอกวา

ทำไดในป 2555 จากการหาเสียงท่ีผานมา อีกท้ังเงินเดือนปริญญาตรี 1.5 หม่ืนบาท ก็ปรากฏวา

ไมใชเงินเดือน แตเปนคาครองชีพ ท่ีหลาย ๆ รัฐบาลใหอยูแลว สุดทายคือ การใหบริการรถไฟฟา 20 

บาท ตลอดสาย แตประเด็นท่ีเอ้ือพวกพองกลับทำทันที โดยไมมีเง่ือนไข เชน การรองขอใหประเทศ

ญ่ีปุนออกวีซาใหกับ พ.ต.ท.ทักษิณ พรอมกับตอบแทนตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ใหกับผูท่ี

ดำเนินการ 

 นอกจากนี้  ยังลักไกออก พ.ร.บ.พระราชทานอภัยโทษ อีกท้ัง ประเด็นการแกไข

รัฐธรรมนูญ เพ่ือใหผาน พ.ร.บ.ปรองดอง มากกวานั้น คือการเอางบฯ ฉุกเฉินจำนวน 100 ลานบาท 

ไปประกันตัวผูตองหาท่ีมาชุมนุมแลวถูกศาลตัดสินจำคุก  

 ประการท่ี 2 คือ นายกรัฐมนตรีบริหารงานลมเหลว โดยเฉพาะการบริหารประเทศและ

ปากทอง  ของประชาชน เชน การแกปญหาเกษตรกร โครงการรับจำนำขาว ซ่ึงท่ีสุดทายแลว

ลมเหลว  เพราะตนทุนสูงฝมือต่ำ เกิดการทุจริต และประชาชนจนเหมือนเดิม มากกวานั้นคือทำให

ประเทศไทยเสียแชมปการสงออกขาว 

 ประการสุดทายคือ นายกรัฐมนตรีปลอยใหมีการทุจริต ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงบ

เยียวยาน้ำทวม 1.2 ลานบาท ซ่ึงเปนงบกลาง ตรวจสอบยาก พฤติกรรมก็คือวา นายกรัฐมนตรี 

สรางภาพดวยการเปดงานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน แตตอมามีการสั่งยายเลขาธิการสำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแกตัวท้ัง ๆ ท่ีรูวา เลขาฯ 

ป.ป.ท.กำลังแฉ 3 เรื่อง คือการนำเขารถหรู ไซฟอนเงิน และทุจริตงบฯ น้ำทวม 
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สุดทายนายจุรินทร เชื่อวาแผนบันได 5 ข้ัน ไมสามารถลมรัฐบาลไดอยูแลว ลงมติเม่ือไร

ก็มีการอุมกันไว แตสิ่งท่ีจะลมรัฐบาลไดก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรี และการบริหารงานท่ีลมเหลว ซ่ึง

นายกรัฐมนตรีตองยุติเหตุแหงความเสื่อม 5 ขอ ดังนี้ 

1.  หยุดทำผิดกฎหมาย หรือปลอยใหมีการทุจริต 

2.  ตองมีวุฒิภาวะในการเปนนายกรัฐมนตรี ในสภาฯ ซ่ึง 1 ปกวา นายกรัฐมนตรีไม

สามารถแสดงไดโดยชัดเจน มาปรากฏตัวนอยมาก หรือมาปรากฏตัววันแรกท่ีขอให เปน

นายกรัฐมนตรี นอกนั้นเลี่ยงสภาฯ มาโดยตลอด ฝายคานต้ังกระทูใน 3 สมัยประชุมท้ังหมด 74 

กระทู แตนายกรัฐมนตรี มาตอบดวยตัวเอง 2 กระทู 

3 .  เลิกการบริหารประเทศแบบลอยตัว หนีปญหาและความรับผิดชอบ ซ่ึง

นายกรัฐมนตรีตองรักษาคำม่ันสัญญา โดยเฉพาะท่ีบอกวาจะแกไข ไมแกแคน อยาปลอยใหคำพูด

เหลานี้เปนวาทะกรรมสรางภาพอีกตอไป 

4.  อยาปลอยใหคนอยูนอกเหนืออำนาจหนาท่ีมาลวงลูก โดยเฉพาะการแตงตั้ง ตรงนี้

ไมใชแคนายกรัฐมนตรี เทานั้นท่ีจะตกต่ำ เพราะสถาบันนายกรัฐมนตรี จะตกต่ำไปดวย 

5.  นายกรัฐมนตรี ตองกาวขามผลประโยชนของพวกพอง หรือทำเพ่ือคนคนเดียว 

เพราะเรื่องนี้จะทำใหประเทศกาวเขาสูวิกฤตอีกครั้ง  

จากขอความขางตนการบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  จะถูกตรวจสอบ  

โดยเฉพาะฝายคาน  รัฐบาลจำเปนตองบริหารรัฐแบบโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

สวน 

 

การบริหารงานแบบโปรงใส  

  โลกของการบริหารในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตามตางก็มี

การนำหลักการ หรือแนวคิดทางการบริการแบบใหม  ๆ ท่ีมีความหลากหลายท้ังในรูปแบบและ

วิธีการเขามาใช กันอยางกวางขวาง อาทิ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (Total Quality 

Management: TQM) การบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร (Strategic Management) การ

บริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ 

(Balance Score Card: BSC) เปนตน ซ่ึงแนวคิดทางการบริหารดังกลาวบางแนวคิดก็เริ่มเกาและ

ลาสมัยไปแลว บางแนวคิดก็กลายเปนท่ีนิยมกันอยางรวดเร็วราวกับแฟชั่นยุคใหม อยางเชน การ

บริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ท่ีกลายเปนแนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อยางมาก 

ท้ังในหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐท่ีมีการนำไปประยุกตใชกันอยางแพรหลาย 
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  หลักการสำคัญประการหนึ่งท่ีพึงนำมาใชในการบริหารจัดการนั่นก็คือ “หลักความ

โปรงใส” ซ่ึงเปนหลักการสำคัญประการหนึ่งท่ีมีการเรียกรองใหหนวยงานตาง ๆ ยึดถือปฏิบัติไม

เฉพาะแตในหนวยงานภาครัฐเทานั้น ในองคกรภาคธุรกิจก็ถือวา ความโปรงใสเปนหัวใจของการ

ดำเนินธุรกิจในยุคสมัยท่ีการบริหารตองมีความสุจริตและตรวจสอบได  เพ่ือความเปนธรรมและเปน

ประโยชนตอทุกฝาย ความโปรงใสจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลก็ตองมีระบบ “ธรร

มาภิบาล” หรือการกำกับดูแลท่ีดี (ธวัช ภูษิตโภไคย, 2562)  เพราะสามารถนาไปสูการลดปญหา

การทุจริตคอรัปชั่นในองคกร และนำพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาด เปนท่ีเชื่อถือ

ศรัทธาแกบรรดาผูท่ีเก่ียวของท้ังหลายไดเปนอยางดี 

  3.1 หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใส 

  หลักการบริหารงานแบบโปรงใส ผูเขียนขอทำความเขาใจกับความหมายของความ

โปรงใสกอนเปนเบื้องตน ท้ังนี้ นิยามของคำวา “ความโปรงใส” (Transparency) นั้น อาจกลาวได

วาไมมีนิยามท่ีตายตัว หากแตวาการให คำนิยามของ “ความโปรงใส” อาจข้ึนอยูกับความเขาใจของ

หนวยงานท่ีนำไปใชรวมท้ังบริบทของสังคม วัฒนธรรม   ซ่ึงรวมไปถึงคานิยมและวิถีชีวิต ความ

โปรงใสจึงเปนปรากฏการณท่ีแตกตางและหลากหลาย เพราะหนวยงานในแตละแหงในแตละสังคม

มีวัฒนธรรมองคกร ธรรมเนียม และความสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมหรือหนวยงานท่ีแตกตาง

กัน ท้ังยังมีประเด็นเก่ียวของท่ีลวนมีความหลากหลาย เชน ความโปรงใสในภาครัฐ อันเปนผลมา

จากนโยบาย หนวยงาน และวิธีปฏิบัติท่ีจัดชองทางใหขอมูลดวยวิธีท่ีเสริมความเขาใจนโยบาย

สาธารณะ เพ่ิมประสิทธิผลของวิถีการเมือง และลดความไมแนนอนของนโยบาย เปนตน  

 โดยท่ัวไป ความโปรงใส คือ การทำใหกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานเปนไป

อยางเปดเผย หรือเรียกไดวา เปนความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนจากสื่อสารในนโยบายของรัฐตอกลุมท่ีให

ความสนใจ หรือกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงการสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรค เพราะ

บุคคลท่ีใหความสนใจหรือมีสวนเก่ียวของนั้นมีหลายหลาก อาทิ ชาวบาน ประชาชนผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง หรือนักลงทุนจากในประเทศและตางประเทศ   

 3.2 ความสำคัญของ “ความโปรงใส”  

 Amartya Sen ไดอรรถาธิบายวา “การรับประกันความโปรงใสเปนหมวดหมูหนึ่ง

ท่ีสำคัญของเสรีภาพท่ีเปนอุปกรณ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี ้เปนบทบาทท่ี

ชัดเจนในการเปนเครื่องมือปองกันการคอรรัปชั่น การละเลยหนาท่ีทางการเงิน และการเก่ียวของกับ

ความทุจริต” กลาวคือ ความโปรงใสเปนเครื่องมือท่ีจะทำใหเปาหมายอ่ืน ๆ บรรลุถึงความสำเร็จ 

เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริหารงานของรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยัง
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เปนวิธีปองกันคอรรัปชันท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงทำใหผูปฏิบัติในหลาย ๆ วงการ ไมวาจะในภาครัฐ หรือใน

ภาคเอกชนหันมาใหความสนใจกับความโปรงใส เพราะมองเห็นประโยชนในหลายดาน ท้ังนี้ จาก

การวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ (Amartya, Sen, 1999 : 19)   

1) ความโปรงใสสามารถสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ และเพ่ิมความนาเชื่อถือของสภาพเศรษฐกิจ  

2) ความโปรงใสมีหนาท่ีเปนเครื่องมือในการเพ่ิมการตรวจสอบไดของภาค

เศรษฐกิจ และภาครัฐ(Accountability) โดยการตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดข้ึนได ถาไมมีความ

โปรงใส  

3) ความโปรงใสเปนหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปรงใส หมายถึง การมี

สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีมีผลตอชีวิต และเปนการมอบอำนาจแก

ประชาชนท่ีจะเลือกดำเนินชีวิตจากขอมูลท่ีไดรับ อันเปนการสรางความเทาเทียม และสราง

ทางเลือกใหประชาชน ซ่ึงเปนกระบวนการสำคัญของประชาธิปไตย  

4) ความโปรงใสเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิผล ในอดีตวาท

กรรมเก่ียวกับการพัฒนาจะพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายได งบประมาณรายจาย และการจาง

งาน แตในปจจุบัน วาทกรรมท้ังหลาย ไดนำประเด็นของความเปนอยูทางเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม เขามาเก่ียวของดวย  

5) ความโปรงใสในภาครัฐสงผลดีตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน ประสิทธิผลของ

การบริหารนโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพ่ิมความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบาย

รัฐบาล เชน ชวยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใชกฎระเบียบท่ีซับซอน ลดการสิ้นเปลือง  

และลดปญหาคอรรัปชัน  

6) นอกจากนี้ การรับประกันความโปรงใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคล

ในขอมูล รูปแบบตาง ๆ สิทธิเหลานี้สามารถปองกันการละเมิดอำนาจท่ีเกิดข้ึนจากการมีขอมูลท่ีไม

เทาเทียม (Information Asymmetry) ดังนั้นจึงชวยลดปญหาคอรรัปชันไดดวย การรับประกัน

ความโปรงใสยังสงเสริมการพัฒนาดวยการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดงการตอบโตตอ

ปญหาปจจุบันดวยวิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน  

 7) การสงเสริมความโปรงใสทำใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน เพราะความ

โปรงใสในกระบวนการนโยบาย จะทำใหประชาชนเกิดความเขาใจและยอมรับนโยบายใหม ๆ ได

อยางรวดเร็ว และงายยิ่งข้ึน ท้ังนี้ กระบวนการความโปรงใส เชน การใหขอมูล การแสดงความ

คิดเห็น และการแจงนโยบายลวงหนา เปนตน จะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอ
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นโยบายดังกลาว ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายท่ีเห็นวาไมเหมาะสมและแนะนำ รวมท้ัง

เรียกรองนโยบายท่ีตอบสนองตอความตองการของ ประชาชน ซ่ึงทายท่ีสุดแลวความโปรงใสจะ

สงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายท่ีดีข้ึน  

  8) ความโปรงใสนั้นสำคัญตอภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมี

ผลกระทบตอประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะรับรูกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล 

เพ่ือท่ีจะม่ันใจวาการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะสงผลรายแกตนเองหรือไม ซ่ึงหากรัฐบาลมีความ

โปรงใสก็จะเพ่ิมความเชื่อม่ันของ ประชาชนตอรัฐบาล และการตัดสินใจท่ีมีความโปรงใสก็จะมีความ

นาเชื่อถือเพ่ิมข้ึน กลาวโดยสรุป ความโปรงใสจึงมีความสำคัญตอท้ังการเมือง การบริหาร ระบบ

เศรษฐกิจ ประชาสังคม และการพัฒนา  

 3.3 ความโปรงใสและการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 Bellver and Kaufmann  ไดเปดเผยผลการวิจัยเก่ียวกับการสรางความโปรงใส

ใหกับ รัฐบาลในประเทศ  ตาง ๆ ท่ัวโลก โดยแบงขอบเขตของความโปรงใสเปน 2 ลักษณะคือ 

ความโปรงใสดานเศรษฐกิจ/สถาบัน (Economic/institutional Transparency) และความโปรงใส

ดานการเมือง (Political Transparency) จากการวิจัย พบวา มีความแตกตางระหวางความโปรงใส

ทางดานเศรษฐกิจ/สถาบัน และความโปรงใสทางดานการเมืองมีความแตกตางภายในระดับประเทศ

อยางมาก ผูวิจัยเสนอวา การทำใหเกิดความโปรงใสนั้น เกิดข้ึนไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากมาย 

เนื่องจากความโปรงใสมักจะชวยรัฐบาลประหยัดทรัพยากรสาธารณะ (Public Resources) และ

มักจะเปนเครื่องมือท่ีสามารถแทนองคกรอิสระ และองคกรตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาและ

ใชคาใชจายนอยกวา โดยผูวิจัยไดใหนิยามของคำวา “ความโปรงใส” โดยยึดถือแนวความคิดของ 

Kaufmann  ท่ีนิยามความโปรงใสวาเปน “การเพ่ิมข้ึนของการหมุนเวียนของขอมูลดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองท่ีตรงเวลาและนาเชื่อถือได ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดสามารถเขาถึงได” 

นอกจากนี้ Transparency Task Force ของ Brookings University ไดสรุปไวเชนกันวา ความ

โปรงใส ก็คือ ระดับความเปดเผยของสถาบัน ซ่ึงหมายถึงขอบเขตความสามารถท่ีบุคคลภายนอก 

(เชน ประชาชนหรือผูถือหุน) สามารถตรวจดู ควบคุมและประเมินการกระทำของบุคคลภายในได 

(เชน เจาพนักงานรัฐหรือผูบริหารองคกร) (Bellver, A. And Kaufman,  2005 : 6-7)  

 ผลการศึกษาขอมูลยังชี้ใหเห็นวา การมุงจัดหาขอมูลเพียงอยางเดียว มักไมเพียงพอ 

หากจะใหมีประสิทธิผล ขอมูลท่ีถูกจัดหามาจะตองถูกคัดเลือกมาแลว และจะตองเหมาะสมกับกลุม

ตาง ๆ ในสังคมท่ีจะมีความสามารถในการวิเคราะห และนำขอมูลไปใชในวิธีของตนเอง เชน ใน

ประเทศเม็กซิโก กฎหมายขอมูลขาวสารเปดโอกาสใหประชาชนไดถามคำถามไดไมจากัดรูปแบบ 
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เชน มีจำนวนวัวท้ังหมดก่ีตัวในประเทศเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโกผลิตนมเปนปริมาณท้ังหมดเทาไหร

ในป 2003 และนักการเมืองคนไหนบางท่ีไมเขารวมประชุมสภา โดยไมมีขออางท่ีเหมาะสม คำถาม

ท้ังหมดนี้ถือวาถูกตองตามกฎหมายขอมูลขาวสารราชการของเม็กซิโก และลวนไดรับคำตอบ ซ่ึงในป 

2004 ประเทศ เม็กซิโกเปนประเทศท่ีอุทิศงบประมาณในการใหขอมูลกับสาธารณะมากท่ีสุด เปน

จำนวนเงิน 226 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอันดับ 2 โดยใชเงิน 20 

ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐจึงเปนเง่ือนไขท่ีสำคัญในการเพ่ิมความโปรงใสของ

ภาครัฐ เพราะฉะนั้น สิทธิในการเขาถึงขอมูล จึงจำเปนตองไดรับการรับรองโดยกฎหมาย แตทวา 

ภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการ มักทาใหนักการเมืองและขาราชการมีเหตุผลจูงใจท่ีตอง

ปดบังขอมูล ดังนั้น การมีมติเห็นชอบหรือออกกฎหมายเก่ียวกับขอมูลขาวสาร จึงสามารถควบ         

คุมคอรัปชั่นไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น  

 3.4 แนวทางการบริหารแบบโปรงใส  

ในสวนนี้ผูเขียนขอนำเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใส  โดยจะกลาวถึง

ในภาพรวม  ๆ ท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้ หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการ

บริหารท่ัวไป ซ่ึงกลาวถึงกระบวนการในการบริหารวา ประกอบดวยข้ันตอน 4 ประการคือ   

การวางแผน (Planning) ประกอบดวย การกำหนดขอบเขตธุรกิจ ตั้งเปาหมาย 

ตลอดจน กำหนดวิธีการเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีตั้งไว  

การจัดองคกร (Organizing) ประกอบดวย การจัดบุคลากร แบงแผนกงาน และ

จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับแผนงานเพ่ือใหองคกรสามารถดำเนินการตาม

แผนใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนด  

การชี้น ำ (Leading) ประกอบด วยเนื้ อหา 2 เรื่อ งท่ี สำคัญ คือ ภาวะผู น ำ 

(Leadership) ซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาตัวผูบริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซ่ึงเก่ียวของ

กับการชักจูงหรือกระตุนใหผูอ่ืนทางานไดเต็มท่ีตามความรูความสามารถ  

การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหดำเนินงานตาง ๆ 

ภายในองคกร ใหเปนไปตามแผนงาน ความคาดหวัง หรือมาตรฐานท่ีกำหนด ดังนั้น แนวทางการ

บริหารงานแบบโปรงใส โดยอาศัยกรอบแนวคิดการบริหารงานดังกลาวขางตน (สาคร  สุขศรีวงศม 

2550 : 26-27) 
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หลักธรรมาภิบาล  

ระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)  

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และต้ังอยูใน ความถูกตองเปนธรรม 

ตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแผนภาพ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตาง ๆ  โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอำเภอใจ หรืออำนาจของ ตัว

บุคคล จะตองคำนึงถึงความเปนธรรม และความยุติธรรม รวมท้ังมีความรัดกุมและรวดเร็วดวย 

2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม ให

บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพรอมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 

วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัย ประจำชาติ 

3 . หลักความโปรงใส (Accountability) หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวามี

ความหมายตรงขามหรือเกือบตรงขามกับการทุจริต คอรรัปชั่น โดยท่ีเรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ใหมี 

ความหมายในเชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคำศัพทท่ีใหแงมุมในเชิงบวก 

และใหความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดสะดวกและเขาใจงาย และมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจนในการนี้ เพ่ือเปน สิริมงคลแกบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองคพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแก ผูท่ีมีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม

จะมีความรูนอยก็ยอมทำประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูท่ีมีความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไม

มีความบริสุทธิ์ใจ 

4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวน

เก่ียวของเขามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆ เชน เปน

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา 

รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาท่ี 

ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการ

แกปญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง รวมท้ังความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจาก

กระทำของตนเอง 
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 6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหาร

จัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจำกัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมี

ความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน (บุษบง 

ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้, 2546 : 8) 

 

5. การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐ 

 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐตามระบบท่ัวโลกมีกฎหมายกำกับดูแล  การ

ตรวจสอบรัฐดวยหลักธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งท่ีประชาชนตองนำมาใชตรวจสอบรัฐบาล  และมักเปน

นักวิชาการ  องคกรอิสระ  องคกรเอกชน  เชน การตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณผานมุมมอง  ดร.เจิม

ศักดิ์ ปนทอง  เปนตน (เจิมศักดิ์ ปนทอง, 2562)  

 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร แถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 

2554  ถึงวันนี้ ขาดเพียงหนึ่งเดือนก็จะครบขวบป ถูกตรวจสอบโดยประเมินการทำหนาท่ีของ

รัฐบาลวา  ไมสามารถทำตามนโยบายท่ีเคยแถลงไวตอรัฐสภา  มีอยางนอย 10 เรื่อง ท่ีเขาขายไม

ชัดเจน ดังตอไปนี้ 

 1) คาแรงข้ันต่ำ 300 บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทตอเดือนใช  ท้ัง ๆ ท่ี 

เปนนโยบายท่ีไมควรทำ ถูกเตือนวาทำไมไดและจะเกิดผลเสียมีปญหาทางปฏิบัติมากมาย  วันแถลง

ตอรัฐสภา กลาววา “ดำเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพ

และประสิทธิภาพของบุคลากร”  เปลี่ยนคำวา “คาแรงข้ันต่ำ” และ “เงินเดือน” เปนรายได  แตถึง

กระนั้น ประชาชนก็ยังไมไดรับผลประโยชนตามคำม่ันสัญญา  คาแรง 300 บาท ไดไมก่ีจังหวัด สวน

เงินเดือนปริญญาตรีจบใหม 15,000 บาท ก็ไดเฉพาะภาครัฐท่ีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษมาสมทบให 

(ไมใชเงินเดือนจริง ๆ)   

 2) กระชากคาครองชีพ  ประกาศกลางสภาวา “จะแกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแล

ราคาสินคาและการมีรายไดเพ่ือเพ่ิมกำลังซ้ือสุทธิของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดท้ัง

ทางตรงและทางออม”  ถึงวันนี้ ของแพงรัฐบาลแกไข  โดยการเปดรานถูกใจ นำเงินภาษีประชาชน

ไปอุดหนุนใหดำเนินการขายของราคาถูกกวาทองตลาด โดยท่ีประชาชนสวนใหญของประเทศไมได

รับประโยชนจากรานถูกใจเลย 

 3) ยกเลิกกองทุนน้ำมัน  เคยประกาศหาเสียงชัดเจนวา จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง  แตถึงวันแถลงนโยบายตอสภา กลาววา “ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
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สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพ่ือใหราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับ

โครงสรางราคาพลังงานท้ังระบบใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน”  ผลท่ีปรากฏประชาชนยัง

ไมไดรับผลประโยชนตามคำม่ันสัญญา ราคาน้ำมันข้ึนตอเนื่อง 

  4) ยกระดับราคาสินคาเกษตร  รัฐบาลยิ่งลักษณแถลงตอสภาวา “ยกระดับราคาสินคา

เกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพท่ีเหมาะสม 

คำนึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายลวงหนา”  

ถึงวันนี้ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำอยางหนัก ชาวสวนผลไม ชาวไรยางพารา สับปะรด เกษตรกร

รายยอยเดือดรอนหนัก ตองออกมาเทผลผลิตประทวงในหลายพ้ืนท่ียางพารา เคยขาย กก.ละ 200 

บาท ตกลงมาเหลือไมถึง 100 บาท  ในขณะเดียวกัน การใชนโยบายรับจำนำขาวราคาแพงกวา

ตลาดโลกก็ทำลายกลไกราคาอยางพินาศ  

 5) แจกแท็บเลตเด็กนักเรียน  พรรคเพ่ือไทยเคยหาเสียงวา จะแจกแท็บเลตแกเด็ก

นักเรียนท่ัวประเทศ ตอมาอางวาจะแจกเฉพาะเด็กชั้น ป.1 กอนวันแถลงนโยบาย รัฐบาลยิ่งลักษณ 

เปลี่ยนเปน “จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเลตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียน

นำรองสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา พ.ศ. 2555”  ถึงวันนี้ การดำเนินการเปนไป

ไดเพียงไมก่ีจังหวัดแถมคุณภาพ 

  6) ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรัฐบาลยิ่งลักษณแถลงตอสภาวาการ

ปองกันและปราบปราม การทุจริตเปนเรื่องดวนภายในปแรก บอกวา “ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเปน

สากลเพ่ือใหการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

ตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง” แตหอการคาไทยไดทำการสำรวจพบวา มีการจายเงินใตโตะใน

การทำสัญญากับหนวยงานของรัฐเพ่ิมสูงข้ึนเปน 30-35 เปอรเซ็นต ของมูลคาโครงการ   

 7) สรางคุณธรรม จริยธรรมแถลงตอรัฐสภาวา “ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการ

หามการกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผูใชอำนาจรัฐในตำแหนงสำคัญและ

ตำแหนงระดับสูงอยางท่ัวถึง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ

บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและ

ถูกตองชอบธรรม”แตรัฐบาลยิ่งลักษณแตงตั้งบุคคลมีปญหาตามมาก  

 8) โครงการบริหารจัดการน้ำ  แถลงตอรัฐสภาวา “สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำ

อยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดยเรงให มีการบริหารจัดการน้ำใน
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ระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได รวมท้ังสนับสนุน

ภาคการเกษตรดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟนฟูการ

ขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ำธรรมชาติท่ีมีอยูเดิม ขยายเขตการสูบน้ำดวยไฟฟา จัดสรางคลองสงน้ำ

ขนาดเล็กเขาสูไรนา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและการผลิต 

สงเสริมการใชน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลงน้ำในระดับ  ไรนา

และชุมชนอยางท่ัวถึง  ผลรัฐบาลยิ่งลักษณมีการเบิกจายไปเพียงไมถึงครึ่ง   

 9) หลักประกันสุขภาพถวนหนา  รัฐบาลนายกยิ่งลักษณแถลงวา “เพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรคเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับบริการ

อยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม”ปรากฏวา รัฐบาลกลับปรับลดงบเหมาจายรายหัวท่ี

จะนำไปใชดูแลประชาชนลง 141 บาทตอหัว หรือลดลง 4.9% และลดงบสงเสริมปองกัน

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 6.3% นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท

ถึงกับออกมาวิพากษวิจารณ “เปนครั้งแรกในรอบ 10 ปของระบบบัตรทองท่ีงบเหมาจายรายหัว

ลดลง จะสรางปญหาใหกับหนวยบริการและทำใหเปนระบบสำหรับผูปวยอนาถาเหมือนในอดตีสวน

ทางกับนโยบายรัฐบาล” 

 10) ปญหาความปรองดองสมานฉันท  รัฐบาลนายกยิ่งลักษณเคยแถลงตอรัฐสภาวา 

“สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความ

เขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึด

ม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  กลับพยายามออก

กฎหมายลางผิด เปนตน 

 หลักธรรมมาภิบาลถูกใชตรวจสอบการบริหารรัฐกิจ  ตรวจสอบนโยบายท่ีรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ  ตามท่ีเคยแถลงใหคำม่ันตอรัฐสภาวาจะดำเนินการเรงดวนภายในระยะเวลาหนึ่งปแรกผล

ปรากฏใหเห็น และการตรวจสอบการบริหารรัฐกิจอาศัยการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ  ซ่ึงเปน

เง่ือนไขท่ีสำคัญในการเพ่ิมความโปรงใสของภาครัฐ  

 

สรุป 

 การนำหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องมือในการตรวจสอบบริหารรัฐกิจ เพราะ               

หลัก ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมี

สวนรวม  หลักความรับผิดชอบหลักความคุมคา สามารถนำมาวิเคราะหการบริหารจัดการรัฐ  แม

ดำเนินการ  บริหารถูกตองตามระเบียบขอกฎหมาย  แตใชวาจะบริหารงานโปรงใส  ดังการนำเสนอ
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หลักธรรมาภิบาลมาตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณของดร.เจิมศักด์ิ  ปนทอง  ไมวา

จะเปนเรื่อง  คาแรงข้ันต่ำ 300 บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทตอเดือน กระชากคา

ครองชีพ  ยกเลิกกองทุนน้ำมัน  ยกระดับราคาสินคาเกษตร  แจกแท็บเลตเด็กนักเรียน  ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สรางคุณธรรม จริยธรรม  โครงการบริหารจัดการน้ำ  หลักประกัน

สุขภาพถวนหนา  และปญหาความปรองดองสมานฉันท  เปนมุมมองการตรวจสอบการบริหาร

กิจการรัฐ  ซ่ึงท่ัวโลกมีการตรวจสอบความตองการท่ีทับซอน  โดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือ  
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เหลียวหลังแลหนาการเมอืงการปกครองภายใตเขตเศรษฐกิจแมสอด-ตาก 

Time line of politic and governance in the special border economic 

zone of Mae Sod-Tak 

 

อัครเดช  พรหมกัลป01 

 

บทคัดยอ 

การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตาก จะตองกาวขามการเมืองการปกครอง

จากระบบสั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลางสูความเปนการบริหารจัดการโดยคนในพ้ืนท่ี และขยับหรือ

ยกฐานะจากองคกรปกครองทองถ่ินท่ัวไปท้ังในรูปแบบองคการบริหารสวนตำบล เทศบาลตำบล

และเทศบาลนครท่ีเปนอยูในปจจุบันใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขต

ปกครองพิเศษโดยมุงเนนท่ีจะใหอิสรภาพ เสรีภาพ โดยปราศจากการควบคุมและชี้นำจากรัฐบาล

กลาง และสลายอำนาจจากรัฐบาลกลางไปสูความเปนรัฐบาลของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมท่ี

จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือใหทันตอปญหาและความตองการของความเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษและความเจริญของทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชน โดยอำนาจ

ของประชาชน และเพ่ือประโยชนของประชาชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว 

คำสำคัญ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การเมืองการปกครอง, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อำเภอแมสอด 

จังหวัดตาก 

 

ABSTRACT 

The driven of the special border economic zone of Mae Sot-Tak. Must 

transcend of politic and governance from top to down to being bottom up and 

move or raise positions from local government organizations of subdistrict 

administrative organization, subdistrict municipality and municipality to be the 

                                           
1 อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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council-manager or special administrative area without control and guidance from 

the central government and disintegrating power from capital government into a 

gobal move to create innovative practices (Innovotion) that must be changed 

abruptly (Distruption) to keep up with the problems and needs of being a special 

economic zone and local prosperity on the basis of public participation and 

empowerment of the people, by the people, for the people in the special border 

economic zone. 

Key Word: The special border economic zone, the politic and governance, local 

government organizations, Mae-Sot district, Tak province. 

 

บทนำ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ท่ีผานมามีการพัฒนาภายใตรูปแบบตางๆ 

ไดแก นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) ซ่ึงเปนรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีเฉพาะ เขต

อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก (Export Processing Zone: EPZ) เปนรูปแบบการพัฒนาของเมือง

ใกลทาเรือ/สนามบิน คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse: BW) หรือรานคาปลอดอากร 

(Duty Free Shop: DFS) และเขตการคาเสรี (Free Trade Zone: FTZ) หรือเขตการคาปลอด

ภาษี (Duty Free Port) ซ่ึงเปนรูปแบบการพัฒนาของเมืองทา และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(Special Border Economic Zone: SBEZ) เปนรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 

(เรวดี แกวมณี, 2556) 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดมีการสงเสริมใหจังหวัดตาก

เปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนประตูการคาดานตะวันตก (West Gate) และเปนพ้ืนท่ี

สนับสนุนและรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก รวมถึงยังเปนฐานผลิตหลักตาม

แนวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก โดยเชื่อมโยงไปยังเมืองยางกุง อินเดีย และจีนตอน

ใตภายใตกรอบระเบียงเศรษฐกิจอนุภู มิภาคลุมแมน้ ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong 

Subregion: GMS) และยังถูกกำหนดเปนพ้ืนท่ีพัฒนานำรองในลักษณะเมืองคูแฝดระหวางไทย-พมา 

(แมสอด-เมียวดี) ซ่ึงเปนประตูทางการคาขายและเปนจุดเชื่อมโยงบนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC: EastWest Economic Corridor) ท่ีไดรับศึกษาและการพัฒนาเพ่ือ

เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนำรองของประเทศไทย (Special Economic Zone: SEZ) ท้ังนี้เพราะ
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อำเภอแมสอดมีศักยภาพเปนท้ังประตูการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และการจางแรงงานหนาแนน 

จึงเปนเปาหมายลำดับตนในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนำรองของประเทศ เพ่ือนำไปสูการ

พัฒนาประเทศตามแนวทางดังกลาว (อดิเรก ฟนเขียว, 2559) 

อยางไรก็ตามในอีกมิติหนึ่ง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังทําใหเกิดปญหา

ผลกระทบตอรูปแบบการเมืองการปกครองในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเมืองการปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง

มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังในรูปแบบเทศบาลนครและเทศบาลตำบลซ่ึง

รับผิดชอบพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจเดิมหรือชุมชนเมืองเดิม และองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีพ้ืนท่ีคาบ

เก่ียวเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมท่ีถูกประกาศข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ผลท่ีตามมาจึงกอใหเกิด

ปญหาตอระบบบริการชุมชนและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมสามารถรองรับกับความเจริญท่ีจะถาโถมเขา

ได (พิทยา สุวคันธ และคณะ, 2559) ปญหาในเชิงระบบและการบริหารจัดการท่ีจะติดตามมาใน

อนาคตไมชาจึงนาจะเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนตนวา ปญหาขยะ ปญหาสาธารณภัย ปญหา

ดานการศึกษา และปญหาดานสุขภาพอนามัย (ชัยณรงค ศรีรักษ, 2559) ซ่ึงผลจากการขับเคลื่อน

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตากจึงกลายเปนตัวแปรสำคัญท่ีจะกอใหเกิดปญหาในทาง

การเมืองการปกครองในเชิงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะขีดความสามารถและศักยภาพทางการเมืองการปกครอง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะรองรับกับปญหานานานับประการท่ีมีความแปลกใหมและ

ซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยยังไมมีแผนรองรับท่ีเปนรูปธรรม 

  

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสอด - ตาก 

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรท่ีไดเปรียบในการเปนศูนยกลางของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานโดยรอบ ไดแก สหภาพพมา 

สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รวมแนวชายแดนระยะทางประมาณ 5,502 กิโลเมตร มีชองทาง

การคาชายแดนระหวางกันกวา 70 จุด รวมท้ัง มีการพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

ทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ อาทิ GMS ACMECS และ 

BIMST-EC เปนตน ซ่ึงสงผลใหการคาชายแดนมีบทบาทสำคัญท่ีมีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนา

ภูมิภาค และเปนการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ

สินคาไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบาน จึงสงผลใหพ้ืนท่ีชายแดนแมสอดซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญท่ี

รัฐบาลใหการสนับสนุนถูกผลักดันใหเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษแมสอด-ตากข้ึน เพ่ือสนับสนุน

และรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 
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2553 อนุมัติในหลักการแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดและเห็นชอบการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด โดยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเขา

รวมดวยเพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดใหเปนไปอยางบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ จากสถานการณดังกลาวจึงสงผลใหการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด

เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตาก คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นควรให

ตั้งอยูระหวางตำบลแมปะ และตำบลทาสายลวด อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ในพ้ืนท่ีจำนวน 5,603 

ไร 56 งาน ซ่ึงอยูติดริมแมน้ำเมย ซ่ึงจะตองมีการเสนอขอยกเลิกปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยจำแนกใหเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนในการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา แหงท่ี 2 และจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด แลวมอบใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบรับดำเนินการตอ สำหรับรูปแบบการ

จัดต้ังนั้นจะเปนองคการมหาชนผสมกับนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมหรือนิคม

อุตสาหกรรม ซ่ึงจังหวัดตากรวมกับภาคธุรกิจเอกชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

และกรมศุลกากรดำเนินการจัดทำโครงการในเบื้องตนควบคูกับการดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง

องคการมหาชน ขณะเดียวกันหอการคาจังหวัดตากก็เห็นควรใหจัดต้ังองคกรบริหารจัดการเขต

เศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เนื่องจากจะมี

ความคลองตัวและเปนอิสระในการบริหารจัดการ ซ่ึงสามารถลงทุนหรือดำเนินกิจการท่ีแสวงหา

กำไรได ในขณะท่ีรูปแบบองคการมหาชนคอนขางจะมีขอจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ตามมาตรา 5 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เนื่องจากตองเปนองคกรท่ีไมแสวงหา

กำไรเปนหลัก โดยภาครัฐไดใหการสนับสนุนคาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบางสวนภายใตหลักการ

จัดสรรงบประมาณสมทบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2539 เรื่อง โครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมในภูมิภาคภายใตแผนงานการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากสวนกลางออกสูภูมิภาค 

โดยไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สวนในดานการลงทุนจังหวัดตากเห็นควรใหภาคเอกชนเปนผู

ลงทุน โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนดานการสงเสริมการลงทุนและใหสิทธิและประโยชนดานตาง ๆ 

เชน ภาษีอากร เงินลงทุนกับธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ การปรับมาตรการสงเสริมการลงทุน

ใหสอดคลองกับขอตกลงดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ในสวนขององคประกอบเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตาก ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง เขตนิคม

อุตสาหกรรม ศูนยขนถายและกระจายสินคา (ICD) เขตปลอดอากร คลังสินคาทัณฑบน ศูนยบริการ

เบ็ ด เสร็ จ  ณ  จุ ด เดี ย ว  (One Stop Service) การตรวจปล อยจุ ด เดี ย ว  (Single Services 

Inspection) และดานศุลกากร (เรวดี  แกวมณี, 2554) 
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การเมืองการปกครองในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด - ตาก 

การปกครองทองถ่ิน คือ หนวยการปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึนและใหมีอำนาจในการ

ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิทางกฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคกรท่ีจำเปนในการ

ปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหมีความมุงหมายของการปกครองทองถ่ิน

นั้น ๆ (William A. Robson, 1953)  ซ่ึงเปนหนวยงานการปกครองท่ีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับ

การใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะ และถูกจัดตั้งและอยูในความดูแลของ

รัฐบาลกลาง (John J. Clark, 1957) ท่ีใหอำนาจหรือกระจายอำนาจไปใหทองถ่ิน และเปดโอกาส

ใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการปกครอง ในอำนาจการตัดสินใจในฐานะรัฐบาลของ

ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน (Daniel Wit, 1967) การปกครองสวนทองถ่ินยังเปน

องคกรท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกำหนดไว มีอำนาจปกครองตนเอง มีการคลัง

ของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน (William V. Holloway, 

1959) รวมถึงผูท่ีมีหนาท่ีบริหาร มีความรับผิดชอบ มีอิสระ ปราศจากการควบคุมของหนวยการ

บริหารราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แตยังอยูภายใตบทบังคับวาดวยอำนาจสูงสุดและไมได

กลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด (Harris G. Mongtagu, 1984) ท้ังนี้ใหถือเปนหนวยการปกครอง

ทางการเมืองท่ีอยูในระดับต่ำจากจากรัฐซ่ึงถูกกอตั้งโดยกฎหมายดวย  

นับตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงต้ังสุขาภิบาล

กรุงเทพเกิดข้ึนเปนการทดลองในสวนกลาง  กอนท่ีจะขยายผลไปท่ีสุขาภิบาลทาฉลอมเปนแหงแรก

ในระดับภูมิภาค จากนั้นไดเกิดพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลในท่ีสุด ขณะเดียวกันหลัง

เหตุการณพฤษภาทมิฬในป พ.ศ.2535 การกระจายอำนาจสูทองถ่ินก็ไดเกิดผลเปนรูปธรรมเม่ือมี

การบัญญัติเรื่องนี้ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพ่ือเปนเจตนารมณ

รวมกันในการท่ีจะกระจายหรือโอนถายภารกิจและงบประมาณท่ีอยูในความดูแลของรัฐบาลกลางลง

ไปสูทองถ่ิน รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนากฎหมายลูกท่ีเก่ียวของใหเขากับสถานการณหรือยุคสมัยท่ี

เกิดข้ึน  ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปและหลักประกันใหประชาชนเจาของอำนาจไดอุนใจวา การปกครอง

ทองถ่ินท่ีเปนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนการปกครองท่ีเปนของประชาชน 

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนท่ีแทจริง (สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2549) ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
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แมสอด-ตาก มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีและมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของสัมพันธ

กับนโยบายขางตนดังนี้ 

1. เทศบาลถือเปนหนวยการปกครองทองถ่ินของไทยท่ีเกาแกท่ีสุด  มีรองรอยเกิดข้ึน

ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 จากนั้นไดมีพัฒนาการมาตามลำดับ โดยรูปธรรมนั้นพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 ถือเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีเกิดผล  แตการจัดตั้งเทศบาลนั้นมิไดทำหรือจัดตั้งข้ึนท่ัวท้ัง

ราชอาณาจักร เพียงแตในเวลานั้นไดจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบนี้ข้ึนเปนแหง ๆ ตาม

ความเห็นของรัฐบาลในยุคนั้น ๆ ท่ีเห็นสมควรยกฐานะทองถ่ินนั้นข้ึนเปนเทศบาลเปนราย ๆ ไป  

โดยระบุชื่อและเขตของเทศบาลนั้นไว การจัดตั้งเทศบาลก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑของเทศบาลแต

ละประเภทตามท่ีบัญญัติ (ประยูร  กาญจนดุล, 2544)  

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-ตาก มีเทศบาลท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีและมีอำนาจหนาท่ี

เก่ียวของสัมพันธกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เทศบาลตำขลทาสายลวด ซ่ึงเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีประชากรตั้งแต  7,000 คนข้ึนไป หรือ มีความหนาแนนไมต่ำกวา 1,500 

คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร (สนิท  จรอนันต, 2543) และมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543) ในมาตรา 50 คือ 1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 2) 

ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ

รวมท้ังการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 5) ใหมีเครื่องใชในการ

ดับเพลิง 6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผู

พิการ 8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม และ 9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ  

ในสวนของเทศบาลนครแมสอด ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญ และ

มีราษฎรอาศัยอยูอยางความหนาแนนตั้งแต 50,000 คนข้ึนไป หรือมีคาเฉลี่ยความหนาแนน 5,000 

คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร รวมถึงเปนหัวใจหลักของความเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดตากนั้น มี

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543) ในมาตรา 56 คือ 1) 

กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 2) ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 3) กิจการอยางอ่ืน

ซ่ึงจำเปนเพ่ือการสาธารณสุข 4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจำหนายอาหาร โรง

มหรสพ และสถานบริการอ่ืน 5) จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย การปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 6) จัดใหมี

และควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 7)การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

8) การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว และ 9) กิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 54 (พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543)) 
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2. องคการบริหารสวนตำบล คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติ

บุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 องคการบริหารสวนตำบลจึงนับเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับพ้ืนฐาน ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญนอยแตมีความสำคัญตอการ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงในเขตเศรษฐกิจแมสอด-ตาก มีองคการบริหาร

สวนตำบลท่ีมีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวอยู 2 ตำบล คือ องคการบริหารสวนตำบลทาสายลวด และ องคการบริหาร

สวนตำบลแมปะ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ซ่ึงมีหนาท่ีโดยรวม คือ 1) พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน 2) งานบริการสาธารณะตามมาตรา 67 เชน ปองกันโรค กำจัดขยะมูลฝอย 

งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย และอ่ืน ๆ และ 3) งานพัฒนาดานโครงสรางและสิ่งสาธารณูปโภค 

ตามมาตรา 68 เชน การใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร งานไฟฟาแสงสวาง งานสงเสริม

อาชีพสรางรายได งานพาณิชยและอ่ืน ๆ (พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 

พ.ศ. 2537 (ฉบับแกไข 2553))  

 

เหลียวหลังแลหนาการเมืองการปกครองภายใตเขตเศรษฐกิจแมสอด–ตาก 

การสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “เหลียวหลังแลหนาการเมืองการปกครองภายใตเขต

เศรษฐกิจแมสอด–ตาก” ซ่ึงจัดข้ึนโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร และ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยพรหม ผูอำนวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา เปนผูดำเนินรายการ ณ หองประชุมโรงแรมอีโค อินน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก เม่ือ

วันท่ี 27 เมษายน 2562 พบวา ผูรวมสัมมนาไดใหแนวทางในการแกไขปญหาการเมืองการปกครอง

ในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใหการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะกอใหเกิดผลเปนรูปธรรม รัฐบาลกลางหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรท่ีจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเมืองการปกครองและการ

บริหารใหสอดรับกับสถานการณในเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

นายประเสริฐ จึงกิตติรุงโรจน  ประธานหอการคาจังหวัดตาก มองวา กวา10 ปท่ีมีสวน

ผลักดันใหเกิดเขตเศรษฐกิจแมสอด-ตาก ก็เพ่ือรองรับกับการคาชายแดนท่ีนับวันจะมีมูลคาเพ่ิมสูง

มากข้ึน ๆ แตการดำเนินการท่ีผานมายังมีการขับเคลื่อนและกาวหนาไปไดแคระดับหนึ่งเทานั้น 

เนื่องจากติดกับดักทางระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ียังไมมีการบูรณาการใหเขากับบริบททาง

ปญหาและพ้ืนท่ี เนื่องจากการเมืองในภาพรวมของไทยยังไมมีเสถียรภาพประกอบกับนโยบาย
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ทางการเมืองและการบริหารไมมีความตอเนื่อง ในขณะเดียวกันในสวนของเมืองคูขนานอยางเมียวดี

เม่ือจีนมาลงทุนรวมกับทางสหภาพพมากับมีการขับเคลื่อนอยางเต็มกำลัง และมีการแกไขปญหา

และขอจำกัดทุกเรื่อง ทุกประเด็นท่ียากใหกลับงายข้ึนมากกวาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเปนอยูในทางฝง

ประเทศไทย 

ในเรื่องเดียวกัน นายอำนาจ นันทหาร ประธานเครือขายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก (Biz Club) ตั้งขอสังเกตวา วัฒนธรรมหรือรากฐานในการพัฒนาแบบจีนแผนดินใหญ ถือ

เปนสิ่งเปรียบเทียบหรือเปนตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนความเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางไทยกับ

สหภาพพมาท่ีมีกลุมทุนจากจีนหนุนหลัง ซ่ึงสิ่งหนึ่งท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษฝายไทยมีการขับเคลื่อน

อยางเปนไปคอนขางลาชานั้น กับดักสำคัญท่ีทุกคนทุกฝายไมควรท่ีจะมองขามก็คือ วาทกรรมท่ีเอา 

“ความม่ันคง” ข้ึนมากลาวอาง ท้ังๆ ท่ีในเรื่องนี้ควรท่ีจะยกเอาความม่ันคงออกมาจากการพัฒนา

จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เหมือนกับท่ีสมัยหนึ่งท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัน ท่ีมีความคิด

จะเปลี่ยน “สนามรบเปนสนามการคา” โดยยกเอาความม่ันคงออกจากเง่ือนไขในการพัฒนา

เศรษฐกิจจนทำใหการคาขายเกิดความคลองตัวและเจริญรุดหนา เพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการเขต

เศรษฐกิจแมสอด-ตากเกิดผลเปนรูปธรรม การพัฒนาสู “ทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขตปกครอง

พิเศษ” จึงนาจะเปนคำตอบท่ีถูกตองและตรงกับบริบทท่ีเปนอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะ

วัฒนธรรมทางการเมืองและการบริหารในลักษณะ “Top to down” นั้น ปจจุบันยังมีถึง 13 

กระทรวงและ 50 กรม ท่ียังเปนอุปสรรคและปญหาท่ีตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ

และรูปแบบในการทำงาน จึงจะทำใหการขับเคลื่อนดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ียุงยากมากเพราะแตละหนวยงานตางก็ยึดถือกฏ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมายแทบจะคนละฉบับ ซ่ึงแตละฉบับก็มีการทับซอนและแตกตางกันไปตาม

กรอบภารกิจของหนวยงาน 

ในเรื่องการพัฒนาสูทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษนั้น ดร.เทอดเกียรติ  

ชินสรนันท นายกเทศมนตรีนครแมสอด จังหวัดตาก ไดเสนอมุมมองท่ีมีตอเรื่องขางตนวา ความหวัง

ของคนทุกภาคสวนในอำเภอแมสอด ณ ปจจุบันนี้ คือ เม่ือมีทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขตปกครอง

พิเศษแลวก็อยากจะใหมีกฎหมายพิเศษซ่ึงเปนกฎหมายท่ีสามารถแกไขปญหาและมีความจูงใจตอนัก

ลุงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกวากฎหมายเดิม ๆ หรือกฎหมายท่ีใชบังคับท่ัว ๆ ไปท่ียังอยูใน

กำกับของรัฐบาลกลาง ซ่ึงปญหาก็คือมีการเคลื่อนตัวชา มีระบบ และมีข้ันตอนท่ียืดยาว การ

พิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ก็จะตองใชเวลาในการสอบสวน ไตสวนกันยาวนาน ทำใหไมทัน

ตอปญหาและความตองการ ฉะนั้นรัฐบาลกลางควรท่ีจะตองฟงเสียงคนในระดับทองถ่ินเพ่ือ
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กอใหเกิดการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในเปนลักษณะ “Bottom up” ซ่ึงเปนระบบการ

บริหารจัดการทองถ่ินท่ีมาจากคนระดับลางหรือระดับทองถ่ินมากกวาท่ีจะกระทำในลักษณะ “Top 

to down” ท้ังนี้เนื่องจากคนในทองถ่ินคือผูท่ีเขาใจในบริบทของปญหาดีท่ีสุดนั่นเอง 

สำหรับมุมมองของนักรัฐประศาสนศาสตรนั้น ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผูอำนวยการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มองวา ณ เวลานี้เรากำลังเผชิญกับอำนาจของรัฐท่ีเฉ่ือยชา เรากำลังเผชิญกับอำนาจของ

นางอองซานซูจีแหงสหภาพพมา เรากำลังเผชิญกับอำนาจของนายนเรนทระ โมทรี แหงอินเดีย และ

ท่ีสำคัญเรากำลังเผชิญกับอำนาจของพญามังกรอยาง สีจิ้นผิง ท่ีมีแนวนโยบายท่ีจะรวมอำนาจใน

ภูมิภาคนี้ใหเปนหนึ่งผานนโยบาย “One belt one road” โดยมีจีนเปนศูนยกลาง ฉะนั้น “การ

ปลดแอก” ใหเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตากมีอำนาจในการบริหารจัดการตนเอง ก็จะกอใหเกิด

พลังแหงการสรางสรรคเพ่ือการแขงขันท่ีเขมขน กลาวคือจะตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบ

การปกครองทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหเปนองคกรปกครองทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ โดย

มุงเนนท่ีจะใหอิสรภาพ เสรีภาพ โดยปราศจากการควบคุมและชี้นำจากรัฐบาลกลาง ท้ังนี้เพ่ือให

องคกรปกครองทองถ่ินลักษณะพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ เปนองคการจากการมีสวนรวมโดย

ประชาชน ท่ีมาจากอำนาจของประชาชน และจะทำเพ่ือประโยชนของประชาชน พรอมสลาย

อำนาจจาก “Capital Government” ไปสูความเปน “Gobal Move” และเกิดการปฏิบัตใน

ลักษณะของ “Local Act” ซ่ึงจะเปนนวัตกรรมใหม (Innovotion) ท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน (Distruption) ท่ีจะกอใหเกิดนโยบาย (Policy) เพ่ือความเจริญของทองถ่ินในรูปแบบ

ของ “Mea-sod Model” ในท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหา 

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท นายกเทศมนตรีนครแมสอด จังหวัดตาก ไดใหขอเสนอแนะ

ท่ีนาสนใจไววา เพ่ือเปนการรองรับกับความเจริญและการพัฒนาในทุกมิติท่ีจะมีข้ึนในเขตเศรษฐกิจ

แมสอด-ตาก การยกฐานะเทศบาลนครแมสอดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในลักษณะพิเศษ

เหมือนเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนาจะเปนคำตอบท่ีถูกตอง ท้ังนี้เพ่ืองายตอการแกไขระบบ 

ระเบียบ รวมถึงกฎหมายพิเศษเพ่ือเอ้ืออำนวยตอการอนุมัติ อนุญาตในลักษณะของ “Central 

Government” สู  “Multi Service” และ “One stop service” ในทุกมิติครอบคลุมพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีหนวยงานยอยในระดับกระทรวงท่ีเก่ียวของมาประจำการ ฉะนั้นเพ่ือการ

รองรับกับคนท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงบริษัทหางรานท้ังในประเทศและตางประเทศท่ี
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จะมาทำงานหรือลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนกวา 1-2 เทาตัว เม่ือมี

คนมากข้ึนขยะก็จะมีมากข้ึน การดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเรียบรอย การ

รักษาพยาบาล การจัดการศึกษาท้ังข้ันพ้ืนฐาน ข้ันกลาง และข้ันสูงก็จะติดตามมา รวมถึงปญหาการ

บรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับผิดชอบก็จะตองมีแผนพัฒนา

รองรับ นอกจากนั้นยังเสนอแนะใหมีการขุดเจาะอุโมงคเสนทางตาก–แมสอดเพ่ือยนระยะทางจาก 

80 กิโลเมตรใหเหลือเพียง 50 กิโลเมตรและเชื่อมตอกับสะพานมิตรภาพแหงท่ี 2 ท่ีไดกอสรางเสร็จ

แลว ก็จะเปนสวนสนับสนุนและเชิญชวนใหนักลุงทุนมุงมาท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด-ตากมาข้ึน 

รวมถึงใหมีการขยายรันเวยสนามบินแมสอดเพ่ือรองรับและพัฒนาสูสนามบินนานาชาติแมสอด และ

ขยายเขตไฟฟาแรงสูงท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังฝายไทยและสหภาพพมาเริ่มมีความตองการสูงข้ึนๆ 

ตามลำดับ นอกจากนั้นการขยายกำลังสงน้ำดิบเพ่ือผลิตน้ำประปาและรองรับกับปริมาณความ

ตองการก็จะมีมากข้ึนในอนาคตตามมาดวย ซ่ึงสวนหนึ่งในการพัฒนาขางตนก็เปนภารกิจท่ีองคกร

ปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษจะตองดูแลรับผิดชอบในเรื่องขางตนในอนาคต 

ขณะท่ี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดสนับสนุนแนวคิดขางตนวา ถึงเวลา

แลวท่ีเทศบาลนครแมสอดควรไดรับการพัฒนาเปนมหานครหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดภาพรวมในการพัฒนาผังเมืองและระบบโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับกับความเจริญท่ีจะมีข้ึน และเปนการพัฒนาเพ่ือกาวสูการแขงขันโดยเฉพาะกับ

เมืองเมียวดีซ่ึงเปนเมืองคูขนาน ฉะนั้นการพัฒนาใหเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน การ

รักษาพยาบาล ธุรกิจบริการดานท่ีพัก โรงแรม สถานท่ีพักผอน สนามกอลฟ และสวนท่ีจะตอง

พัฒนาอยางเรงดวนก็คือ การศึกษา การสื่อสารท่ีจะตองมีความเชี่ยวชาญมากกวา 3 ภาษา และ

ทักษะฝมือแรงงานท่ีจะรองรับกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เทศบาลนครแมสอด มหา

นครแมสอด องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษแมสอด หรือเขตปกครองพิเศษแมสอดก็

นาจะถึงเวลาท่ีจะพัฒนาใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมใหเร็วท่ีสุดดวย 

 

บทสรุป 

ในโอกาสท่ีอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ถูกยกระดับใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และใชเปน

โมเดลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมคูแฝดบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานดานอ่ืน ๆ โดยมี

มูลคาการคาชายแดนไทย-พมาผานพิธีการศุลกากรดานแมสอด-เมียวดีมีมากถึงประมาณปละ 
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50,000 ลานบาท รวมท้ังยังเปนจุดท่ีมีมูลคาทางการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบานสูงสุดใน

ภาคเหนือ (รอยละ 70 ของการคาชายแดนไทย-พมา) และเปนจุดเชื่อมโยงไปสูกรุงยางกุงของพมา 

อินเดีย และจีนแผนดินใหญ  ปญหาสำคัญในเชิงพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน ไดแก การรับรูเก่ียวกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังในเรื่องของรูปแบบ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ หนวยงาน

รับผิดชอบ การใชพ้ืนท่ีและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงในมุมมองของรัฐบาลกลาง (Central 

Government) กับรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) ในปจจุบันยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เนื่องจากยังติดขัดกับปญหาในทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงภารกิจหนาท่ีท่ียังมีความคาบ

เก่ียว ทับซอน ซอนกล จึงเปนผลใหการขับเคลื่อนเปนไปโดยไมมีเอกภาพ ฉะนั้นแนวทางในการ

พัฒนาใหอำเภอแมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษหรือเขตปกครองพิเศษ จึงเปน

รูปแบบการปกครองท่ีจะตอบโจทยไดชัดเจนท่ีสุด โดยมีกฎหมายพิเศษ มีกฎหมายเฉพาะ ท่ีจะเปน

เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการใหเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ณ จุดเดียวในลักษณะของ “One stop 

service” โดยมีพ้ืนฐานท่ีเปนองคการจากการมีสวนรวมโดยประชาชน ท่ีมาจากอำนาจของ

ประชาชน และจะทำเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีขางตน 
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คันฉองสองการเมืองการปกครองของไทย 

The mirror of Thai Government Politics 

 

ประคอง  มาโต∗ ชลิต  วงษสกุล∗∗ พระสมหสุวรรณ  อคฺควณฺโณ∗∗∗ 

   

บทคัดยอ 

  การเมืองการปกครองของไทยเรานั้นมีมานับไดวานานพอสมควรเลยทีเดียว เริ่มต้ังแตกรุง

สุโขทัยเปนราชธานี มีพอขุนรามท่ีเปนองคสำคัญในการปกครองท่ีรูจักกันดี คือ พอปกครองลูก

สืบเนื่องมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แลวก็มากรุงธนบุรี เปนราชธานีตลอดระยะเวลาท่ีผาน

มาจะมีกษัตริยปกครองและบริหารบานเมืองมาโดยตลอดเราเรียกระบอบนี้วาสมบูรณาญาสิทธิราช

จวบจน  พ.ศ. 2475  ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองอีกครั้งมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหลังจากเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตยประเทศ

ไทยก็ไดประชาธิปไตยแบบลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดจนถึงปจจุบันสะทอนใหเห็นการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ วาเปนอยางไรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

คำสำคัญ : สมบูรณาญาสิทธิราชย / พอปกครองลูก / ระบอบประชาธิปไตย 

 

Abstract 

   The Thai government's politics has been counted for quite a long time. 

Starting from Sukhothai as a capital city There is the King Ram, who is an important 

figure in the administration of the well-known father and son. Then came to Thon 

Buri In the past, there will always be a king and rule in the country. We call this 

regime that Somrutraya Sittirajchwab until 1932. Thailand has changed the political 

                                                           
∗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 
∗∗ วิทยาลยัสงฆอุทัยธานี 
∗∗∗ วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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administration again. Democracy with the King as Head of State After becoming a 

democracy, Thailand has always been a stalwart democracy. A political democracy 

in Thailand as a past or present. 

Key words: Absolute / Father ruling / Democracy 

 

บทนำ 

การเมืองการปกครองนั้นมีบทบาทสำคัญตอการดำเนินชีวิตของทุกคนในชาติท้ังทางตรง

และทางออมแตจะมีใคร สักก่ีคนท่ีรูวาประเทศไทยเรานั้นมีการเมืองการปกครองตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันวาเปนอยางไร เราทุกคนในชาติไดอะไรและเสียอะไรจากการเมืองการปกครองของไทยเรา

และเราจะเปนคันฉองใหกับประเทศใหเห็นรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยเราตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันวามีทิศทางแนวโนมเปนอยางไร หวังวาผูท่ีไดศึกษาบทความนี้คงไดประโยชนไมมากก็นอย

ตามสมควร 

 

ท่ีมาการเมืองการปกครองของไทย 

การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 

   อาณาจักรสุโขทัยเม่ือแรกตั้งยังมีอาณาเขตไมกวางขวาง  มีจำนวนพลเมืองยังไมมากและอยู

ในระหวางการกอรางสรางตัว  การปกครองในระยะแรกจึงยังเปนการปกครองระบบแบบ

ครอบครัว   ผูนำของอาณาจักรทำตัวเหมือนบิดาของประชาชน  มีฐานะเปนพอขุน  มีความสัมพันธ

ใกลชิดกับประชาชน         ตอมาหลังสมัยพอขุนรามคำแหงสถานการณของบานเมืองเปลี่ยนแปลง

ไป  จึงเริ่มใชการปกครองท่ีเปนแบบแผนมากข้ึน  ความสัมพันธระหวางผูนำกับประชาชนแตกตาง

ไปจากเดิม   ความพยายามท่ีจะเพ่ิมพูนอำนาจของกษัตริยใหสูงทรงมีฐานะเปนธรรมราชา และทรง

ใชหลักธรรมมาเปนแนวทางในการปกครอง 

การปกครองสมัยอยุธยา 

การปกครองระยะนี้เริ่มเม่ือ (พ.ศ.1893-1991 )สมัยพระเจาอูทองถึงสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชท่ี 2  แบงการปกครองได 2 สวน 
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            สวนท่ี 1)   การปกครองสวนกลาง   จัดหนวยการปกครองเปน 4 หนวย แตละหนวยมี

เสนาบดีบริหารงาน ไดแก  กรมเวียง (ดูแลในเขตเมืองหลวง)  กรมวัง(ดูแลพระราชสำนักและ

พิจารณาคดี)  กรมคลัง(ดูแลพระราชทรัพย) กรมนา  (จัดเก็บภาษีและจัดหาเสบียงสำหรับกองทัพ) 

           สวนท่ี 2)   การปกครองสวนหัวเมือง   แบงเปน 4 ระดับ คือ 

        1. เมืองลูกหลวง   หรือเมืองหนา 

        2. หัวเมืองชั้นใน   

        3 .หัวเมืองชั้นนอก    

        4. เมืองประเทศราช    

          การปกครองสมัยอยุธยามีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณทางการเมืองโดยมีจุด มุง

หมายท่ีสำคัญคือพยายามรวมอำนาจการปกครองสูสวนกลาง และควบคุมการปกครองหัวเมือง

ตางๆใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน พรอมกับพยายามจัดรูปแบบการปกครอง เพ่ือถวงดุลอำนาจกับกลุม

เจานายและขุนนาง ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการปกครอง ดังนั้น สมัยอาณาจักรอยุธยาจึงเกิดการแยง

ชิงอำนายทางการเมืองระหวางพระมหากษัตริย  เจานาย และขุนนาง  ตลอดจนสิ้นอยุธยา 

การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร 

           สมัยรัตนโกสินทรตอนตน คือ ชวงเวลาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเปนชวง

ของการฟนฟูบูรณะบานเมืองใหกลับสหูสภาพเดิมเหมือนสมัยอยุธยากอนเสียกรุงครั้งท่ี 2 ซ่ึงในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนนี้มีการจัดการปกครองตามแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  

พัฒนาทางดานประชาธิปไตยสมัยรัชกาลท่ี 4-7 

การปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลท่ี 5 

      การรับอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 5 กอใหเกิดการยอมรับความคิดของผูอ่ืนซ่ึง

เทากับเปนการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตย พอสรุปได ดังนี้ 

  1. ทรงตั้ งสภาท่ีปรึกษาข้ึน 2 สภา ไดแก สภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน (Council 

of  State) และสภาท่ีปรึกษาในพระองค (Privy Council) เพ่ือแสดงการยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน  แมสมาชิกสวนใหญจะเปนพระบรมวงศานุวงศแตก็นับเปนการเริ่มระบอบประชาธิปไตย 
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  2. ทรงเปนผูนำกลุม  สยามหนุ ม  (Young Siam) ในการตอสูทางความคิดเห็น กับ 

   คนรุนเกาท่ีมักไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และออกหนังสือชื่อ ดรุโณวาท เพ่ือเผยแพรแนวคิดใหม 

  3. ทรงยอมรับฟงความคิดเห็นของกลุมคนหนุมท่ีมีความคิดกาวหนากลุมสำคัญกลุม 

   หนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยพระราชวงศ และขาราชการสามัญ ทรงยอมรับฟงวา    หนทางท่ีประเทศ

ไทยจะรักษาเอกราชไวไดหนทางหนึ่งนั้น  

  4.ทรงออกพระราชบัญญัติปกครองทองท่ี พ.ศ.2440 ซ่ึงมีสาระสำคัญสวนหนึ่ง คือ ใหมีการ

เลือกตั้งกำนัน ผูใหญบาน ซ่ึงจัดวาเปนการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยท่ีชัดเจน  

การปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลท่ี 6 

      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงทราบดีวามีกลุมประชาชนคนไทย

จำนวนหนึ่งท่ีเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แมจะทรงเห็นดวย แตความรูเรื่อง

ประชาธิปไตยจำกัดขอบเขตอยูในคนสวนนอยเทานั้น จึงทรงดำเนินพระราชกุศโลบายเพ่ือเผยแพร

ประชาธิปไตย เปน 3 วิธี คือ 

       1.ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลอง 

       2.  ทรงเขียนบทความหนังสือพิมพ ทรงเปนนักอักษรศาสตร นอกจากจะทรงมีพระปรีชา

สามารถในทางพระราชนิพนธท้ังรอยแกวและรอยกรองแลว ยังทรงเขียนบทความทางการเมืองตอบ

โตกับคนหัวใหมสามัญชน  

  3.พระราชทานอภัยโทษ กบฏ ร.ศ.130  

การปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลท่ี 7 

       สิ่งท่ีปรากฏชัดวา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงปรารถนาท่ีจะให

ประชาชนปกครองตนเอง ไดแก การท่ีพระองคพระราชทานสัมภาษณหนังสือพิมพในสหรัฐอเมริกา

ขณะท่ีประทับรักษาพระเนตรอยูท่ีนั่นวา พระองคกำลังทรงเตรียมการท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ใหแกประชาชนชาวไทย และเม่ือเสด็จกลับประเทศไทยก็ทรงมีพระราชดำริชัดเจนวาจะ

พระราชทานรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี 6 เมษายน 2475 วันเดียวกับวันพระราชพิธีเปดสะพานพระปฐม

บรมราชานุสรณ (สะพานพระพุทธยอดฟาฯ) เนื่องในโอกาสฉลองกรุงท่ีกรุงรัตนโกสินทรสถิตสถาพร

มาครบ 150 ป โดยทรงให กรมหม่ืนเทววงศวโรทัย เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศจัดราง
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รัฐธรรมนูญข้ึน ซ่ึงกรมหม่ืนเทววงศวโรทัย ไดมอบหมายตอใหพระยาศรีวิสารวาจา ปลัดทูลฉลอง

กระทรวงการตางประเทศกับ นายเรยมอนด  สตีเวนส  ท่ีปรึกษากระทรวงการตางประเทศ ท้ังสอง

ตางถวายรางของตน และถวายความเห็นตรงกันวายังไมควรปกครองประเทศในระบบรัฐสภา 

เนื่องจากประชาชนยังไมพรอม ควรทดลองในระดับทองถ่ิน (เทศบาล) กอน ท่ีสำคัญ คือพระองคยัง

ทรงไดรับการทัดทานการประกาศใชรฐัธรรมนูญ 

 

การเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 สาเหตุการเปล่ียนแปลงการปกครองในปพ.ศ.2475 

  นอกจากสาเหตุดั้งเดิมไดกลาวมาแลว ยังเหตุอ่ืนๆ ท่ีทำใหเกิดการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 

2475 ดังจะกลาวตอไปนี้ 

       1.เศรษฐกิจตกต่ำ ในระหวาง พ.ศ.2472-2474 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก    สินคา

ไทยโดยเฉพาะขาวราคาตกต่ำ เกิดภาวะขาดแคลนท่ัวประเทศ ประกอบกับประเทศไทย

มี     รายจายเกินกวารายไดตอเนื่องมาหลายป ทำใหฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลอยูสภาพ

คลอนแคลน 

      2.ความขัดแยงระหวางสามัญชนกับพระราชวงศ สามัญชนมีการศึกษาสูงข้ึน ท่ีจบจาก

ตางประเทศกลับเขามารับราชการก็มีมาก แตบรรดาเจานายพระราชวงศบางพระองคทรงไม

สามารถปรับพระองคไดยังทรงถือเปนขาหรือบาวอยูตามเดิมอยูในลักษณะดูหม่ินดูแคลน ทำให

สามัญชนท่ีมีความรูความสามารถเกิดนอยเนื้อต่ำใจ 

       3.แนวคิดท่ีไดรับจากตะวันตก ขาราชการท่ีไดรับการศึกษาตามแบบตะวันตกตองการใหมี

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

        4.การประวิงเวลาพระราชทานรัฐธรรมนูญ ใน วัน ท่ี  6 เมษายน 2475 การท่ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 มิอาจพระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสสมโภช

กรุงครบรอบ 150 ป ในวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2475 เพราะไดรับการทัดทานจากคณะอภิรัฐมนตรี 

เปนการเรงรัดใหมีการปฏิวัติโดยเร็วยิ่งข้ึน เพราะขาราชการท่ีมีความคิดกาวหนาเห็นวา หนทางท่ีจะ

ไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดยไมใชกำลังบังคับนั้นไมมีแลว 
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เหตุการสำคัญดานการเมืองของไทยหลังจาก  2475 

.      ในสมัยประชาธิปไตยของไทย เปนสมัยท่ีวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกกำลังเจริญข้ึน 

การติดตอระหวางประเทศตางๆ ท่ัวโลกเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งข้ึน แมการบินนานาชาติยังไมมี 

แตการติดตอสื่อสารทางวิทยุ และโทรเลข ก็สามารถทำไดสะดวก ทำใหประเทศซ่ึงแมจะเปน

ประเทศประชาธิปไตยใหม เริ่มมีบทบาทเก่ียวกับการเมืองระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน นับตั้งแตการ

สงทหารไปรวมรบในสงครามโลก เปนตนมา 

การแกไขสนธิสัญญาเสียเปรียบและยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

       สัญญาเสียเปรียบท่ีไทยเราทำกับนานาประเทศไวในในสมัยรัชกาลท่ี 4 นั้นยังมีผลใชบังคับ

เรื่อยมา เปนอุปสรรคสำคัญในการสรางและพัฒนาชาติ โดยเฉพาะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ

ชาติตางๆ ทำใหไทยไมมีเอกราชสมบูรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ทรง

แกไข โดยถือโอกาสท่ีไทยเปนฝายชนะสงครามโลกครั้งท่ี 1 รวมกับฝายสัมพันธมิตรโดยมีผูท่ีมี

บทบาทสำคัญในการเจรจา คือ ดร.ฟรานซิส บี. แซร เปนท่ีปรึกษากระทรวงการตางประเทศและ

เปนบุตรเขยของประธานาธิบดีวิลสันแหง สหรัฐอเมริกา ภายหลังไดรับบรรดาศักดิ์เปน พระยา

กัลยาณไมตรี แตเจรจาสำเร็จเพียง 2 ประเทศ ไดแก 1.สหรัฐอเมริกา  2.ญี่ปุนเนื่องจากรัชกาลท่ี 6 

เสด็จสวรรคตเสียกอน ทำใหตองพยายามตอมา และสามารถแกไขไดหมดทุกประเทศในสมัยรัฐบาล

ประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2481 

 

วิกฤตการณทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

       กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะสงบนั้น ในฐานะท่ีไทยประกาศสงครามกับอังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ จึงถูกเครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ ท้ิง

ระเบิดทำลายจุดยุทธศาสตร เชน สะพาน โรงไฟฟา และอาคารตางๆ ประชาชนไดรับความลำบาก

เดือดรอน จอมพล ป. พิบูลสงคราม (หลวงพิบูลสงคราม) ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีเวลานั้น จึงถูก

สถานการณบีบค้ัน ในท่ีสุดก็ตองลาออกจากตำแหนง ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2487 เม่ือแพ

คะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎร 

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีเพ่ือกอบกูสถานการณบานเมือง พ.ศ.2488 
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       เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ลาออก นายควงอภัยวงศ (หลวงโกวิทอภัยวงศ) ซ่ึงเปนผูหนึ่ง

ในคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2475 ไดข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีแทน และได

ลาออกใหนายทวี  บุณยเกตุ เปนนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพ่ือรอ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  กลับจาก

สหรัฐอเมริกามารับตำแหนงนายกรัฐมนตรี เพ่ือแกสถานการณบานเมืองท่ีตกเปนฝายแพสงคราม 

เนื่องจาก ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  เปนหัวหนาคณะเสรีไทย เปนท่ีรูจักดีของสหรัฐอเมริกา 

มหาอำนาจชั้นนำของฝายสัมพันธมิตรในเวลานั้น ซ่ึง ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ก็แกไขสำเร็จลุลวงไปได

ดวยดี จนประเทศไทยไมมีสภาพเปนผูแพสงคราม แมไทยจะไดชื่อวามีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย มาตั้งแต พ.ศ.2475 แตตลอดเวลานั้นอำนาจในการบริหารประเทศท่ีแทจริงตกอยูใน

มือของคณะทหารท่ีมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูนำ เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมดอำนาจ

ลงภายหลังสงครามโลก มีการรางรัฐธรรมนูญข้ึนใหมในป พ.ศ.2492 พรรคการเมืองตางๆ เกิดข้ึน 

ประชาชนมีโอกาสไดสัมผัสระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีผูผลัดเปลี่ยนกันเปน

นายกรัฐมนตรี คือ นายปรีดี  พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) และพลเรือตรีถวัลย  ธำรงนาวา

สวัสดิ์  (หลวงธำรงนาวาสวัสด์ิ)  แมท้ังสองทานนี้จะรวมอยูในคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 ดวย แตก็เปนฝายท่ีไมนิยมใชกำลัง 

 

วันมหาวิปโยค  14  ตุลาคม   2516 

      การยกเลิกรัฐธรรมนูญ  ทำใหประชาชนไมพอใจ เพราะการรางรัฐธรรมนญูฉบับ พ.ศ.2511 

นั้นใชเวลานานหลายปผิดปกติอยูแลว ครั้นใชมาไมถึง 3 ป ก็ยกเลิกเสีย ไมแนวาอีกนานเทาไรจึงจะ

รางใหมไดสำเร็จ จึงมีนักศึกษา อาจารย  และนักกฎหมายรวม 13 คน ประกาศเรียกรอง

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงท้ังหมดไดถูกตองจับกุมเม่ือคณะผูเรียกรองรัฐธรรมนูญถูกจับกุม จึงเกิดการชุมนุม

เรียกรองใหปลอยตัวบุคคลท้ัง 13 คนนั้นการชุมนุมไดรับความสนับสนุนจากประชาชนอยาง

กวางขวางนับตั้งแตเด็กนักเรียนชั้นมัธยมข้ึนไปฝายรัฐบาลใชกำลังเขาปราบปราม ทำใหเหตุการณ

ลุกลามใหญโต เกิดนองเลือดในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มีผูคนเสียเลือดเนื้อลมตาย ทำให

ประชาชนบางพวกโกรธแคนถึงกับเผาทำลายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะของทางราชการแตดวย

เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เหตุการณจึงไดสงบ โดยจอมพล
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ถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส  จารุเสถียร ยอมลาออกจากตำแหนงและเดินทางออกไปจาก

พระราชอาณาจักร 

 

นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ นายกฯพระราชทาน 

       เม่ือจอมพลท้ังสองเดินทางออกนอกประเทศไปแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรด

เกลาฯ ใหนายสัญญา  ธรรมศักดิ์  ประธานองคมนตรีในเวลานั้น ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี  มี

ภารกิจสำคัญ  คือ ฟนฟูระเบียบของบานเมือง ประสานสามัคคีในหมูคนในบานเมืองกลับคืนสูภาวะ

ปกติโดยเร็ว  และรางรัฐธรรมนูญท่ีเหมาะสมข้ึนใชปกครองประเทศ 

  ในท่ีสุดบานเมืองก็สงบดังเดิม  การรางรัฐธรรมนูญไดเสร็จสิ้นลง และประกาศใชในวันท่ี 7 

ตุลาคม 2517 เปนรัฐธรรมนูญท่ีนักการเมือง และนักวิชาการจำนวนมากลงความเห็นวา เปน

รัฐธรรมนูญฉบับท่ีเปนประชาธิปไตยดีท่ีสุด สมกับท่ีไดมาดวยความยากลำบาก 

เหตุการณภายหลังวันมหาวิปโยค 

       ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มีรัฐบาล

บริหารประเทศหลายชุด แตตางก็เขามาบริหารประเทศในชวงเวลาสั้นๆ 

รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  (ก.พ.2518) 

       เริ่มแรกท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญใหม สมาชิกพรรค

ประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขามามากท่ีสุด ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ซ่ึงเปนหัวหนาพรรค  ไดรับพระ

บรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐบาลข้ึน แตเม่ือถึงวันแถลง

นโยบายไมไดรับความไววางใจจึงตองลาออก 

รัฐบาล ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์  ปราโมช  (มี.ค.2518 – ม.ค.2519) 

       เม่ือรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ลาออกแลว  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  หัวหนาพรรคกิจ

สังคม ไดเปนนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ึนจากหลายพรรคการเมือง แตการบริหารประเทศก็มี

อุปสรรคอันเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง การชุมนุมและเดินขบวนของประชาชน

เพ่ือเรียกรองใหสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกไปจากประเทศไทย และเพ่ือเรียกรองสิทธิตางๆ 

การปฏิรูปการปกครองแผนดิน 6 ตุลาคม 2519 
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       ผลการเลือกตั้งจากการยุบสภา ทำให ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  หัวหนาพรรคประชาธิปตยได

เปนนายกฯอีกสมัยหนึ่ง แตก็ยังมีการประทวงเรียกรองของกลุมตางๆ เชน กลุมเกษตรกร กลุม

แรงงาน กลุมนักศึกษา ซ่ึงไดรับการตอตานจากกลุมอนุรักษนิยม เชน กลุมกระทิงแดง กลุมลูกเสือ

ชาวบาน เปนตนการประทวงครั้งสำคัญ คือการประทวงการกลับเขามาในราชอาณาจักรของสอง

อดีตผูนำ จอมพลถนอมกับจอมพลประภาส 

  ในตอนเชาตรูของวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ความรุนแรงของความขัดแยงถึงขนาดปะทะ

กันดวยกำลัง ในท่ีชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และลุกลามออกมาถึง

บริเวณสนามหลวง มีผูบาดเจ็บ และเสียชีวิต รัฐบาลประชาธิปตยของ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ไม

สามารถควบคุมสถานการณไดตกเย็นวันนั้นเอง คณะทหารก็ประกาศยึดอำนาจ เรียกคณะของตนวา

คณะปฏิรูป   การปกครองแผนดิน มีพลเรือเอกสงัด  ชลออยู  ซ่ึงขณะนั้นดำรงตำแหนงผูบัญชาการ

ทหารสูงสุดเปนหัวหนา และมีพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปนเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครอง

แผนดิน อาสาเขามาจัดระเบียบการปกครองบานเมืองเสียใหม มีการปราบปรามผูประทวงอยาง

รุนแรง มีผูบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก และบางคนตองหลบหนีเขาปาไปสมทบกับ

ขบวนการคอมมิวนิสตท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

 

รัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร  (8 ต.ค. – 19 ต.ค.2520) 

       มีพ ระบ รมราช โองการโป รด เกล าฯ  แต งตั้ งน ายธานิ นท ร   กรัย วิ เชี ย ร   เป น

นายกรัฐมนตรี     โดยมีรัฐธรรมนูญซ่ึงคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินทูลเกลาฯ ถวายใหทรง

ประกาศใชปกครองประเทศ รฐัธรรมนูญฉบับนี้มีหลักการสำคัญ คือ นายกรัฐมนตรี กับคณะปฏิรูป

การปกครองแผนดินมีอำนาจเบ็ดเสร็จ เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญสมัยเผด็จการ จอมพลสฤษดิ์  ธนะ

รัชต  กอใหเกิดความไมพอใจแกเหลาทหารบางกลุม นักการเมือง และประชาชน จนทหารกลุมหนึ่ง

ไดกอการรัฐประหารข้ึน โดยมี     พลเอกฉลาด  หิรัญศิริ  เปนหัวหนา  แตถูกปราบปรามลง 

กลายเปนขบถและหัวหนากลุมหนึ่งไดกอการรัฐประหารข้ึน ตามอำนาจเบ็ดเสร็จท่ีใหไวใน

รัฐธรรมนูญ 
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พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  ปฏิวัติและเปนนายกรัฐมนตรี (11 พ.ย. 2520 – 3 มี.ค.2523) 

       การบริหารอยางเด็ดขาดของรัฐบาลนายธานินทร สรางความไมพอใจใหแกประชาชน และ

ขัดแยงกับทหารในคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุด พลเรือเอกสงัด  ชลออยู  ก็

ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลและยุบสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน มีพระบรม  7 ราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี และจัดใหมีการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญใหม โดยพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท สมัครรับเลือกตั้งดวย ซ่ึงก็ไดรับเลือกต้ังเขามา 

และสามารถกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีตามวิถีทางประชาธิปไตย แตก็ไมสามารถแกปญหาตางๆ ได 

ท้ังยังขัดแยงกับทหารกลุมหนุม (ซ่ึงคนท่ัวไปเรียกวา กลุมยังเติรก) ทำใหตองลาออก และพลเอก

เปรม    ติณสูลานนท ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากนายทหารกลุมหนุม ไดเปนนายกรัฐมนตรี 

รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (พ.ศ.2523-2531) 

       พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน

นายกรัฐมนตรี เม่ือ 12 มีนาคม พ.ศ.2523 และเปนนายกรัฐมนตรี ตอเนื่องอยูนานถึง 8 ป  

เนื่องจากพลเอกเปรมเปนผูไมสังกัดพรรคการเมืองใด แตรวมมือกับพรรคการเมืองและนักวิชาการ

ตั้งรัฐบาลผสมข้ึน เปนผูมีคุณสมบัติพิเศษในการประสานความคิดและรูจักผอนปรน   เปนผูริเริ่ม

เปลี่ยนแปลงนโยบายปราบปรามผูกอการรายจากการใชกำลังเปนการใหความเห็นใจ เชน ไมเอา

โทษผูกอการรายท่ีกลับใจ  ชวยหาอาชีพให เรียกผูกลับใจวา ผูรวมพัฒนาชาติ  เปนตน สิ่งตางๆ 

เหลานี้ไดสรางความประทับใจใหแกผูกอการราย จึงทำใหมีจำนวนผูรวมพัฒนาชาติมากข้ึนทุกที จน

ในท่ีสุดการกอการรายก็หมดไป พรอมกันนั้นก็เริ่มวางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยางม่ันคง เชน การนำ

กาซธรรมชาติจากอาวไทยข้ึนมาใช และการสรางทาเรือน้ำลึก โครงการพัฒนาชายฝงทะเล

ตะวันออก (Eastern Seaboard) เปนตน 

 

รัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ (พ.ศ.2531-2534) 

      เม่ือพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  วางมือ บรรดาพรรคการเมืองตางๆ ก็สนับสนุนใหพลเอก

ชาติชาย  ชุณหวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลผสมข้ึน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีผลพวงจากการ

วางรากฐานของรัฐบาลพลเอกเปรมเริ่มสัมฤทธิ์ผล การเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว 
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จัดเปนชาติหนึ่งท่ีเศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดในโลก แตรัฐบาลท่ีมีพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เปน

นายกรัฐมนตรี ก็ถูกวิพากษวิจารณวา มีการฉอราษฎรบังหลวง รัฐมนตรีบางคนทุจริต กลุมทหารท่ีมี

พลเอกสุนทร  คงสมพงษ  เปนหัวหนาจึงเขาทำการปฏิวัติ 

 

สภา รสช. กับรัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุน  (พ.ศ.2534 – 2535) 

     คณะปฏิวัติไดจัดการปกครอง โดยมีสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) และได

ดำเนินการใหมีการรางรัฐธรรมนูญ โดยมีนายอานันท  ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี 

 

จลาจล (พฤษภาทมิฬ) พฤษภาคม 2535 

        หลังจากรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 เสร็จแลว รัฐบาลนายอานันท  ก็จัดใหมีการเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรคการเมืองหลายพรรคไดรวบรวมเสียงขางมากสนับสนุนให พลเอกสุ

จินดา  คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลผสมข้ึน สรางความไมพอใจใหแกนักศึกษา 

นักการเมือง และประชาชน เพราะเห็นวาพลเอกสุจินดา  เปนผูอยูเบื้องหลังคณะ รสช. และทำเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง ผูไมพอใจซ่ึงมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง เปนผูนำ  จึงทำการประทวงอยาง

กวางขวาง เรียกรองใหพลเอกสุจินดา  คราประยูร ออกจากการเปนนายกรัฐมนตรี และแกไข

รัฐธรรมนูญบางประการ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลพลเอกสุจินดา 

คราประยูร ไมยอมลาออก ซ้ำยังใชกำลังปราบปรามผูชุมนุมเดินขบวน ทำใหมีผูบาดเจ็บ และ

เสียชีวิตไปจำนวนหนึ่ง แตผูชุมนุมก็ผนึกกำลังตอสูอยางไมลดละ 

 

พระบารมียุติการจลาจล 

        เม่ือการชุมนุมตอตานพลเอกสุจินดา ไมมีทีทาวาจะยุติได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึง

โปรดเกลาฯ ใหพลเอกสุจินดา กับพลตรีจำลอง ศรีเมือง เขาเฝาฯ เพ่ือพระราชทานโอวาทให

ปรองดองกัน โดยทรงมอบหมายให พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ซ่ึงดำรงตำแหนงองคมนตรี เปนผู

ประสานความเขาใจ การจลาจลจึงยุติลง พลเอกสุจินดา คราประยูร ลาออก และนายอานันท  ปน

ยารชุน ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งเพ่ือดำเนินการเลือกตั้งใหม 
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รัฐบาลหลังยุค รสช 

.       รัฐบาลนายอานันท  ไดยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนในเดือน

กันยายน พ.ศ.2535 ปรากฏวา พรรคประชาธิปตยไดคะแนนเสียงมากกวาพรรคอ่ืนๆ แตไมถึงกับ

เปนเสียงขางมากจึงตองตั้งรัฐบาลผสมข้ึน มีนายชวน  หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปน

นายกรัฐมนตรี แตอยูไดเพียง 2 ปเศษ ก็ตองลาออก เพราะถูกฝายคานเปดอภิปรายไมไววางใจเม่ือ

รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  ลาออกแลวก็จัดใหมีการเลือกตั้งใหม ในเดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2538 

พรรคชาติไทยไดเสียงมากกวาพรรคอ่ืนๆ จึงไดรับมอบหมายใหจัดตั้งรัฐบาลโดยมี          นาย

บรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย  เปนนายกรัฐมนตรี และไดบริหารราชการมาเปนเวลา  1 

ป 2 เดือน จึงถูกฝายคานเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีเพียงผูเดียว เนื่องจากไมไดบริหาร

ราชการใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไว แมจะไดรับมติความไววางใจใหบริหารราชการตอไปได แต

นายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุบสภาเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2539 และจัดใหมี  การเลือกตั้งในวันท่ี 

17 พฤศจกิายน พ.ศ.2539 

       ผลจากการเลือกตั้ง ปรากฏวาพรรคความหวังใหมท่ีมีพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  เปนหัวหนา 

ไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุด จึงไดจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ึน โดยมีพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ เปน

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2539แตการเมืองการปกครองบานเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้นยอมจะไมราบรื่นเรียบรอยเสมอไป  ความยุงยากทางการเมืองของไทย ยังคงมี

ตอมาเปนประวัติศาสตรท่ีเราจะตองศึกษาตอไป 

  หลังจากพลเอกชวลิต    ยงใจยุทธ  เปนผูนำในการบริหารประเทศมาไดระยะหนึ่งก็เกิด

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (ยุค IMF)  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธก็ประกาศลาออก  รัฐบาลท่ีเขามาแกไข

ปญหาเศรษฐกิจตอมาก็คือรัฐบาลท่ีนำโดยนายชวน   หลีกภัย  แตก็ไมสามารถแกปญหาใหหมดไป

จนกระท่ังมีการเลือกตั้งใหม และพรรคท่ีไดรับเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรก็คือ  พรรคไทยรัก

ไทย ซ่ึงเปนพรรคการเมืองใหม ซ่ึงมี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ    ชินวัตร  เปนหัวหนาพรรคและไดข้ึนเปน

นายกรัฐมนตรี  หัวหนาคณะรัฐบาล สามารถบริหารประเทศใหมีภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน        ในเวลา

ตอมาแตก็มีปญหามากมายท่ีตองแกไข ถือวาความยุงยากทางการเมืองก็ยังไมหมดไปจากสังคมไทย 
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  อดีตรัฐบาลท่ีนำโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ     ชินวัตร ก็ไดรับเลือกตั้งใหเขามาบริหารประเทศ

เปนสมัยท่ี 2  หลังจากสามารถบริหารประเทศครบตามวาระ 4 ป ในสมัยแรก ซ่ึงก็ถือวาเปนรัฐบาล

ท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนเปนอยางมาก 

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. 

โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ 

รัฐประหารโคนรัฐบาลรักษาการนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล นับเปนรัฐประหารครั้งท่ี 13 ใน

ประวัติศาสตรไทย รัฐประหารดังกลาวเกิดข้ึนหลังวิกฤตการณการเมืองซ่ึงเริ่มเม่ือเดือนตุลาคม 

2556 เพ่ือคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของทักษิณ ชินวัตร ในการ

เมืองไทย  

กอนหนานั้นสองวัน คือ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ

ทหารบก ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักรตั้งแตเวลา 3.00 น. กองทัพบกตั้งกอง

อำนวยการรักษาความสงบเรียบรอย (กอ.รส.) และใหยกเลิกศูนยอำนวยการรักษาความสงบ

เรียบรอย (ศอ.รส.) ท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณตั้งข้ึน กอ.รส. ใชวิธีการปดควบคุมสื่อ ตรวจพิจารณาเนื้อหา

บนอินเทอรเน็ต และจัดประชุมเพ่ือหาทางออกวิกฤตการณการเมืองของประเทศ แตการประชุมไม

เปนผล จึงเปนขออางรัฐประหารครั้งนี้  

หลังรัฐประหาร มีประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง

ยกเวนหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอำนาจ ตลอดจนใหยุบวุฒิสภา จนเม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 ซ่ึงใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาท่ีแทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา วันท่ี 21 

สิงหาคม 2557 สภาฯ มีมติเลือกพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี โดยการ

รัฐประหารครองอำนาจอยางนอยหาป  

หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมท้ังมีการกดดันตาง ๆ เชน ลดกิจกรรมทางทหาร

และลดความสัมพันธระหวางประเทศ บางประเทศวางตัวเปนกลาง แตคนไทยจำนวนหนึ่งแสดง

ความยินดี โดยมองวาเปนทางออกของวิกฤตการณการเมือง แตก็มีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งท่ีไมเห็น

ดวย เนื่องจากไมเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย  

สถานการณพิเศษในยุคของ คสช.  
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  ดวยขออางวาจะเขามาแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองของสังคมไทย คสช. เริ่มจากใช

อำนาจตามกฎอัยการศึก ตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ดวยขออางทางการเมืองและทางกฎหมาย และจัดทำรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ลงวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2557 ข้ึนมาประกาศใชเอง 

  อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ คสช. อยูท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว มาตรา 44, 47 และ 48 

ซ่ึงมาตรา 44 ให คสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จท่ีจะออกคำสั่งในทางบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการก็ได 

"เพ่ือประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของ

ประชาชนในชาติ หรือเพ่ือปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเปนการบอนทำลายความ

สงบเรียบรอย หรือความม่ันคงของชาติ ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน" 

สงผลให พล.อ.ประยุทธ ในฐานะหัวหนา คสช. ลอยตัวอยูเหนือกระบวนการตรวจสอบโดยรัฐสภา

และศาลได มาตรา 47 รับรองให ประกาศและคำสั่งของ คสช. ท้ังหลายชอบดวยกฎหมาย ชอบดวย

รัฐธรรมนูญ และเปนท่ีสุด ขณะท่ีมาตรา 48 กำหนดใหการกระทำท้ังหลายของ คสช. และผูท่ีไดรับ

มอบหมายไมตองรับผิดโดยสิ้นเชิง 

   ยุทธศาสตรสำคัญของ คสช. เพ่ือท่ีจะรักษาฐานอำนาจของตัวเอง คือ การใชอำนาจอางอิง

จากกฎหมายตาๆ เพ่ือปดก้ันการแสดงความคิดเห็น หรือการทำกิจกรรมของผูท่ีเห็นตาง ไมวาจะ

เปนผูท่ีคัดคานการทำรัฐประหาร หรือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายหรือนโยบายตางๆ 

ของ คสช. รวมท้ังการใชกฎหมายท่ีมีอยูแลว เชน ความผิดฐานหม่ินประมาทพระมหากษัตริย 

มาตรา 112 ความผิดฐานยุยงปลุกปน มาตรา 116 หรือการออกกฎหายใหมข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมอำนาจ

ใหทหารเขามาอยูเหนือระบบยุติธรรม เชน คำสั่งหัวหนา คสช. ฉบับท่ี 3/2558, ประกาศ คสช. 

ฉบับท่ี 7/2557, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558, พ.ร.บ.วาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.

2558 และการแกไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ในป 2559. คสช. ใชมาตรการเรียกบุคคลเขารายงาน

ตัวอยางนอย 1,300 คน และบังคับใหเขากระบวนการ "ปรับทัศนคติ" คสช. ยังจับกุมบุคคลไปแลว

อยางนอย 500 คน ดวยเหตุผลทางการเมือง ประกาศใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนท่ี

เก่ียวของกับ "ความม่ันคง" และคดีของผูท่ีไมกมหัวให คสช.  

   ยิ่งไปกวานั้น คสช. ปดก้ันการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปนยุทธศาสตรไปสูการเดินหนาตาม

แนวทางของตัวเองเทานั้น เห็นไดชัดจาก การใชพ.ร.บ.วาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 

กับการทำประชามติรางรัฐธรรมนูญ กฎหมายนี้กำหนดโทษจำคุกสูงถึง 10 ป สำหรับการรณรงค

คัดคานรางรัฐธรรมนูญของ คสช. โดยอางอิงถอยคำกวางๆ อยาง รุนแรง กาวราว หยาบคาย ปลุก

ระดม ขมขู บิดเบือน ฯลฯ ทามกลางบรรยากาศท่ีไมเปดกวาง รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2560 ก็ไดบรรจุ
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กลไกตางๆ ใหทหารสามารถกลับมาอยูเหนือการเมืองของไทยไดอีกยาวนาน เชน การใหวุฒิสภามา

จากการคัดเลือกของ คสช. ท้ังหมด การออกแบบระบบเลือกตั้งใหมใหพรรคการเมืองขนาดใหญ

เสียเปรียบ นอกจากนี้ "มาตรา44" ยังถูกใชออกคำสั่งตางๆ แลวกวา 160 ฉบับ คณะปฏิรูปชุดแลว

ชุดเลาท่ีแตงต้ังโดย คสช. ก็ยังคงทำงานรางแผนการสำหรับประเทศอีก 20 ปขางหนา เพ่ือเปน

เครื่องมือควบคุมรัฐบาลในอนาคตท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 

บทสรุป 

  จากการไดศึกษาประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

หลังจากเปลี่ยนการปกครองจากการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หลัง พ.ศ. 2475 เปนตนมา การเมืองไทยมี

ความวุนวายในการปกครองเปนอยางมาก มีการปฏิวัติรัฐประหารมาโดยตลอดมีรัฐธรรมนูญมาก

ท่ีสุด เปนผลมาจากนักการเมืองมีการทุจริตคอรรับชัน่ ทำใหประเทศเสียหาย เม่ือเปนเชนนั้นทหาร

ก็เขายึดอำนาจ เม่ือทหารมีอำนาจก็ติดอยูในอำนาจ ไมยอมลงจากอำนาจเปนการบริหารบานเมือง

แบบเผด็จการ ทรราชซ่ึงลิดลอนสิทธิของประชาชน เราทุกคนควรทำตัวเราใหเปนคันฉองคอยเปน

กระบอกเสียงท่ีสะทอนยอนกลับไปใหผูบริหารประเทศท้ังหลายท่ีขาดธรรมภิบาลในการบริหาร

ประเทศของเรามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการบริหารประเทศไดเห็นถึงพฤติกรรมท่ีไมดีของตัวเองได

ไปปรับปรุงแกไขใหประเทศของเรามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการบริหารประเทศ ทำเพ่ือประโยชน

สวนรวมอยางแทจริงไมหวังประโยชนสวนตน ถาไดนักบริหารประเทศท่ียึดหลักธรรมาภิบาลแลว

รับรองวาประเทศของเราเจริญรุงเรืองอยางแนนอนแลวเราทุกคนในชาติควรท่ีจะนอมนำพระ

ราโชวาทในวโรกาสตาง ๆ มาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประเทศของเรา

อยางแทจริง แลวประเทศของเราก็จะเกิดความรักความสามัคคีของทุกคนในชาติเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน นำพาประเทศใหมีความเจริญรุงเรืองและมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สืบตอไปในภายภาค

หนา  
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"สัมมาเศรษฐศาสตร ทางสายกลางสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" 

Economics The middle way towards the  

development of sustainable quality of life 
 

ปรัชญา  บุตรสะอาด∗ 

 

บทคัดยอ 

มนุษยเปนสัตวสังคม เม่ือมีสังคมก็หมายความวา จะตองมีการอยูรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป 

มีการปฏิสัมพันธกัน มีการพูดคุย และมีการทำกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ในสมัยโบราณมนุษยมีความ

เปนอยูและดำรงชีวิตอยูอยางงายๆ ประชากรมีจำนวนนอยทรัพยากรมีจำนวนมากและอุดมสมบูรณ 

ความตองการสวนใหญเปนเพียงปจจัยสี่ท่ีประกอบดวย อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค 

ปจจัยดังกลาวคนในครอบครัวผลิตข้ึนใชเอง แตก็อาจจะมีแลกเปลี่ยนกันบางระหวางครอบครัวท่ีอยู

ในบริเวณท่ีใกลเคียงกัน การแลกเปลี่ยนในระยะเวลาแรกๆ เปนการนำเอาสิ่งของมาแลกกับสิ่งของ

โดยตรง (Barter system) เชน เอาไขมาแลกกับเสื้อผา เอาเกลือมาแลกขาว เปนตน ปญหาทาง

เศรษฐกิจก็มีนอย สวนใหญเปนเพียงปญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว ตอมาเม่ือสังคมขยายตัว 

ประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ความตองการของประชากรเริ่มเปลี่ยนจากความตองการเพียงปจจัย

สี่มาเปนความตองการท่ีมีไมจำกัดจำนวนและไมสิ้นสุด (Unlimited Wants) ความตองการเหลานี้

ไดแก ความตองการสิ่งท่ีจำเปนแกการดำรงชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยแหงความเจริญของสังคม เชน ความตองการตู เย็น วีดิโอเทป 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา รถยนต การบริการสถานพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการบันเทิงตาง 

ๆ เปนตน แตความตองการชนิดตาง ๆ นี้ ประชาชนไมไดรับการบำบัดเสมอไป ทุกสังคมมนุษย

ประสบการขาดแคลนสิ่งท่ีตองการมากบางนอยบางแตกตางกันไป ท้ังนี้เพราะทรัพยากรในโลกนี้มี

จำนวนจำกัด และกระจัดกระจายอยูในประเทศตาง ๆ ไมเทาเทียมกัน ถึงแมวาประชาชนในสมัย

ปจจุบันมีความสามารถท่ีจะนำเอาทรัพยากรตาง ๆ มาใชอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามความ

เจริญกาวหนาทางเทคนิคและวิทยาการดานตาง ๆ แตสังคมของมนุษยยิ่งมีความเจริญมากข้ึนเทาใด 

                                                           
∗ อาจารยประจำคณะสังคมศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการ ณ วัดใหญอินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ความตองการสิ่งของและบริการใหมๆ ก็ยิ่งขยายตัวมากข้ึนเทานั้น ทรัพยากรตาง ๆ จึงเกิดการหา

ยาก (Scarcity) ข้ึนในระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ 

คำสำคัญ : เศรษฐศาสตร, ทางสายกลาง, การพัฒนา, 

 

Abstract 

Humans are social animals. When having a society means There must be a 

total of two or more people. There are interactions, discussions and activities 

together in ancient times. Humans live and live easily. The population has a small 

amount of resources, there are many and abundant. Most needs are only four 

factors that consist of food, clothing, housing and medicine. Such factors, family 

members produce themselves But there may be some exchanges between families 

in the same area Exchange in the first period Is to bring things in exchange for items 

directly (Barter system), such as removing eggs in exchange for clothes Take salt to 

exchange rice, etc. Economic problems are few Most are just economic problems 

within the family. Later, when the society expanded Population is increasing rapidly 

The needs of the population began to change from the need for only four factors 

to being demanded with unlimited and endless (Unlimited Wants). These needs 

include The need for things that are necessary for living and facilities in daily life 

Which changes according to the period of social prosperity, such as the need for 

refrigerators, videotapes, air conditioners Washing machine, car, recreation service 

As well as various entertainment, etc. But the needs of this kind of people are not 

always treated. Every human society is experiencing a shortage of things that need 

a little bit different. This is because the resources in this world are limited. And 

scattered in different countries, not equal Although the people of today have the 

ability to use resources more effectively in accordance with the various technical 

and technological advancements, but the more human society, the more 

prosperous Demand for new products and services The more expansion, the more 

resources are scarcity in the economy. 

Keyword: economics, middle path, development, 
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บทนำ 

สังคมมนุษยเปนสังคมท่ีตองการความเจริญกาวหนา ตองการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง 

การยอมรับจากวงสังคม และประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงาน ซ่ึงไมมีใครเลยจะสามารถปฏิเสธ

ไดวา ในแตละวันนั้น มนุษยตองดิ้นรนขวนขวาย ไขวควาหาสิ่งท่ีตนพึงปรารถนาเพ่ือใหไดมา 

ความสุข ดูจะเปนความปรารถนาท่ีใครหลายๆ ตองการ นอกเหนือไปจากปจจัยสี่แหงการดำรงชีพ 

อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ใครหลายคนดิ้นรน เสาะแสวงหาความสุขใน

รูปแบบตาง ๆ กัน ตามแต “ความคิด” จะพาไป เดินไปตามหนทางตาง ๆ กันเพ่ือแสวงหา เติมเต็ม 

“ความสุข” ท่ีขาดหายดวยหวังใหชีวิตสมบูรณแบบยิ่งข้ึน “ความสุข” เปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษยทุกคน เพราะถากายและใจของเราไมมีความสุขแลว จะประกอบ

ภารกิจการงานอันใดก็ยากท่ีจะประสบความสำเร็จได ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของเรา ท่ีจะแสวงหา

ความสุขท่ีแทจริงใหแกตนเอง 

บางคนยึดถือเอาไวเปน “น้ำเลี้ยง” ท่ีจะคอยประคับประคองและนำพาเราออกเดินทาง ฝา

ฟนไปตามเสนทางสายชีวิต เสนทางสาย “ทุกข” ไปจนตลอดรอดฝง บางคน เขาใจวาทรัพยสินเงิน

ทองจะเปนเครื่อง “บันดาลความสุข” ใหกับชีวิตไดทุกรูปแบบ สะสมเงินทองไวเสียจนม่ังมี เผื่อไว

เติมเต็มความสุขสวนท่ีขาดหายใหกับชีวิตในวันขางหนา การแสวงหาความสุขนั้นข้ึนอยูกับความ

ตองการของแตละบุคคล แตในทางพระพุทธศาสนาเม่ือพูดถึงประเด็นทางเศรษฐกิจมีหลักในการใช

สอยโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรพระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักใชเทาท่ีจำเปนเพ่ือการดำรงคอยูได

เทานั้น  การใชสอยนั้นใชคำวาบริโภคซ่ึงมาจากคำวา “ปริโภค” ในภาษาบาลีหมายถึงการบริโภคใช

สอยปจจัย สวนคำวา “ปจจัย” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาใหความหมาย

ไววา เครื่องอาศัยเลี้ยงชีพของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อยางคือจีวร (ผานุงหม) บิณฑบาต 

(อาหาร) เสนาสนะ (ท่ีอยูอาศัย) และคิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกวาจตุปจจัยคือปจจัย 4 โดยปริยาย

หมายถึงเงินตราก็ได มักใชแตภิกษุสามเณร 

 

เศรษฐศาสตรกับพุทธเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร เปนศาสตรแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร หมายถึงศาสตรท่ีศึกษาการเลือก

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด เพ่ือบำบัดความตองการของมนุษยซ่ึงมีไมจำกัดใหเกิดคุณคามากท่ีสุด 

เศรษฐศาสตรนั้นเริ่มตนจากความเปนจริงพ้ืนฐานท่ีวา โลกมีทรัพยากรอยูจำนวนจำกัด  แตมนุษยมี

ความตองการอยูอยางไมจำกัด จึงกอใหเกิดความขาดแคลน ข้ึนในสังคม และเศรษฐศาสตรนี่เองท่ี
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เปนแนวคิดสำคัญในการพิจารณาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบำบัดความตองการดังกลาวให

เกิดประโยชนสูงท่ีสุด สวนเศรษฐศาสตรแนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร หมายถึง ศาสตรท่ีจะ

นำเอาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดมากอใหเกิดประโยชนในการดำเนินชีวิตท่ีถูกตอง (สัมมามรรค) 

เพ่ือนำไปบรรเทาหรือแกไขปญหาชีวิต และนำมาซ่ึงความสงบสุข ม่ันคงของบุคคลและสังคมโดยท่ัว

กัน      พุทธเศรษฐศาสตรเปนการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับเศรษฐศาสตร ศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยืดหลักทางสายกลางและเปนไปตาม

กฎธรรมชาติ   เพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษย  

ในยุคท่ีพระพุทธศาสนาถือกำเนิดข้ึนครั้งแรกนั้น ในโลกยังไมมีวิชาเศรษฐศาสตร คำสอน

ของพระพุทธศาสนาสวนหนึ่งจึงวาดวยการเปนอยู การดำเนินชีวิตของพระสงฆและการประกอบ

อาชีพของคฤหัสถ ไมมีการกลาวถึงกำไร ขาดทุน แตพูดถึงวิธีการใชสอยวัสดุปจจัย โดยเฉพาะใน

สวนของบรรพชิตเนนท่ีคำจำเปนและความพอเพียงกับการดำเนินชวีิตเทานั้น  

คำวา “พุทธเศรษฐศาสตร” มาจากคำสองคำคือ “พุทธ”เปนคำยอของพุทธธรรม กับ 

“เศรษฐศาสตร"”เม่ือนำเอาคำวาพุทธธรรมและเศรษฐศาสตรเขาดวยกัน จึงเปน"พุทธเศรษฐศาสตร" 

ซ่ึงหมายถึงการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจา มาประยุกตเขากับแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตรท่ี

พัฒนาข้ึนมาจากอารยธรรมตะวันตก ในสวนท่ีเปนพุทธธรรมท่ีจะนำมาประยุกต กับวิชา

เศรษฐศาสตรท่ีพัฒนามาจากตะวันตก เปนการทำความเขาใจเก่ียวกับสภาวะความเปนจริงของตัว

มนุษยและความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ    

เศรษฐศาสตรแนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตรท้ังสองคำนี้ยังมีปญหาของการทำความเขาใจ 

เพราะมีผูใหความเห็นวาไมควรเรียกพุทธเศรษฐศาสตรวาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ถึงแมคำดังกลาว

จะมีความหมายไมตางจากพุทธเศรษฐศาสตรมากนัก แตคำดังกลาวใหความหมายวาเปนแนวหนึ่ง

ของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีหลายแนวทางโดยท่ีเศรษฐศาสตรแนวพุทธเปนเพียงแนวหนึ่งของวิชา

เศรษฐศาสตร ถาพิจารณาตามกรอบของวิชาเศรษฐศาสตร ก็อาจจะใหคำนิยามวิชาพุทธ

เศรษฐศาสตรไดวา เปนวิชาท่ีวาดวยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะทำใหปจเจกบุคคลและ

สังคมบรรลุซ่ึงศานติสุขจากการมีชีวิตอยูในโลกของวัตถุ ภายใตเง่ือนไขของการมีทรัพยากรท่ีจำกัด  

 เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เปนศาสตรท่ีจะนำทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดมากอใหเกิด

ประโยชน ในการดำเนินชีวิตท่ีถูกตอง (สัมมามรรค) เพ่ือนำไปบรรเทาหรือแกไขปญหาชีวิต และ

นำมาซ่ึงความสงบสุขม่ันคงของบุคคลและสังคม  ตัวกำหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธคือ มัตตัญุตา 

ความรูจักประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค 
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พุทธเศรษฐศาสตร เปนวิชาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษยในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตามหลักพุทธธรรม เพ่ือทำใหบรรลุซ่ึงศานติสุขหรือความสุขท่ีเกิดจากความสงบ เปาหมายของพุทธ

เศรษฐศาสตรเพ่ือแสวงหาความสุขเปนความสุขจากการหลุดพนจากความทุกขโดยสิ้นเชิงซ่ึงเปน

ความสุขท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน และตองเห็นแจงดวยตนเอง หลังจากท่ีไดผานการฝกฝน

และปฏิบัติอยางตอเนื่องตามกระบวนการของไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปญญา ไดแกการพัฒนาดาน

พฤติกรรม สมรรถภาพทางจิต การมีคุณธรรมและเกิดปญญา เพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษย 

พุทธเศรษฐศาสตรมีแนวทางดำเนินไปตามกฎธรรมชาติใชชีวิตและเขาใจทุกสิ่งทุกอยางตาม

ความเปนจริงตามธรรมชาติโดยยึดหลักทางสายกลางเปนมัชฌิมา มีความพอดี มีความพอประมาณ 

ไดดุลยภาพไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอม ใชชีวิตใหสมดุลสอดคลองกับ

องคประกอบ 3 อยางคือมนุษย ธรรมชาติและสังคมซ่ึงตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จึงเปนแนวทาง

พัฒนาท่ียั่งยืนโดยผานกระบวนการศีล การประพฤติปฏิบัติใหคุนเคย มีสมาธิ คือการมีสติม่ังคงและ

นำไปสูปญญา การเขาใจกฎธรรมชาติตามความเปนจริง ความไมเท่ียง ความไมยึดม่ันถือม่ันไมมี

ตัวตน เม่ือเกิดปญญา ทำใหเขาถึงความสุขท่ีแทจริงท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

สรุป วิชาเศรษฐศาสตรท่ีเราใชอยูในปจจุบันดูเหมือนจะอยูมุมตรงขามกับพุทธศาสตร 

ขณะท่ีเศรษฐศาสตรเนนความม่ังค่ัง แตพุทธศาสตรลดการสะสม เศรษฐศาสตรท่ีศึกษาและ

แพรหลายในปจจุบัน สวนใหญตั้งอยูบนรากฐานของวัตถุนิยม อาศัยวัตถุนิยมเปนเปาหมายของชีวิต

และเปนเครื่องวัดความเจริญกาวหนาของสังคม ใชความเห็นแกตัว (ตัณหา) เปนตัวการในการ

ตัดสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจมีผลทำใหสมาชิกในสังคมตกเปนทาสตัณหา อันทำใหเกิดการ

เบียดเบียนตอกันลุกลามไปใหญ สวนเศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตรตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อาศัยวัตถุเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม   ใชความไมเห็นแกตัว 

(อโลภะ) และปญญาในการตัดสินใจในกิจกรรมเศรษฐกิจ 

 

ทางสายกลางสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาในศาสนาพุทธ หมายถึง การไมยึดถือสุดทางท้ัง 2 ไดแก 

อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนเองใหลำบากเกินไป และกามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันใน

กามในความสบาย พระพุทธเจาทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไวชัดเจน คือ อริยมรรคมีองค 8 

เม่ือยนยอแลว เรียก "ไตรสิกขา" ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มรรคมีองค 8 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ) ไดแก เห็นตามหลักอริยสัจ 4 วาการเกิดเปนทุกข เห็นชอบ

ตามกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นชอบวากรรมและผลของกรรมมีจริง การเวียนวายตายเกิดมี
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จริง เห็นชอบวาการทำทานจะไดอานิสงสของผลบุญ และเห็นชอบวามารดาบิดามีพระคุณตอบุตร 

ซ่ึงบุตรจะตองตอบแทนพระคุณทาน 

2. ดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) เม่ือมีความเห็นชอบวาการเกิดเปนทุกขจึงไมอยากเกิดอีก 

ดำริชอบจึงตามมา นั่นคือดำริออกจากกาม เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ไมคิดพยาบาทผูอ่ืน 

ไมคิดรายตอผูอ่ืน ความเห็นชอบและดำริชอบจัดเปนหมวด ปญญา เปนหัวขบวนท่ีจะนำพามรรค

องคอ่ืน ๆ ใหตามไป 

3. การเจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ไดแก การไมพูดปด ไมพูดสอเสียด ไมพูดคำหยาบ และไม

พูดเพอเจอ 

4. การกระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) ไดแก การไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดใน

กาม 

5. การเลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) ไดแก การประกอบอาชีพสุจริต ไมประกอบมิจฉา

อาชีพ 

มรรคองคท่ี 3 – 5 จัดเปนหมวด ศีล การจะรักษามรรคท้ังสามองคนี้ไดก็ตองมีความเชื่อ

เรื่องกฎแหงกรรม กลัววาถาผิดศีลจะมีวิบากกรรมตามสนอง 

6. ความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) ไดแก ความเพียรพยายามท่ีจะปองกันอกุศลหรือสิ่งท่ี

ไมดีท้ังหลายอยาใหเกิดข้ึนกับเรา เพียรแกไขพฤติกรรมท่ีไมดีตาง ๆ ของเราใหหมดไป เพียรเสาะหา

สิ่งท่ีเปนคุณประโยชนตอชีวิตมาประพฤติปฏิบัติ เพียรรักษาความดีท่ีเรามีอยูอยาใหเสื่อมถอยและ

พัฒนาใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป 

7. ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ไดแก การมีสติรูเทาทันในสิ่งท่ีมีอยู เปนอยู และสิ่งท่ีเกิด

ข้ึนกับกาย เวทนา จิต และธรรม วาสิ่งเหลานี้ลวนตกอยูใตกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมควรท่ีจะ

ไปยึดม่ันสำคัญผิดวาเปนเรา เปนของเรา จึงควรวางใจเปนอุเบกขาตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน สัมมาสติ หรือ สติ

ปฏฐาน 4 เปนองคธรรมท่ีใชในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

8. มีใจท่ีต้ังม่ันชอบ (สัมมาสมาธิ) ไดแก การเจริญสมาธิใหใจตั้งม่ันอยูในความสงบตั้งแต

ฌาน 1 – 4 มรรคองคท่ี 6 – 8 จัดเปนหมวด สมาธิ การปฏิบัติตามมรรคท้ังแปดองคจะชวยขัดเกลา

กิเลส ตัณหา และอุปาทานในจิตของผูปฏิบัติใหเบาบางลงจนหมดไปไดในท่ีสุด เม่ือนั้นก็จะถึงความ

พนทุกข  คือบรรลุ ถึงมรรคผลนิพพาน  นี่ คือความหมายท่ีแทจริงของทางสายกลางหรือ

มัชฌิมาปฏิปทา 
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จะเห็นวาทางสายกลางตามความหมายของมรรคมีองค 8 นั้น เปน โลกุตตรธรรม คือธรรม

ท่ีจะนำผูปฏิบัติไปสูความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ในฐานะท่ีเรายังเปนปุถุชนอยู จะนำทางสายกลางมา

ประยุกตใชไดหรือไม และอยางไร 

มรรคมีองค 8 เปนวิถีทางปฏิบัติเพ่ือนำไปสูความพนทุกข หาก ทุกขก็คือปญหา หรือ 

ปญหาก็คือทุกข เพราะฉะนั้นเม่ือมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึนไมวาจะในทางโลกหรือทางธรรม เราก็

สามารถท่ีจะนำหลักการของทางสายกลางไปแกไขได 

ปญหาของบุคคล ครอบครัว องคกร สังคม ประเทศชาติ ประชาคมโลก หรือแมแตของโลก 

มีมากมายนับอเนกอนันต ลองหยิบยกปญหาใกลตัวมาพิจารณาและหาทางแกไขโดยใชทางสาย

กลาง 

หากเปนปญหาเรื่องการครองชีพของบุคคล เชน มีรายไดนอยตองกูหนี้ยืมสิน อันเปนความ

ทุกขอยางหนึ่งของชีวิต การมีรายไดนอยเทากับมีลักษณะสุดโตงไปทางฝงซาย เพราะฉะนั้นตองเพ่ิม

รายไดของตนใหขยับเขามาสูระดับท่ีเปนกลางเสียกอน ยังไมตองเอาถึงระดับม่ังมีเปนเศรษฐี เพราะ

มากเกินกำลังท่ีจะทำได 

เดี๋ยวจะไปเพ่ิมทุกขใหเกิดข้ึน เม่ือเพ่ิมรายไดข้ึนมาระดับหนึ่งแลว ก็ตองลดรายจายในสิ่งท่ี

ไมจำเปนตอชีวิต เชน บุหรี่ เหลา หวยเบอร ทีวี สิ่งบันเทิง จัดอยูในลักษณะสุดโตงไปทางฝงขวา 

สำหรับคนท่ีมีรายไดนอย เพราะฉะนั้นตองปรับมาสูระดับท่ีเปนกลาง จะเห็นวาเม่ือเราปรับระดับ

รายไดใหเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันกับลดรายจายใหนอยลง ก็จะเขาสูระดับความสมดุลหรือความเปน 

“กลาง” ในการดำเนินชีวิตเม่ือเปนเชนนี้ก็สามารถแกปญหาหรือแกทุกขในเรื่องนั้น ๆ ได 

มรรคมีองคแปด สามารถจัดเปนหมวดหมูไดเปน ศีล สมาธิ ปญญา 

ขอ 3-4-5 เปน ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) 

ขอ 6-7-8 เปน สมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) 

ขอ 1-2 เปน ปญญา (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ) 

ทางสายกลาง คือความไมสุดโตงจนเกินไป ท้ัง 2 ทาง เชน ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ก็ไม

ตึงเกินไป ไมพยายามสรางทุกขใหตัวเองเบียดเบียนตัวเองอยางยิ่งเพ่ือตองการใหถึงความพนทุกข 

เพราะไมชวยใหเกิดการพนทุกขไปได และไมหยอนเกินไป จนเกิดความสบายจนข้ีเกียจหรือยอ

หยอน ขาดความเพียร (โดยธรรมชาติ สวนใหญถาไมเพียรพยายาม ไมขยัน ก็มักจะไปตกอยุขาง

หยอนเกินไป) ความพอเหมาะพอดี จึงเปนความเหมาะสม เปนสายกลาง ท่ีไมไดจำเปนตองอยูกลาง

เปะ แตไมสุดโตง และอยางไรคือพอดี อยางไรคือเหมาะสม เหมาะสมแคไหน ก็แลวแตบุคคล 

เฉพาะบุคคล 
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การดำเนินบนทางสายกลาง จึงเอาความพอเหมาะพอดีของเรา ไปเปนเกณฑวัด เปน

มาตรฐานตีคากับผูอ่ืนไมได การใชกับชีวิตประจำวัน พิจารณาใชไดกับเรื่องพ้ืนฐาน เชน การกินอยู

หลับนอน การทำงาน การใชจาย การเก็บออม ในดานการกิน กินอยางพิจารณาวาไมจำเปนตอง

แพงเกินไป ไมจำเปนตองหรู กินถูก ไมฟุงเฟอ ก็อรอยได ก็อ่ิมได ตามฐานะ ตามมี แตก็ไมถึงกับ

เจาะจงเลือกกินแตอาหารท่ีไมมีคุณภาพ (ท้ังแพงท้ังถูก) ของไมดี ของเสีย ของหมดอายุ หรือเลือก

กินแตของท่ีไมอรอยเพ่ือทรมานตนเอง จนเปนทุกข 

กินอยางพิจารณาวาไมมากเกินไป จนอ่ิมอึดอัดคับแนน เปนโรคอวนหรือโรคอ่ืน ๆ จากการ

กินท่ีเกินพอดี เสียสุขภาพ ทำใหเปนทุกข ไมกินนอยเกินไป อยางอดอยาก จนรางกายผายผอมเกิด

โรค สุขภาพย่ำแย เปนทุกข แมแตคำวา สมฐานะ คนฐานะจนหรือไมร่ำรวย ก็กินและใช อยางพอดี 

ไมเกินตัว ไมเกินฐานะ ดวยความอยาก ตามคนอ่ืน ตามกระแส ตามสังคม ตามสื่อ 

การนอน ไมนอนมากเกินไปจนไมมีเวลาทำอะไรๆท่ีจำเปนกับชีวิตในดานอ่ืน ๆ เชนเสียงาน

เสียการ หรือนอนมากจนเสียสุขภาพ ไมนอนนอยจนเกินไป จนมีผลกับการใชชีวิตท่ัวไป หรือมี

ผลกระทบกับการงาน หรือนอนนอยจนเสียสุขภาพ 

ในดานการทำงาน การใชชีวิตท่ัวไป สุดโตงดานหนึ่ง เชน การท่ีเอาแตทำงานหนัก คร่ำ

เครียด ไมมีเวลาพักผอน จนเจ็บปวยหรือเสียสุขภาพ ท้ังทางกายและจิตใจ หรือขาดความสัมพันธ

กับคนรอบขางหรือสังคม และการเลี่ยงงาน พยายามหาทางใหทำงานนอยหรือไมตองทำงานอะไร

เลย ท้ัง ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบตองทำ เอาแตเท่ียวเลนสนุก เสียงานเสียการ หลักลอยไรแกนสาร 

เปนสุดโตงอีกดานหนึ่ง 

ในดานทรัพย ดานใชจาย เก็บออม สุดโตงดานหนึ่งจึงเปน มีนอย หาไดนอย แตใชมาก ใช

เกินตัว อยางท่ีทานเปรียบวาเหมือนท่ีเก็บน้ำ ท่ีมีทางเขาและทางออกของน้ำ เม่ือเอาแตปดทางน้ำ

เขาท้ังหลาย (หรือชองน้ำเขานอย) และเอาแตเปดทางน้ำใหไหลออก น้ำยอมลดลงๆ จนหมดได 

(และสามารถติดลบได) จนไมเหลือเก็บไวใชในเรื่องจำเปน ในยามจำเปนท่ีตองใชจริง ๆ จนเกิด

ความลำบาก เปนทุกข สุดโตงอีกดานหนึ่งจึงเปน มีมาก หาไดมาก เก็บสะสมไวมาก แตใชนอย จน

ลำบาก ก็เปนทุกข 

ในทางพุทธศาสนา สำหรับฆราวาสแลว พระศาสดาไมไดหามกินของดี ใชของดี ไมไดหาม

ในการใชชีวิตท่ีเปนอยูดี มีคุณภาพ แตใหเลี้ยงดูตนและผูอยูในความดูแลใหดี ไมเปนทุกขจากการกิน

อยูอยางขัดสนจนเกินไป จากความตระหนี่ในการเก็บและไมใชทรัพย ทำใหตนละผูอยูในความดูแล

ลำบากเกินไป อันเปนสุดโตง ไมเปนสายกลาง และไมบำรุงบำเรอตนละผูอยูในความดูแลอยางขาด

สติ ดวยการกินใชมากมาย ฟุมเฟอย ไรเหตุผล ไมยั้ง ไมประมาณ ไมพิจารณาความเหมาะสม ไม
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พิจารณาในคุณในโทษของการใชจายนั้น สนองดานสุขบำเรอกามอยางเดียว อันเปนสุดโตง ไมเปน

สายกลางเชนกัน 

กลาวโดยสรุป ทางแหงความพอดมีี 5 ขอ 

1. ความพอดีทางดานจิตใจ หรือความรูสึกพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี เขาใจในสิ่งท่ีตัวเองเปน 

รูจักความตองการท่ีแทจริง เม่ือเราเกิดความรูสึกพอดีท่ีหัวใจแลว เราก็จะรูจักการรักตัวเองอยางถูก

วิธี จากนั้นก็จะรูจักการแบงปนความรักนั้นใหผูอ่ืนดวย 

2. ความพอดีทางดานสังคม คือความเขาใจในการใชชีวิตเพ่ืออยูรวมกับกับผูอ่ืนอยางเปนสุข 

แบบไมเบียดเบียนแตเปนในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันและกันเราจึงตองรูจักถามใจตัวเองวา 

สิ่งท่ีเรากำลังทำอยูนั้น เปนสิ่งท่ีเราตองการจริง ๆ หรือเปนเพราะความคาดหวังของคนรอบขาง 

และประโยชนท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดมีผลดีอะไรตอตัวเรา เลย ถาเปนอยางนั้นแสดงวาชีวิตของเราไมได

เดินอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี 

3. ความพอดีทางดานเศรษฐกิจ หรือเรียกงาย ๆ วาการใชชีวิตอยางพออยูพอกิน ใชชีวิตให

สอดคลองกับสิ่งท่ีหามาได เพ่ือใหเกิดความสมดุลของรายรับและรายจาย เราควรยอมรับความเปน

จริง ไมเปรียบเทียบ และมีความสุขกับสิ่งท่ีเปนอยู 

4. ความพอดีทางดานทรัพยากรธรรมชาติ คือการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เหมาะสม ไมฟุมเฟอย เชนการใชกระดาษใหคุมคา หรือการใชน้ำและไฟอยางพอดี นอกจากจะชวย

ประหยัดแลว ยังเปนมิตรตอโลกอีกดวย 

5. ความพอดีทางดานเทคโนโลยี อยางเชนการปรับตัวใหเขากับการพัฒนาของยุคสมัย แต

ตองรูจักใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด และใชในทางท่ีถูกตอง รวมถึงถูกท่ีและถูกเวลาดวย 

สรุป จะเห็นวาหลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่องของความพอดี หรือความเปนสาย

กลางนี้ ฉะนั้นความเปนสายกลาง คือ ความพอดีท่ีจะใหถึงจุดหมาย และท่ีจะใหตรงกับความจริง 

ไมใหไปสุดโตง เอียงสุด ซ่ึงจะพลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเปนลักษณะท่ัวไปอยางหนึ่งของ

พระพุทธศาสนา ซ่ึ งเป นสายกลางท้ั งหลักทฤษฎี  (มัช เฌนธรรม) และหลักการปฏิบั ติ  

(มัชฌิมาปฏิปทา) 

 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับการพัฒนา 

มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของตน ในการเขาไปสัมพันธเก่ียวของกับองคประกอบ

สวนอ่ืนในการดำรงอยูของมนุษย คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีนี้ก็เกิดเปนสภาพแวดลอม

อยางใหมข้ึนมา เปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน สภาพแวดลอมสวนท่ีมนุษยสรางข้ึนนี้ บางทีก็
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ไปรุกรานหรือขัดแยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทำใหเกิดปญหาข้ึนมา 

ปญหาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนวาโดยรวบยอด อาจทำให 

1. การพัฒนาเทคโนโลยี นั้นอาจจะเปนการพัฒนาในลักษณะท่ีขัดแยงกับระบบการดำรงอยู

ของมนุษย ทำใหเสียคุณภาพ ทำใหเสียดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวาง

ความสัมพันธท่ีดีท่ีเก้ือกูลกัน ระหวางองคประกอบท้ังสามอยางนั้น 

2. การใชเทคโนโลยีนั้นในลักษณะท่ีเปนการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอ่ืนดังนั้น เม่ือ

สัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้โดยพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะท่ีจะทำใหเกิดการ

ประสานและเก้ือกูลกัน ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบท้ังสามอยางแหงการดำรงอยู

ของมนุษยนั้น และใชเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเก้ือกูลท้ังแกตนเองและแกผูอ่ืน ผลท่ีตองการในทาง

เศรษฐศาสตรนี้ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือมรรค สวน end คือจุดหมายของ

มัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉะนั้นเศรษฐศาสตรในทัศนะของ

พระพุทธศาสนาจึงถือวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณท่ีจะชวย

สนับสนุนการมีชีวิตท่ีดีงาม และการพัฒนาตนพัฒนาสังคมของมนุษยอยางท่ีพระพุทธเจาเสด็จไป

โปรดคนเข็ญใจนั้น ลงทุนเดินทาง 48 กิโลเมตร เปนการคุมคาไหมในทางเศรษฐกิจ 

การสรางความพรอมในทางเศรษฐกิจ จึงเปนภารกิจสำคัญท่ีจะตองทำ แตเราจะตองให

ความเจริญกาวหนาพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย ใหเปนไปเพ่ือจุดหมาย คือให

เกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงทำใหมนุษยพรอมท่ีจะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม เราจึงเรียกวา 

เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ 3 แปลอยาง

งายๆ วาประโยชนเบื้องตน ประโยชนสูงสุด หรือจุดหมายเบื้องตนจุดหมายทามกลางและจุดหมาย

สูงสุด จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตาเห็น ซ่ึงมีความม่ันคงเพียงพอ

ทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสำคัญ แตประโยชนทางเศรษฐกิจหรือจุดหมายทางเศรษฐกิจนี้ จะตอง

ประสานและเก้ือกูลตอจุดหมายอีกสองอยางท่ีสูงข้ึนไป คือสัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนในทาง

จิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระของ

มวลมนุษยภายในชีวิตจิตใจของแตละคน 

และพัฒนาศักยภาพของชีวิตท่ีดีงามได ซ่ึงเราสามารถทำใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุก

อยางเปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่ เปนทางหนึ่ งท่ีจะทำให

เศรษฐศาสตรมีคุณคาท่ีแทจริง ในการท่ีจะแกปญหาของมนุษย คือ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก

อยางเปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตไปดวยพรอมกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปฏิบัติ
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อยางถูกตอง ยอมเปนกิจกรรมท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพอยูแลวในตัว 

อันนี้ถือวาเปนสาระสำคัญของเรื่องเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิต 

เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนา ถือวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลของมัน

เปนฐานหรือเปนอุปกรณท่ีจะชวยสนับสนุนการมีชีวิตท่ีดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของ

มนุษย มีแงพิจารณาหลายเรื่องในทางเศรษฐกิจ 

การสรางความพรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจเปนภารกิจสำคัญท่ีจะตองทำ แตเราจะตองให

ความเจริญกาวหนาพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจนั้น สัมพันธกับจุดหมาย ใหเปนไปเพ่ือจุดหมาย คือให

เกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงทำใหมนุษยพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพ สรางสรรคหรือปฏิบัติเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม 

เราจึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตร เปนการเอาวิชาการท้ังสองดาน ซ่ึงในความรูสึกของคน

จำนวนมากเห็นวาเปนคลายๆ สุดทางคนละดาน มาประสมประสานกันทำใหเกิดความรูสึกในใจของ

บางคนเหมือนกับวา มีความขัดแยงอยูบาง กลาวคือ เศรษฐศาสตรนั้นคนไมนอยมองไปวาเปนเรื่อง

ทางดานวัตถุเต็มท่ี จนกระท่ังรูสึกวานักเศรษฐศาสตรเปนคนท่ีมีลักษณะแนวความคิดในทางท่ีนิยม

วัตถุจัด หรือมากทีเดียว สวนทางดานพุทธศาสตร หลายคนก็มองวาเปนวิชาท่ีมุงทางจิตใจ เรียกวา

เต็มท่ีเหมือนกัน แตศาสตรท้ังสองนั้นเปนเรื่องของความเขาใจเปนเรื่องเก่ียวกับคนเปนเรื่องเก่ียวกับ

จริยธรรม 

 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชีวิตท่ีมีคุณภาพยอมเปนชีวิตท่ีประสบความสมหวัง รูจักยับยั้งความตองการทางรางกาย 

และความตองการทางอารมณของตนเองใหอยูในขอบเขตท่ีพอดี สามารถใชความรู สติปญญา

ความรูสึกนึกคิดของตนไมกอให เกิดความเดือดรอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอ่ืนใน

ขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทนประกอบอาชีพท่ีสุจริต เปนพลเมืองดีมี

ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑทางสังคมแสวงหาความรูเพ่ิมเติมรูจักใช

ความคิดและสติปญญาแกไข ปญหาสุขภาพและการดำรงชีวิตของตนเองซ่ึงถือวาเปนคุณลักษณะ

ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังตอไปนี ้
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1. พัฒนากาย เพ่ือมุงใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และ

ความพิการใด ๆ 

2. พัฒนาทางอารมณ เพ่ือมุงใหอารมณมีความสนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรือวิตก

กังวลตอการเรียน หรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาท่ีรับผิดชอบ มีแตความเจริญหู เจริญตา เจริญใจ 

มองโลกในแงดีตลอดไป 

3. พัฒนาทางสังคม เพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีเกียรติ ไดรับการยกยอง เคารพนับถือการยอมรับ

ความรูสึกเปนเจาของ และความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

4. พัฒนาทางความคิด เพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีความตองการท่ีจะรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆ มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวิธีการปองกันแกไขปญหาท้ังหลาย ใหตัวเองไดดำรงชีพอยู

อยางสุขสบาย 

5. พัฒนาทางจิตใจ เพ่ือมุงใหเปนคนท่ีมีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยว

ทางใจ มีความม่ันใจวาชีวิตนี้มีคุณคามีความสุขหรือมีชีวิตท่ีดีกวาในอนาคต ไดรับความหลุดพนจาก

ทุกขท้ังหลาย 

6. พัฒนาทางปญญา เพ่ือมุงใหเปนคนมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงปญญาจะแตกฉาน ในบุคคลไดนั้น จำเปนจะตองมีการศึกษาเลาเรียนมีความ

สนใจเอาใจใสตอวิชาความรูท่ีครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเปนผูมีความรูความสามารถและนำไป

พัฒนาชีวิตท่ีมีคุณคาตอไปภายภาคหนา 

7. พัฒนาทางวินัย เพ่ือมุงใหเปนคนมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถเคารพและปฏิบัติตอ

ภาระหนาท่ีตาง ๆ ท่ีมีอยูใหอยูในกรอบของ 

ขอบังคับของกฎเกณฑท่ีไดกำหนดข้ึน ไมประพฤติตนออกนอกลูนอกทางการมีวินัยท่ีดีนั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดทรงมีทรรศนะวา “คนท่ีมีระเบียบวินัยนั้นเปนผูท่ี

เขมแข็ง เปนผูท่ีหวังดีตอตัวเอง เปนผูจะมีความสำเร็จในอนาคต” 

 

บทสรุปสงทาย 

มนุษยทุกคนในสังคมมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจอยางใกลชิด จะเห็นไดจากชีวิตประจำวัน

ของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย เริ่มตั้งแตตื่นนอนตอนเชา ก็จะตองมีเรื่องท่ีตองคิด ตองทำ และตอง

พิจารณาตัดสินใจอยูตลอดเวลา เชน ตื่นเชา แตงตัวออกจากบานไปทำงาน ปญหาเริ่มจากการ

เดินทาง แลวก็เรื่องอาหาร การตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องอาหาร ซ่ึงมีท้ังเรื่องของความพอใจและ
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งบประมาณ รวมท้ังประโยชนท่ีจะตองพิจารณารวมดวย เพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุดภายใตวงเงิน 

หรือรายไดท่ีมีอยูอยางจำกัด 

ชีวิตท่ีพอดีและพอเพียงนั้นเกิดข้ึนมาจากแนวคิดการใชชีวิตใหอยูบนทางสายกลาง การถือ

หลักความพอดี จะทำใหการดำเนินชีวิตดำเนินไปไดอยางราบราบรื่น “ความพอดี” เปนเสมือน

ภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิต ทำใหเรารูจักคิด กอนท่ีจะใชจายกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเราอยากไดดวยความ

สมเหตุสมผลและเม่ือเรารูจักกับ “ความพอดีในตัวของเราแลว” ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมาก

ยิ่งข้ึน 
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สื่อสังคมออนไลนกับการสื่อสารการเมืองไทย 

Social Media in Thai Political Communication 

 

พระปญญาฤทธิ์ ฟาศุกล* อภิญญา   ฉัตรชอฟา**  เสนอ  อัศวมันตา** 

 

บทคัดยอ 

การประชาสัมพันธทางการเมืองเปรียบไดวาเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการเชื่อมตอขอมูล

จากฝายการเมืองสูผูรับสาร เปาหมายการประชาสัมพันธทางการเมืองนั้นสามารถท่ีจะกระทำไดใน

หลายชองทางรวมท้ังสื่อออนไลนการประชาสัมพันธทางการเมืองไดใชชองทางสื่อออนไลนเปน

จำนวนมาก ปจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลนเปนชองทางหนึ่งท่ีกำลังไดรับความนิยมจากนักการเมืองเปน

จำนวนมาก โดยนักการเมืองไทยนิยมใชสื่อสังคมออนไลนในการประชาสัมพันธทางการเมือง แตสื่อ

สังคมออนไลนเองก็มีจุดดอยอยูบางประการ ดังนั้นผูรับสารตองมีวิจารณญาณอยางดียิ่งในการรับ

สารดังกลาว ไมเชนนั้นแลวก็จะตกเปนเหยื่อขอนักการเมืองในท่ีสุด 

คำสำคัญ: สื่อสังคมออนไลน, การสื่อสาร, การเมืองไทย 

 

Abstract 

Political public relations are an important to connect information from 

political groups to their target group. Political public relations could be done in 

several channels, Political groups always use online media to convince the people 

in their target groups. Now social media is another channel that is gaining 

popularity. Many politicians as well as Thai politicians always use social media to 

persuade their target groups. However, social media has also a few drawbacks. The 

audience must judge carefully all the political message received; otherwise, they 

will fall prey to politicians. 

Keywords: Social media online, Communication, Thai Political 

 

 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

“การเมืองเปนเรื่องของทุกคน” เพราะการเมืองเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอคนหมูมาก 

เราจะพยายามหลีกหนีเรื่องการเมืองเทาใดก็ไมอาจจะกระทำ ไดเพราะการเมืองจะเวียนวนอยู

รอบตัวเราตลอดเวลา เม่ือหลีกหนีไมไดก็จำ เปนท่ีผูรับสารทุกคนตองเรียนรูและทำความเขาใจเรื่อง

การเมืองใหมากข้ึนซ่ึงในปจจุบันการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการเมืองไมไดเปนเรื่องยากแมแตนอย 

เพราะกลุมการเมืองตางพยายามสรางและปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารของตนเองตลอดเวลา

ผานสื่อตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนโทรทัศนวิทยุหนังสือพิมพอินเทอรเน็ต รวมถึงสื่อสงัคมออนไลน

ท้ังนี้จุดมุงหมายหลักในการประชาสัมพันธทางการเมืองก็คือ มุงหวังคะแนนเสียง และความนิยมใน

พรรคและผูสมัครของตนนั่นเอง 

 

การประชาสัมพันธทางการเมือง  

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประชาสัมพันธทางการเมือง การ

ประชาสัมพันธทางการเมือง จัดเปนการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนสื่อกลางในการ

ติดตอสื่อสารระหวางกลุมการเมืองกับผูรับสารเปาหมาย ดังนั้นจึงสามารถเปรียบไดวา การ

ประชาสัมพันธทางการเมืองเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการเชื่อมตอขอมูลจากฝายการเมือง ไมวาจะ

เปนนักการเมือง เจาหนาท่ีรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ ไปสูประชาชนผูรับสาร เพ่ือสรางใหเกิดความรู

ความเขาใจในทิศทางท่ีตนเองตองการนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประชาสัมพันธ

ทางการเมือง ดังตอไปนี้  

ประทุม  ฤกษกลาง ใหความหมายของการประชาสัมพันธทางการเมืองวาเปน

กระบวนการท่ีนักประชาสัมพันธของสถาบันการเมืองการปกครองเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารความรูนโยบาย การตัดสินใจ เพ่ือเสริมสรางความเขารูความเขาใจท่ีดี 

 

ความสำคัญของการประชาสัมพันธทางการเมือง 

การประชาสัมพันธทางการเมืองจัดเปนการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งซ่ึงเปน

สื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางกลุมการเมืองกับผูรับสารเปาหมาย ดังนั้นจึงสามารถเปรียบได

วา การประชาสัมพันธทางการเมืองเปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการเชื่อมตอขอมูลจากฝายการเมือง ไม

วาจะเปนนักการเมือง เจาหนาท่ีรัฐ หรือองคกรอิสระตางๆ ไปสูประชาชนผูรับสารเพ่ือสรางใหเกิด

ความรูความเขาใจในทิศทางท่ีตนเองตองการ  
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ส่ือออนไลนกับการประชาสัมพันธทางการเมือง 

กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2554) นิยามความหมายของสื่อออนไลนไววา คือ ชองทาง

ของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต (Internet) โดยผูรับสารใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางการเขาถึง

ขอมูลและขาวสาร และผูสงสารใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางของการเผยแพรขอมูลและขาวสาร 

ปจจุบันนี้สื่อออนไลนหรืออินเทอรเน็ตไดรับความนิยมจากประชากรเปนอยางยิ่งขอมูล

จากเครือขายพลเมืองเน็ต (2553) ไดระบุไววาป 2553 เปนปท่ีผูใชอินเทอรเน็ตไทยเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องโดยมีจำนวนผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 15.52 อัตราการใชงานบรอแบนด

เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 22 สวนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีแมจะ

ประสบปญหาการออกใบอนุญาต 3G แตอัตราการใชงานอินเทอรเน็ตผานเครือขาย 3G ก็เพ่ิมข้ึน 

เชนเดียวกับการใชเครือขาย 4G แบบทดลองและเครือขาย 5G แบบจำ กัดพ้ืนท่ีของบริษัททีโอที 

ปรากฏการณขางตนสอดคลองกับคำ กลาวของ นายตอบุญ พวงมหา ประธานบริหาร 

สนุกดอทคอม ท่ีวา การเกิดข้ึนของชุมชนออนไลนขนาดใหญทำ ใหเกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย 

รวมถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน ท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนถึงหลักพันลานบาทจากปกอนๆ ท่ีมีมูลคาเพียง 

600-700 ลานบาท อยางไรก็ตาม ผูใหบริการสื่อโฆษณาออนไลนจะตองพยายามปรับรูปแบบให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาและผูใชอินเทอรเน็ต(ตอบุญ  พวงมหา, 2555) ซ่ึงจากตัวเลข

ดังกลาว อาจอนุมานไดวาสื่อออนไลนเองมีสวนสำ คัญตอการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนอยาง

ยิ่ง 

ในปจจุบัน การประชาสัมพันธใชชองทางสื่อออนไลนเปนจำ นวนมาก องคกรหลาย

แหง และผลิตภัณฑหลากหลาย ลวนแลวแตมีชองทางออนไลนเปนของตนเอง ไมวาจะเปน

หนวยงานเอกชนหรือภาครัฐก็ตามจากความเจริญเติบโตของสื่อออนไลนในสังคมดังท่ีไดกลาวมานั้น

หนวยงานทางการเมืองเองก็ไมไดละเลยความสำคัญของการทำประชาสัมพันธโดยใชสื่อออนไลนเลย

แมแตนอย กลุมการเมืองตางๆ ก็สรางเครือขายสวนตนข้ึนมาเพ่ือเปนสื่อกลางในการสื่อสารกันและ

กัน รวมไปถึงพรรคการเมืองตางก็เรงเปดเว็บไซตทางการของพรรคเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารสูกลุมผูรับสารเปาหมายของตน 

ศิริโชค โสภา (2554) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย ไดกลาวไววา ทุก

พรรคการเมืองไดใหความสำคัญกับการใชสื่ออินเทอรเน็ตในลำดับตนๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

สมาชิก เฉพาะในสวนของพรรคประชาธิปตยไดพยายามเขาไปชี้แจงในหลายเว็บไซตท่ีมีการให

ขอมูลดานเดียว ผานสมาชิกแฟน Executive Journal 107 พันธแทและแฟนคลับรุนใหม ซ่ึงมีท้ัง

นักเรียน นิสิต นักศึกษาท้ังนี้ สื่อออนไลนสามารถสรางพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ทาง
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การเมืองใหมากข้ึน โดยในชวงทศวรรษท่ี 18 พ้ืนท่ีการสนทนาทางการเมืองสวนใหญจะเปนท่ี

รานอาหาร และรานทำผม ในชวงทศวรรษท่ี 19 เปนสื่อสิ่งพิมพ และหนังสือพิมพยอดนิยม 

ทศวรรษท่ี 20 เปนสื่อโทรทัศนและการสำรวจความคิดเห็น (Poll) จากสำนักตางๆ ขณะท่ีใน

ทศวรรษท่ี 21 สื่ออินเทอรเน็ตกลายเปนสื่อท่ีสรางพ้ืนท่ีสาธารณะทางการเมืองไดมากท่ีสุด  

นอกจากสื่อออนไลนท่ีเปนตัวกลางสำคัญในการติดตอสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล

ตางๆ ระหวางกลุมการเมืองกับประชาชนเปาหมายของตนแลว ในปจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลนก็เปน

อีกชองทางหนึ่งท่ีกำลังไดรับความนิยมจากนักการเมืองเปนจำนวนมากการประชาสัมพันธทาง

การเมืองโดยสื่อสังคมออนไลน 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) คือ สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทำ ใหผูใชแสดงความเปน

ตัวตนของตัวเองเพ่ือท่ีจะมีปฏิสัมพันธกันหรือแบงปนขอมูลกับบุคคลอ่ืน (กานดา รุณนะพงศา สาย

แกว, 2554) เว็บไซตวิกิพีเดียไดนิยามความหมายของสื่อสังคมออนไลนไววา เปนการใชอินเทอรเน็ต

และโทรศัพทมือถือเปนเครื่องมือหลักเพ่ือใชในการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเพ่ือน

มนุษยดวยกัน รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธกันดวยเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลและปฏิสัมพันธทาง

สังคมดวยการใชคำ ภาพถาย วิดีโอ เสียง (วิกิพีเดีย, 2562) 

ปจจุบันนี้การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network, facebook, 

Twitter, LINE) ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง ในชวงการเลือกตั้งเม่ือปพ.ศ.2554 ในสื่อสังคม

ออนไลนนักการเมืองรวมถึงพรรคการเมืองตางเปดเวทีสรางฐานเสียงกันอยางเขมขนโดยพรรค

ประชาธิปตยและพรรคเพ่ือไทยตางใชสื่อใหมในการหาเสียงโดยพรรคเพ่ือไทยใชเทคโนโลยีเชื่อมตอ

สัญญาณภาพจากตางประเทศผานสื่อออนไลนรวมถึงสื่อสังคมออนไลนสวนพรรคประชาธิปตยก็เปด

ชองทางถายทอดสดการหาเสียงของพรรคผานหนาเฟสบุคของพรรคเชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2554) 

Kristian Smith (2011) ศึกษาเรื่อง สื่อสังคมออนไลนกับการรณรงคทางการเมือง

พบวา ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เม่ือป 2010 ดอนัลด จอหน ทรัมป ไดเปลี่ยน

รูปแบบการรณรงคทางการเมืองมาเปนการใชสื่ออินเทอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อสังคมออนไลน

เพ่ือเปาประสงคในทางการเมือง ท้ังนี้การใชสื่อสังคมออนไลนของโอบามาวเปรียบเสมือนกับการใช

สื่ออยางไรก็ตาม การสื่อสารดวยสื่อสังคมออนไลนเองก็เปรียบเสมือนดาบสองคม คือ มีท้ังดานบวก 

และดานลบ มีท้ังขอมูลท่ีเปนจริงและเปนเท็จ ซ่ึงผูรับสารมีโอกาสตกเปนเครื่องมือของการโฆษณา

ชวนเชื่อของนักการเมืองไดโดยงายท้ังนี้ผูรับสารจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนผูท่ีรูเทาทันสื่อ (Media 

Literacy) มากกวาในยุคท่ีผานมาอีกหลายเทาตัวนัก 
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5. ขอดี-ขอเสีย ของการใชส่ือสังคมออนไลนในการประชาสัมพันธทางการเมือง 

การใชสื่อสังคมออนไลนในการประชาสัมพันธทางการเมืองนั้น กำลังเปนท่ีนิยมของ

กลุมการเมืองตางๆ เปนอยางยิ่ง ซ่ึงจากการคนควาพบวาการสื่อสารทางการเมืองผานสื่อสังคม

ออนไลนมี 

ขอดี ประกอบดวย  

- ตนทุนต่ำ เปนขอดีท่ีทำ ใหกลุมการเมืองตางๆ หันมาใหความสำ คัญกับสื่อสังคม

ออนไลนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการประชาสัมพันธทางการเมืองนั้นหากกระทำ ผานสื่อหลัก เชนวิทยุ

โทรทัศนหรือหนังสือพิมพตองใชเงินทุนคอนขางมาก ดังนั้นการเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลนจึง

เปรียบเสมือนปจจัยชวยกลุมการเมืองไปโดยปริยาย 

- เปนการสื่อสารโดยตรงระหวางผูสงกับผูรับสาร ในอดีตการสื่อสารผานสื่อหลัก

นอกจากตนทุนสูงแลวยังมีความเสี่ยงท่ีวากลุมเปาหมายจะไมไดรับสาร หรือกลุมผูรับสารอาจจะ

ไมใชกลุมเปาหมายของผูสงสารทำใหการสื่อสารไมบรรลุเปาประสงคแตกับสื่อสังคมออนไลนนั้น 

กลุมการเมืองตางทราบดีวากลุมเปาหมายของตนเองนั้นเปนใคร (สวนใหญเปนวัยรุนและคนเมือง) 

จึงม่ันใจไดวาสารท่ีสงไปนั้นตองมีโอกาสบรรลุเปาหมายมากกวาสื่อหลักอยางแนนอน 

- สะดวกรวดเร็ว การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนนั้นสามารถกระทำ ไดตลอดเวลา 

นักการเมืองหลายคนใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของตนใหผูรับสารไดทราบ

เหมือนวาผูรับสารนั้นไดอยูกับนักการเมือง ผูนั้นตลอดเวลา 

จากการสำรวจของกรุงเทพโพลล ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กอนการเลือกตั้ง 

พบวา พรรคเพ่ือไทย มาอันดับ 1 พรรคประชาธิปตย อันดับ 2 

เ ฟ ส บุ ค ใ น ชื่ อ พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย  Pheu Thai Party 

ท่ีhttp://www.facebook.com/pheuthaiparty เนนรายงานความเคลื่อนไหวพรรคเพ่ือไทยกับ

ภาพสัญลักษณพรอมขอความวา “เพ่ือไทยพรอมบริหารประเทศ ขอคิดใหมทำ ใหมเพ่ือไทยทุกคน

อีกครั้ง” ชูนโยบาย “ลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส” “เพ่ือไทยหัวใจคือประชาชน” 

“ประชาชนคิด เพ่ือไทยทำ” 

เ ฟ ส บุ ค ใ น ชื่ อ พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ป ต ย  

https://www.facebook.com/DemocratPartyTH/ เนนรายงานความเคลื่อนไหวพรรคเพ่ือไทย

กับภาพสัญลักษณพรอมขอความวา “จัดคอรรัปชั่น มุงม่ันปฏิรูป” “แกจน สรางคน สรางชาติ” 

"ประกันรายไดคนไทย ไมท้ิงใครไวขางหลัง" "กองทุนน้ำชุมชน" "ยกระดับประเทศไทย กาวไกลทัน

โลก”  
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เฟสบุ ค ในชื่ อ พรรคอนาคตใหม  https://www.facebook.com/FWPthailand/ 

‘อนาคตใหม ’ชูนโยบาย “พลิกประเทศ หยุดทุนใหญ ปฏิรูปกองทัพ ปกธงประชาธิปไตย” คือ “คน

เทาเทียมกัน ไทยเทาทันโลก” “ไทยเทาเทียม สวัสดิการถวนหนาครบวงจร” “ทลายเศรษฐกิจ

ผูกขาด ลางระบบเสนสาย หยุดทุนใหญกินรวบประเทศ” “ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล ละอาวุธ เลิก

เกณฑทหาร” “ลางมรดกรัฐประหาร สรางการเมืองแบบใหม เจานายคือประชาชน” ทำใหโดนใจ

วัยรุนขาโจท้ังหลาย 

เฟสบุคในชื่อพรรคพลังประชารัฐ https://www.facebook.com/PPRPThailand/ 

เนนรายงานความเคลื่อนไหวพรรคเพ่ือไทยกับภาพสัญลักษณพรอมขอความวา โดยมีนโยบายเดน 3 

ดานคือ “สังคมประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ มารดาประชารัฐ”  

ผูเขียนจึงหยิบยกสองพรรคการเมืองเดนๆ มานำเสนอสื่อสังคมออนไลนกับการสื่อสาร

การเมืองไทย การประชาสัมพันธนอกจากนี้ นักการเมืองอีกหลายคนตางมีเฟสบุค และทวิตเตอร 

เปนของตนเอง ซ่ึงมีผูติดตามและเปนแฟนเพจของนักการเมืองดังกลาวเปนจำนวนมาก ขณะท่ีพรรค

การเมืองใหญท้ังพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปตยก็เปดเฟสบุคของตนเองเพ่ือเปนชองทางหนึ่ง

ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธขอมูลสูผูรับสารเปาหมายของตนอยางตอเนื่องเชนกัน จาก

ปรากฏการณดังกลาวจึงพอจะกลาวไดวา สื่อสังคมออนไลนเปนสื่อท่ีนักการเมืองใหความสำ คัญ

อยางยิ่งในการติดตอสื่อสาร เพ่ือประชาสัมพันธโนมนาวชักจูงใจผูรับสารเปาหมายของตน โดย

เปาหมายหลักคือคะแนนเสียงและความนิยมท่ีตนและพรรคของตนจะไดรับ 

 

การใชส่ือสังคมออนไลนทางการเมืองไทย 

ในบริบทการเมืองไทยในปจจุบันนักการเมืองหลายคนไดใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเปน

ชองทางหลักในการสื่อสารระหวางตนกับกลุมเปาหมาย การใชชองทางสื่อสารออนไลนนั้นเริ่มตน

จากการสื่อสารผานเว็บไซตซ่ึงจากผลการศึกษาพบวานักการเมืองคนแรกท่ีมีเว็บไซตสวนตัว คือ

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จากนั้นนักการเมืองหลายทานก็ไดมีเว็บไซตสวนตัวข้ึนจนกระท่ังพัฒนาเปน

การใชสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน 

จากการคนควาพบวา การเลือกตั้งเม่ือป พ.ศ.2554 นักการเมือง และพรรคการเมือง

ตางใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสารชองทางหนึ่ง โดย นายอภิรักษ โกษะโยธิน รอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตยกลาววา ทางพรรคใชสื่อสังคมออนไลนตั้งแตทำ งานวิจัย เพ่ือสำรวจคน

ในชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบายทุกๆ ดาน และใชสื่อออนไลนทุกชองทาง ท้ังเฟสบุค ทวิตเตอรท้ังใน
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นามพรรคและตัวบุคคล โดยคาดวานาจะมีแฟนเพจและผูติดตามในทวิตเตอรกวา 1 ลานคน ดาน

พรรคเพ่ือไทย นอกจากใชเว็บไซตหลักแลว ยังสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรค 

 

การวิเคราะหนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยกับพรรคเพ่ือไทย 

จากการเปรียบเทียบนโยบายในการรณรงคหาเสียงขางตน จะเห็นวา ท้ัง 2 พรรค

การเมือง ไดเสนอนโยบายท่ีมีความใกลเคียงกัน โดยจะเนนนโยบายดานการเกษตร แรงงาน และ

สงเสริมการลงทุนเปนหลักแตจะแตกตางกันในรายละเอียดท่ีนําเสนอเทานั้นรวมถึงกลุมเปาหมายท่ี

จะนําเสนอนโยบายก็มีความเหมือนกันดวยเชนกันโดยถาอนุมานวาผูผลิตหรือผูขาย คือพรรค

การเมือง ผลิตภัณฑ ท่ีนําเสนอ คือ นโยบายพรรคการเมือง ผูบริโภค คือ ประชาชน และ

ผลตอบแทนท่ีผูผลิตจะได คือคะแนนเสียงท่ีจะไดจากประชาชน เราจะเห็นวาท้ัง 2 พรรคมีการ

กําหนดกลุมผูบริโภคหรือประชาชนท่ีเหมือนกันกลาวคือ 

พรรคประชาธิปตยจะเนนกลุมประชาชนท่ีครอบคลุมท้ังกลุมเกษตรกร แรงงาน ซ่ึงถือ

เปนจุดออนของพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้ง และภาคเอกชนซ่ึงถือเปนฐานเสียงหลักของพรรค

ประชาธิปตย โดยจะเห็นไดจากนโยบายรณรงคหาเสียงท่ีนําเสนอจะครอบคลุมท้ังนโยบายดาน

การเกษตร เชน ประกันราคาสินคาเกษตร และปฏิรูปท่ีดินทํากิน เปนตน เพ่ือตอบสนองกลุม

เกษตรกรนโยบายดานแรงงาน เชน เพ่ิมคาแรงข้ันต่ำ และยกระดับคาแรงทุกสาขาอาชีพใหเพ่ิมข้ึน 

เปนตน เพ่ือตอบสนองกลุมแรงงาน และนโยบายดานการสงเสริมการลงทุน เชน สงเสริมการลงทุน

การขนสงระบบราง และลดภาษีนําเขาเครื่องจักร เปนตน เพ่ือตอบสนอง กลุมภาคเอกชน ดังนั้น 

จุดเดนท่ีเราจะเห็นไดจากนโยบายรณรงคหาเสียงเลือกต้ังของพรรคประชาธิปตยในครั้งนี้นั้นคือ

ประชาธิปตยพยายามกําจัดจุดออน (Weakness) ของตนเองในเรื่องฐานเสียงของกลุมเกษตรกรและ

แรงงาน ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาจุดแข็ง (Strength) ของตนเองในกลุมฐานเสียงภาคเอกชนตอไป 

อยางไรก็ตาม นโยบายรณรงคหาเสียงเลือกต้ังของพรรคประชาธิปตยท่ีประกาศอาจมานี้ อาจสงผล

ตอฐานเสียงของภาคเอกชนซ่ึงเปนจุดแข็งของพรรคประชาธิปตยเอง เนื่องจากเปนการผลักภาระ

และเพ่ิมตนทุนการดําเนินใหกับภาคเอกชน เชน ยกระดับคาแรงทุกสาขาอาชีพ และเพ่ิมเงินเดือนให

ลูกจางพนักงานบริษัท เปนตน ซ่ึงพรรคประชาธิปตยก็ไดคํานึงถึงประเด็นนี้เชนกันโดยนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตยไดเสนอลดการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล

ใหกับผูประกอบการภาคเอกชน เพ่ือแลกกับการข้ึนคาแรง ซ่ึงสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็

ตอบรับกับแนวคิดนี้โดยนายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิ  ผลประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได

กลาววา ผูประกอบการรับไดกับแนวคิดของ นายอภิสทิธิ์  เวชชาชีวะ ท่ีจะลดการจัดเก็บภาษีเงินได
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นิติบุคคลเพ่ือแลกกับการปรับข้ึนคาจางข้ันต่ำ โดยหากมีการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีอยูใน

ระดับใกลเคียงกับประเทศเพ่ือนบาน ก็จะทําใหเกิดความสมดุลระหวางการปรับข้ึนคาแรงโดยการ

ปรับข้ึนคาแรงนั้นควรมีการพิจารณาผานกลไกของไตรภาคี (ASTV ผูจัดการ, 2554) ซ่ึงจุดนี้ถือวา

ประชาธิปตยไดอุดชองโหวท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

พรรคเพ่ือไทย จะเนนกลุมเปาหมายสองกลุมหลักเชนกันคือ กลุมเกษตรกรและ

แรงงาน ซ่ึงถือเปนกลุมฐานเสียงหลักเดิมของพรรคเพ่ือไทยขณะเดียวกันนโยบายท่ีกําหนดมาก็ยัง

ครอบคลุมถึงกลุมภาคเอกชนซ่ึงเปนฐานเสียงท่ีคอนขางเปนจุดออนในการเลือกตั้งท่ีผานมาของ

พรรคเพ่ือไทยโดยนโยบายรณรงคหาเสียงท่ีออกมาจะตอบสนองฐานเสียงสองกลุมหลักเดิม ไดแก 

นโยบายดานการเกษตรเชนใหเกษตรกรมีเครดิตการดใชซ้ือปจจัยการผลิต และรับจํานําขาวเปลือก

เกวียนละ 1.5 หม่ืนบาท เปนตน เพ่ือตอบสนองกลุมเกษตรกร และนโยบายดานแรงงาน เชน เพ่ิม

คาแรงข้ันต่ำเปนวันละ 300 บาทตอวัน เปนตน เพ่ือตอบสนองกลุมแรงงาน ขณะเดียวกันก็มี

นโยบายท่ีจะตอบสนองกลุมภาคเอกชนเหมือนพรรคประชาธิปตยเชน โครงการแลนดบริดจทาเรือ

น้ำลึกปากบารา และโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงใน 3 เสนทางหลัก เปนตน  

อยางไรก็ตามสิ่งท่ีแตกตางกันชัดเจนอีกอยางหนึ่งของพรรคเพ่ือไทย ก็คือ นอกจาก

นโยบายดานการเกษตร แรงงานและสงเสริมการลงทุนแลว พรรคเพ่ือไทยยังชูนโยบายท่ีจะนํา 

“ทักษิณ” กลับมาเพ่ือแกปญหาหนี้ใหกับประชาชน ซ่ึงประเด็นนี้พรรคเพ่ือไทยถือวาจะเปนนโยบาย

รณรงคหาเสียงท่ีมีผลอยางมากตอการเลือกตั้ง เพราะกลุมรากหญาท้ังเกษตรกร และแรงงานยังคงมี

ความรักและความศรัทธาในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยางมากซ่ึงการชูนโยบายรณรงคหาเสียง

เชนนี้เทากับเปนการประกาศวา นอกจากจะไดนโยบายท่ีโดนใจแลว ยังไดผูขับเคลื่อนนโยบายท่ีชื่น

ชอบ ซ่ึงหมายถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั่นเอง จากนโยบายรณรงคหาเสียงเลือกตั้งขางตน จะ

พบวา จุดเดนของพรรค เพ่ือไทย คือ ยังคงใชนโยบายท่ีจะรักษาจุดแข็ง (Strength) ของตนเองใน

ฐานเสียงกลุมรากหญาท้ังเกษตรกร และแรงงาน เหมือนเดิม รวมถึงยังพยายาม ลดจุดดอย 

(Weakness) ของพรรคเพ่ือไทยในฐานเสียงของกลุมภาคเอกชน โดยการออกนโยบายเพ่ือเอาใจ

ภาคเอกชนดวยท้ังนี้ฐานเสียงของเกษตรกรและแรงงานในจังหวัดตางๆ เปนฐานเสียงท่ีใหญ และยัง

ผูกพันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยูมาก และมีผลตอการเลือกต้ังมาก อยางไรก็ตาม ฐานเสียง

ภาคเอกชนท่ีกระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น ก็ยังคงมีผลโดยรวมตอคะแนนเสียงท่ีจะได

เชนกันสวนในการวิเคราะหเปรียบเทียบถึงวิธีการในการกําหนดนโยบายรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

ระหวางพรรคประชาธิปตยและพรรคเพ่ือไทยนั้น  
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รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ไดแสดงความคิดเห็นวาสําหรับประชาธิปตยจะไดเปรียบพรรค

การเมืองอ่ืนๆ เพราะการอยูในสถานะเคยเปนรัฐบาลทําใหไดดําเนินนโยบายท่ีหลากหลายในชวงท่ี

ผานมา และมีการวัดผลมาโดยตลอดวานโยบายเรื่องใดท่ีทําอยูไดผลหรือไมไดผลกระแสของ

นโยบายท่ีผานมาจึงเปนเรื่องหลักท่ีประชาธิปตยจะเลือกมากําหนดเปนนโยบายในการเลือกตั้งท่ีจะ

ถึงนี้อยางตอเนื่องขณะท่ีพรรคเพ่ือไทยท่ีเปนคูแขงสําคัญจะใชวิธีท่ีแตกตางคือ หากประชาธิปตย

บริหารประเทศผิดพลาด ณ จุดใด พรรคเพ่ือไทยก็จะเนนทํานโยบายในจุดนั้น เพ่ือเอาชนะการ

เลือกตั้ง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนคือ เรื่องของคาจางแรงงานข้ันต่ำ ท่ีประชาธิปตยประกาศจะ

ยกระดับคาแรงทุกสาขาอาชีพใหเพ่ิมข้ึนมากกวา 25% และเพ่ิมคาแรงข้ันต่ำใหเกินวันละ 300 บาท 

ขณะท่ีเพ่ือไทยประกาศเชนกันวาจะเพ่ิมคาแรงข้ันต่ำเปน 300 บาท ดวย ซ่ึงกรณีนี้เชื่อไดวาตอจาก

นี้ไปพรรคใหญอยางพรรคประชาธิปตย และเพ่ือไทยจะแขงขันกันดานนโยบายท่ีหนักข้ึนโดย

นโยบายจะออกมาอยางตอเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

 

บทสรุป 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นถึงพลังอันยิ่งใหญของสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอ

ระบบการเมืองท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ จากสถิตินั้นบงชี้แลววาผู ท่ีใชงานสื่อสังคม

ออนไลนนั้นมีมากข้ึนทุกปทำใหเปนท่ีคาดกันวาอนาคตขางหนานั้น คงจะไดเห็นการแขงขันกันทาง

การเมืองผานสื่อสังคมออนไลนกันอยางสูงมากกวาท่ีเปนอยูการใหขอมูลของกลุมการเมืองแตละฝาย

ก็ยังคงมุงหวังปกปองผลประโยชนสวนตนอยูเสมอ ดังนั้นหนาท่ีสำคัญของผูรับสารก็คือตองแยกแยะ

ขอเท็จจริง และขวนขวายหาขอมูลใหรอบดาน และสำคัญท่ีสุดคือ ตองไมดวนสรุปขอมูลขาวสารท่ี

ไดรับมาวาเปนจริงหรือเท็จ เพ่ือท่ีจะไมตองตกเปนเหยื่อของนักการเมืองในยุคสื่อสังคมออนไลนน

ดังนั้น ตั้งแตวันนี้ไปนโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองจะคอยทยอยออกมาตามเกมการเมืองท่ี

ชิงไหวชิงพริบกันตลอดเวลานโยบายท่ีจับกระแสความตองการของสังคมเปนหลักก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาเชนกันเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันเชนเดียวกับเกมการเมือง ซ่ึง

ประชาชนก็ตองคอยติดตามถึงนโยบายรณรงคหาเสียงเลือกตั้งตางๆ ท่ีเสนอออกมาวา สามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองไดแคไหนและพิจารณาเลือกตั้งโดยใชวิจารณญาณอยาง

รอบคอบ และท่ีสําคัญ เม่ือพรรคใดไดเปนรัฐบาลแลว ประชาชนตองคอยตรวจสอบดวยวา รัฐบาล

ชุดนั้นไดนํานโยบายท่ีใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งไปปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด 
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หลักธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร 

Principle Virtues Ethics for Administrators 

 

พระออน ถาวโร0

* 

 

บทคัดยอ 

 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร คือ การใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหาร

ราชการทุกระดับ ตั้งแตระดับปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหไดผลดี

มีประสิทธิภาพสูงโดยการปกครองและบริหารท่ีดี (Good Governance) การปกครองและบริหารท่ี

ดีตามหลักธรรมปฏิบั ตินั้ น ผูบริหารราชการตองมี คุณลักษณะความเปนผูนำท่ีดี  (Good 

Leadership) อันเปนคุณสมบัติท่ีดีท่ีสำคัญของหัวหนาฝายบริหารลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับให

สามารถปกครอง และบริหารองคกรท่ีตน รับผิดชอบ ใหดำเนินไปถึงความสำเร็จอยางไดผลดีมี

ประสิทธิภาพสูงและใหถึงความเจริญ รุงเรือง และสันติสุขอยางม่ันคง 

คำสำคัญ : หลักธรรม, คุณธรรม, จริยธรรม 

 

Abstract 

Morality and ethics for managers is to apply the principles in practice. 

Government at all levels The class action And management of primary, middle or 

high to get good results with high efficiency and good management by the 

administration. Governance and good management principles and practices. The 

government must have the characteristics of a good leader. The great feature of the 

chief executive down to his supervisors at all levels to be ruled. And administrative 

organizations to carry out their responsibilities to success is effective and efficient 

for the peace, prosperity and stability. 

Keywords: Principle, Virtues, Ethics 

 

                                                        
* นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร คือ การใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุก

ระดับ  ต้ังแต ระดับปฏิบัติการ  และผูบริหารระดับตน  ระดับกลาง  หรือระดับสูง  ใหไดผลดี  มี

ประสิทธิภาพสูง  โดยการปกครองและบริหารท่ีดี (Good  Governance) (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 

2542 : 65)  การปกครองและบริหารท่ีดี  ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผูบริหารงานตองมี “ประมุข

ศิลป” คือ คุณลักษณะความเปนผูนำท่ีดี (Good  Leadership)  อันเปนคุณสมบัติท่ีดีท่ีสำคัญ  ของ

หัวหนาฝายบริหาร  ลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครอง  และบริหารองคกรท่ีตน

รับผิดชอบ  ใหดำเนินไปถึงความ สำเร็จอยางไดผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  และใหถึงความเจริญ 

รุงเรือง และสันติสุข  อยางม่ันคงคุณลักษณะความเปนผูนำท่ีดีนั้น  เปนท้ังศาสตร (Science)  และ

ศิลป (Arts)  กลาวคือ สามารถ ศึกษาวิเคราะหวิจัยขอมูลอยางมีระบบ (Systematic Study)  จาก

พฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหาร องคกรใหสำเร็จดวยดี  มีประสิทธิภาพสูงมาแลว  

ประมวลข้ึนเปนหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory)  ตามวิธีการทาง วิทยาศาสตร (Scientific Method)  

สำหรับใชเปนแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร  ใหเกิด ประโยชนแกการปกครองการ

บริหารท่ีดี  (Good  Governance) กลาวคือ ใหบรรลุผลสำเร็จดวยดีมีประสิทธิ ภาพสูงได  เพราะ

เหตุนั้น  ประมุขศิลป  คือ คุณลักษณะความเปนผูนำท่ีดี  จึ่งชื่อวา เปนศาสตร (Science)  สวนการ

ท่ีบุคคลไดเคยศึกษา หาความรู  ฝกฝน อบรม บมนิสัย  และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนำ

ท่ีดี  มาแตปางกอน  คือ แตอดีตกาล  จน หลอหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเปนผูนำท่ีดี 

ปลูกฝง เพ่ิมพูน อยูใน จิตสันดานยิ่งข้ึนตอๆ มาจนถึงปจจุบัน  ประมุขศิลป คือ คุณลักษณะของ

ความเปนผูนำท่ีดีเชนนี้  ชื่อวา เปนศิลป (Arts)   

  

หลักธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร  

หลักธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร เปนการนำหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาเปนแนวบริหารงาน  สังคมไทยมีความคาดหวังและมีความตื่นตัวท่ีจะไดผูนำ 

ผูบริหารท่ีเปนคนดี มีความซ่ือสัตย มีความตั้งใจ  ในการบริหารงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

สวนรวม ซ่ึงการท่ีจะเปนผูนำ ผูบริหารท่ีดีพฤติกรรมอันพึงประสงคไดนั้น  ควรตองมีคุณธรรม

พ้ืนฐานตอไปนี้ (ทิพาวดี เมฆสวรรค. 2543 : 26)  

 1. มีคุณธรรมในการครองตน 

           1. ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนหลักสัจธรรม เปนสิ่งท่ีมีความจริงตาม
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ธรรมชาติ เชน มีเกิดก็มีดับไป “เกิดเทาไหรตายเทานั้น” “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” เปนตน การใชชีวิต

อยางมีความสุขในเพศฆารวาสควรเริ่มตนท่ีการมีศีล 5 ไวประจำใจเปนอยางนอย กลาวคือ 

1. เวนจากการทำบาปฆาสัตว เบียดเบียนผูอ่ืน 

2. เวนจากการลักขโมย อยากไดของจากผูอ่ืนท่ีไมใชของตนเอง 

3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

4. เวนจากการพูดปลด โกหก หลอกลวง 

5. เวนจากการดื่มสุรา ยาเสพติดใหโทษ 

          ในการประพฤติปฏิบัติในการใชชีวิตประจำวัน ตองอยูในภาวะท่ีมีความสมดุลกัน

ทุกดานจึงจะพบกับความสุขโดยแทจริง นอกจากการมีพ้ืนฐานดวยศีล 5 แลวยังมีหลักพุทธธรรม      

ซ่ึงจะขอยกตัวอยางหลักพุทธธรรมบางหลักใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหมีการครองตน

อยางสมบูรณ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547 : 4) 

๑. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ 

๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 

๔. สัมมากัมมปนตะ คือ การกระทำชอบ 

๕. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ 

๖. สัมมาวายามะ คือ ความพยายามชอบ 

๗. สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ 

๘. สัมมาสมาธ ิคือ ความตั้งจิตม่ันชอบ 

           จากการใชพุทธธรรม ท่ีเรียกวา มรรค 8 ใชเปนหลักการในการดำเนินชีวิตจาก

ความหมายของมรรค 8 ท้ัง 8 ขอ จะทำชีวิตมีความสมดุลอันเปนรากฐานของความสุข ความเจริญ

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และตนเอง 

หลักพุทธธรรม สังหวัตถุ 4 

เปนหลักพุทธธรรม ซ่ึงจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีน้ำใจซ่ึงกันและกัน เปน

เหตุใหเกิดความรัก ความสามัคคี ดำเนินชีวิตดวยความสุข ดังนี้ 

๑. ทาน คือ การใหเปนสิ่งของแกคนท่ีควรมีจิตอาสา มีความเสียสละ 

๒. ปยวาจา คือ การเจรจาพูดดวยวจีท่ีออนหวาน มีวาจาเปนมิตร 

๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติในสิ่งท่ีเปนประโยชนท้ังตนเองและผูอ่ืน 

๔. สมานนัตตา คือ การวางตนใหเหมาะสมกับฐานะตนเอง 
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หลักพุทธธรรม ธรรมโลกบาล 

เปนหลักพุทธธรรมท่ีชวยคุมครองบุคคลหรือมวลมนุษยในโลกใหอยูรวมกันอยาง

ปกตอสุข มีความรมเย็นเปนสุข ประกอบดวยกัน 2 ประการคือ 

๑. หิริ คือ ความละอายในตนเอง 

๒. โอตตัปปะ คือ มีความเกรงกลัวตอทุกข ความเสื่อม ความชั่ว จนไมคิดจะ

กระทำความชั่ว 

 พุทธธรรมดังตัวอยางท่ีไดกลาวไวในขางตนพอสังเขปนั้นเปนหลักฐานท่ีนิยมอยาง

แพรหลาย แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดการครองตนใหมีพฤติกรรมอันประสงคเปนคนดีนี้มีรากฐานแหงความ

ดี  คือ การยึดถือปฏิบัติศีล 5 ประจำวันและดำเนินชีวิตดวยความไมประมาทดวยหลักไตรสิกขา คือ 

ศีล สมาธิ และปญญา ไดครองทุกสิ่งรอบขางตัวเราดวยตามรอยครอบครัวอยางแทจริง 

 2. มีคุณธรรมในการครองตน 

           นอกจากการมีคุณธรรมและยึดถือหลักพุทธธรรมในการครองตนแลวยังตองมี

คุณธรรม หลักพุทธธรรมในการครองตนดวย เพราะคนเราอยูคนเดียวทำงานคนเดียวไมได ยอมตอง

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีคุณธรรม ซ่ึงเปนธรรมดาของมนุษยในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูนำ ผูบริหารยิ่งตองมีคุณธรรม ยึดหลักพุทธธรรมในการครองตน ครองใจคนใหมีจิตใจพองตองกัน

อันท่ีจะประกอบกิจการงานตาง ๆ รวมกันดวยความเต็มใจ จริงใจ และมีความสุข ซ่ึงหลักพุทธธรรม

ท่ีไวเปนแนวทางในการครองคน ซ่ึงเปนพุทธธรรมของมนุษยสัมพันธ ยกตัวอยางพอเปนสังเขป ดังนี้          

(พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 76) 

  1. เมตตา : คือใหมีความรักใคร และปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนมีความสุข 

  2. กรุณา : ใหความสงสาร และคิดชวยเหลือใหผูอ่ืนดับทุกข 

  3. มุฑิตา : คือ มีความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี มีความสุขประสบผลสำเร็จในการดำเนิน

ชีวิต และหนาท่ีการงานและพรอมกับสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา เพ่ือรวมงาน มีความเจริญกาวหนา 

 4. อุเบกขา : คือ วางตนเปนกลางปฏิบัติตอทุกคนท่ีเก่ียวของดวยความยุติธรรม 

เสมอภาคปราศจากความลำเอียง 

 หลักพุทธธรรมท่ีใชครองใจคนในการใหเปนมิตร มี 4 ประการ คือ 

  1. สัจจะ คือ การตั้งอยูในความสัตย พูดจริง มีความจริงใจในการคบมิตร 

  2. ธัมโม คือ การรูจักบาป-บุญ สิ่งท่ีเปนประโยชน และสิ่งท่ีไมเปนประโยชน พึงละ

ลึกอยูเสมอวาสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไมควรทำ 
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  3. ธิถิ คือ การมีความเพียรอันไดแก การทำความดี มีความเพียรในการปฏิบัติงาน

อยางเสมอตนเสมอปลาย 

  4. จาโค คือ มีความยินดีในการบริจาค แบงปน ชวยเหลือผูอ่ืนในการบริจาคดวยสิน 

เงินทอง แบงปนสิ่งของ ความรัก ความสามัคคี และแมกระท่ังเสียสละกาย กำลังใจ ท่ีจะชวยเหลือ

ผูอ่ืนใหพนทุกขละความสุข ตามความเหมาะสม 

 หลักพุทธธรรม ยุติธรรม 5 

          ในการครองตน ผูนำหรือผูบริหารตองมีหลักของความยุติธรรมในการปฏิบัติตอทุก

คนท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานดวยความเสมอภาคจึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในจริยา 

สรุปได 5 ประเภทคือ 

1. สัจจวา คือ การแนะนำในสิ่งตาง ๆ เปนการดำเนินชีวิต การปฏิบัติดวยความ

จริงใจดวยใจท่ีสะอาดบริสุทธิ์ 

2. บัณฑิตา คือ มีความฉลาด และแนะนำสิ่งท่ีเปนสัจธรรมความจริง ความเลื่อมใส

ท้ังปวงดวยความฉลาดรอบคอบถูกกาลเทศะ 

3. อุตสาหะเสนะ คือ การตัดสินใจปญหาตางๆ ดวยสติ ดวยปญญา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งผูนำ หรือผูบริหารตองใชการตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ท้ังในเรื่องการงาน และขอพิพาท    

ตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชาหรือเทียบเทา บุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวยสติปญญา ไมติดสินดวย

อารมณท่ีโกรธ ควรมีหลีกไตรสิกขาเขาควบคุมจิตใจ การตัดสินใจ คือ ศีล สมาธิ และปญญา 

4. เมธาวี คือ การนึกถึงธรรมเปนท่ีตั้งไมเห็นแกสิ่งยั่วยุตาง ๆ เชน อามิสสินจาง การ

ประจบสอพลอ เปนตน 

5.  ธัมมัญธะ คือ การไมอาฆาต จองเวร ขอนี้ผูบริหารควรตระหนักใหมาก ไมควร

อาฆาตมาดราย จองเวร ตอเวร ตอกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใตบังคับบัญชาท่ีทำใหตนเองไมพอใจ 

ในทางตรงกันขามควรใหอภัย เพราะในทางพระพุทธศาสนา นับถือวา การใหอภัยเปนกุศลสูงสุด

ดวยเชนกัน 

หลักการครองคนท่ีใชไวในการประกอบการดำเนินชีวิต ในการทำงาน คือ 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544 : 9) 

1. ผูบริหารตองยึดม่ันในกฎระเบียบขอบังคับ ขอกำหนด และวินัย-จรรยาบรรณ

วิชาชีพของขาราชการอยางเครงครัด ครบทุกประการ ท้ังนี้เปนตัวอยางของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน

รวมงาน และผูอ่ืนท่ีไดพบเห็นเกิดความรัก เคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูบริหาร 
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          2. การครองตนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูใตบังคับบัญชาผูบริหารควรปกครองดวย

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 แบบพ่ีปกครองนอง พอแมปกครองลูก ดูแลเอาใจใส เอ้ืออาทร ใหความรัก 

ความเห็นใจซ่ึงกันและกัน รับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ เปดใจกวาง สรุปปญหาอันเปนแนวทางพัฒนา

ใหความชวยเหลือในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

          3. ใหความกาวหนาแกผูบังคับบัญชา ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาท่ี

มีความรูความสามารถ เปนคนดีมีคุณธรรม ใหสามารถเลื่อนยศเลื่อนตำแหนง มีความกาวหนาใน

หนาท่ีการงานตามศักยภาพของแตละบุคคลดวยความจริงใจ 

 ในการครองตน ผูนำหรือผูบริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม ใชหลักธรรม พุทธ

ธรรม อันเปนธรรมท่ีสอดคลองกับการดำเนินชีวิตตามหลักของมนุษยสัมพันธอยางเปนรูปธรรม ยอม

ทำใหสามารถครองใจคน และคุมคนไดดวยวิธีท่ีถูกตอง อันจะนำไปสูการพัฒนางานองคการใหดีข้ึน

และประผลสำเร็จไดเปนอยางดียิ่ง 

3. มีคุณธรรมเปนการครองงาน 

          ผูบริหารท่ีมีหลักการครองงานท่ีประสบความสำเร็จไดนั้น ควรตองมีพ้ืนฐานในการ

ครองงาน ครองตน และครองคนใหไดดีเสียกอน เพราะการครองตนท่ีดี และเปนตัวอยางในการเกิด

ความรักความศรัทธาของผูใตบังคับบัญชา และการครองตน เม่ือผูบริหารเกิดปญหาในการครองคน 

ยอมทำใหเกิด ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ เกิดแรงบันดาลใจ  ความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ

สูง ท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือบริหารแบบมีหลักและทักษะในการครองงาน

อยางสมเหตุสมผล อยูในครรลองของวิธีการบริหารงานอันพึงประสงค ซ่ึงเกิดจากการนำหลัก

บริหารงานตามหลักวิธีการท่ีเรียกวา POSDCROB มีรูปแบบข้ันตอน วิธีการควบคุมงาน 7 ขอ คือ 

(บุญอนันต บุญสนธ, 2543 : 51) 

 1. การวางแผน (Plannig) 

 2. การจัดองคการ (Organising) 

 3. การบริหารงานบคุคล (Starffing) 

 4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) 

 5. การประสานงาน (Co-rodination) 

 6. การรายงาน (Reporting) 

 7. การจัดทำงบประมาณ (Bridgeting) 

ซ่ึงในท่ีนี้ผูบริหารของสถานศึกษาใด ๆ ไดเลือกวิธีการครองงานโดยวิธีการของ 

POSDCROB 7 ข้ันตอน เปนแนวทางในการบริหารงานในภาพรวมและใชกระบวนการคุณภาพท่ี
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เรียกวา PDCA งานยอยแตละหนวยงาน แตละไตรภาในสถานศึกษา 4 ข้ันตอนคือ สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544 : 12-13) 

 1. P (planting) การวางแผนงานในการปฏิบัติงาน 

 2. D (doing) การลงมือปฏิบัติงานการวางแผนงานขอกำหนดข้ันตอนไว 

 3. C (Cheering) การตรวจสอบผลการใชแผนงานและปฏิบัติงาน 

 4. A (Accreting) การปรับปรุงและแกปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

ตองมีการควบคุมหรือการครองงานท่ีเหมาะสมกัน นอกจากใชหลักวิธีการ หลักวิชาการ ทฤษฏีการ

บริหารงานของสถานศึกษาใด ๆ ท่ีเปนท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ในขางตนดังกลาว พุทธธรรมคำสอนเปน

คติธรรมในการใชเตือนสติ และบรรทัดฐานในการบริหารงานในลักษณะของการครองงานท่ีดีมี

คุณธรรม โดยหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับการครองงานท่ีมีอยูมากมายหลายพุทธ

ธรรม ซ่ึงในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางหลักพุทธธรรมในการครองงาน เพ่ือเปนแนวทางพอเปนสังเขป ดังนี้ 

 หลักพุทธธรรม อิทธิบาท 4 เปนหลักพุทธธรรมท่ีทำใหประสบผลสำเร็จในการ

ทำงาน คือ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547 : 132) 

 1. ฉันทะ คือ มีความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

 2. วิริยะ คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน เสียสละในการทำงานโดยมุงหวังให

งานประสบผลสำเรจ็ 

 3. จิตตะ คือ มีความฝกใฝเอาใจใสงานอยางตอเนื่อง และการทำงานดวยความ

ระมัดระวัง โดยหวังผลใหงานประสบผลสำเร็จ 

 4. วิมังสา คือ มีความคิดไตรตรอง หาเหตุผลคิดแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และการ

พัฒนางาน 

 หลักพุทธธรรม สัปปุริธรรม 7 

 1. ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ 

 2. อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล 

 3. อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน 

 4. มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักประมาณ 

 5. กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาลเวลา 

 6. ปุริสัญุตา คือ ความเปนผูรูจักชุมชน สังคม 

 7. บุคคลโรปรัญุตา คือ ความเปนผูรูจักคบคน 
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 หลักธรรม อริยทรัพย 7 เปนหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการครองตน ครองคน 

ครองงาน คือ 

 1. ศรัทธา คือ เชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ 

 2. ศีล คือ มีความประพฤติเรียบรอย 

 3. หริ คือ มีความละอายตอบาป การทุจริตไมซ่ือตรง 

 4. โอตตัปปะ คือ มีความสะดุง เกรงกลัวตอบาป 

 5. พาหุสัจจะ คือ ความเปนคนท่ีไดรับฟงมามาก 

 6. จาคะ คือ การใหเปนสิ่งของสำหรับคนท่ีควรให 

           ปญญา คือ ความรอบรู ทำในสิ่งท่ีเปนประโยชน นอกจากนี้ การเปนผูบริหารท่ีดี

นั้น จะมีเหตุเปนปจจัยสำเร็จ “การตั้งใจดี” และมือสะอาด ซ่ึงพระพุทธองคไดกำหนดแนวทางสูการ

ปฏิบัติตามไว 3 ประการ ดังนี้ 

 1. เวนจากการทุจริต การประพฤติชั่ว ท้ังกาย วาจา และใจ 

 2. การประกอบการงาน อาชีพท่ีสุจริต ประพฤติชอบ ท้ังกาย วาจา และใจ 

 3. การทำใจคนใหสะอาด บริสุทธิ์ ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง 

 ผลการนำหลักธรรมมาประยุกตใชกับการบริหาร 

 หลักธรรมสงผลตอการครองตน  มีดังตอไปนี้ 

 1. เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี  คือ เปนผูมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตท่ีดี 

 1.1 มีสุขภาพกายท่ีดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีทวงทากิริยา รวมท้ังการ

แตงกาย ท่ีสุภาพ เรียบรอย ดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ 

 1.2 มีสุขภาพจิตท่ีดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอท่ีงาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก 

ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 

  ผูมีศรัทธา หมายถึง เปนผูรูจักศรัทธาบุคคล  และขอปฏิบัติท่ีควรศรัทธา  

ไมลุมหลง งมงายในท่ีตั้งแหงความลุมหลง 

  ผูมีศีล คือ ผูท่ีรูจักสำรวมระวัง  ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย และทาง

วาจา  ใหเรียบรอย ดีงาม  ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

  ผูมีสุตะ คือ ผูไดเรียนรูทางวิชาการ  และไดศึกษาคนควาในวิชาชีพดี 

  ผูมีจาคะ คือ เปนผูมีจิตใจกวางขวาง  ไมคับแคบ  รูจักเสียสละ 

  ผูมีวิริยะ คือ ผูขยันหม่ันเพียร  ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ  

และ/หรือในหนาท่ี รับผิดชอบ 
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  ผูมีสติ คือ ผูรูจัก ยับยั้ง ชั่งใจ รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบ กอนคิด พูด 

ทำ 

  ผูมีสมาธิ คือ ผูมีจิตใจตั้งม่ัน  ขมกิเลสนิวรณ 

  ผูมีปญญา คือ ผูมีปญญาอันเห็นชอบรอบรูทางเจริญ  ทางเสื่อมแหงชีวิต  

ตามท่ีเปนจริง  

  2. กัลยาณมิตตธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรท่ีดี 7 ประการ คือ 

1) เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 

2) เปนผูนาเคารพบูชา(ครุ) คือ เปนผูท่ีสามารถเอาเปนท่ีพ่ึงอาศัยเปนท่ีพ่ึงทาง

ใจ 

3) เปนผูนานับถือ  นาเจริญใจ (ภาวนีโย)  ดวยวา  เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาดี

แลว  ควร แกการยอมรับและยกยองนับถือ  เอาเปนเยี่ยงอยางได 

4) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)  รูจักชี้แจง แนะนำ ให

ผูอ่ืน เขาใจดี แจมแจง  เปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

5 ) เปนผูอดทนตอถอยคำท่ีลวงเกิน วิพากษ  วิจารณ  ซักถาม หรือขอ

ปรึกษาหารือ ขอ ใหคำแนะนำตางๆ ได (วจนักขโม) 

6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องท่ีลึกซ้ึง  หรือเรื่องท่ียุงยากซับซอนใหเขาใจอยาง 

ถูกตอง  และ ตรงประเด็นได (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 

7) ไมชักนำในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชักจูงไปในทางเสื่อม 

(อบายมุข)  หรือ ไปในทางท่ีเหลวไหลไรสาระ หรือท่ีเปนโทษ  เปนความทุกข  เดือดรอน 

 หลักธรรมสงผลตอหลักการครองงาน ตามลักษณะอิทธิบาทธรรม มีดังตอไปนี้ 

(พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 243) 

  1.1 ฉันทะ  ความรักงาน คือ จะตองเปนผูรักงานท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบอยู  และ

ท้ังจะตอง เอาใจใสกระตือรือรนในการเรียนรูงาน  และเพ่ิมพูนวิชาความรูความสามารถในการทำ

กิจการงาน  และ มุงม่ันท่ีจะทำงานในหนาท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสำเร็จ

เรียบรอยอยูเสมอ 

  1.2 วิริยะ  ความเพียร คือ จะตองเปนผูมีความขยันหม่ันเพียร  ประกอบดวย

ความอดทน  ไมยอทอตอความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหนาท่ีหรือในอาชีพของตน  

จึงจะถึงความสำเร็จ และความเจริญกาวหนาได 
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  1.3 จิตตะ  ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน  ผูท่ีจะทำงานไดสำเร็จดวยดี  มี 

ประสิทธิภาพนั้น  จะตองเปนผูเอาใจใสตอกิจการงานท่ีทำ  และมุงกระทำงานอยาง  ตอเนื่อง

จนกวาจะสำเร็จ  ไมทอดท้ิงหรือวางธุระเสียกลางคัน  ไมเปนคนจับจด  หรือทำงานแบบทำๆ หยุดๆ  

หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารจะตองคอยดูแลเอาใจใส “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” 

หนวยงานตางๆ ภายในองคการของตน  เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ  ให

กิจการงาน ทุกหนวยดำเนินตามนโยบายและแผนงาน  ใหถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด

ไว 

  1.4 วิมังสา  ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง  

และของผูนอยหรือของผูอยูใตบังคับบัญชา  วา ดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวหรือไม  

ไดผลสำเร็จ หรือมีความคืบหนาไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงไร  มีอุปสรรคหรือ

ปญหาท่ีควรไดรับการ ปรับปรุงแกไขวิธีการทำงาน  หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงคไดอยางไร  ข้ันตอนนี้ เปนการนำขอมูลจากจากท่ีไดติดตามประเมินผลงานหรือตรวจ

งานนั้นแหละมาวิเคราะห วิจัย  ใหทราบเหตุผล ของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทำงาน  

แลวพิจารณาแกไขปญหาเหลานั้น  และปรับปรุงพัฒนาวิธี การทำงานใหดำเนินไปสูความสำเร็จ  ให

ถึงความเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไปได 

  อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ขอ “วิมังสา” คือความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลใน

การทำงาน ใหไดผลดีนี้  กลาวโดยความหมายอยางกวาง  จะเห็นมีขอปฏิบัติท่ีจะชวยใหการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ  ใหไดผลดีและมีความเจริญม่ันคง

ยิ่งกวาขออ่ืนๆ อีก  ท่ีในวงวิชาการบริหาร ไดศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแลว  ไดแก 

  ก) เปนผู มีความคิดริเริ่ม (Initiatives)  ดวยความคิดสรางสรรค  (Creative)  

โครงการ ใหมๆ  ท่ี เปนประโยชนสุขแกหมูคณะ สังคม และประเทศชาติ  และวิธีการทำงานใหมๆ  

ใหการปกครอง การบริหาร กิจการงานไดบังเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 

  ข) มีความคิดพัฒนา (Development)  คือ เปนนักพัฒนา  ปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีลา

หลัง  หรือขอบกพรองในการทำงานใหดีข้ึนอยูเสมอ 

 ค) เปนผูมีสำนึกในภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง  

คือ มี สำนึกในความรับผิดชอบตอตนเอง  โดยการศึกษาหาความรู  เพ่ิมพูนศักยภาพ  และ สำนึก

ในการสราง ฐานะของตน  และมีสำนึกในหนาท่ีความรับผิดชอบตอสวนรวม  คือตอครอบครัว ตอ

องคกรและหมูคณะ ท่ีตนรับผิดชอบอยู  และตอสังคมประเทศชาติ  ใหเจริญสันติสุข และม่ันคง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งสำนึกในหนาท่ี รับผิดชอบตอสถาบันหลักท้ัง 3  ของประเทศ ชาติไทยเรา  คือ 
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สถาบันชาติ 1  สถาบันพระพุทธศาสนา 1  และสถาบันพระมหากษัตริย 1  เพราะสถาบันหลักท้ัง 3 

นี้  หากสถาบันใดคลอนแคลน ไมม่ันคง  ไมวา จะเปนเพราะถูกศัตรูภายใน  และ/หรือ ศัตรูจาก

ภายนอกรุกราน  ยอมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลกัอ่ืนๆ ของชาติไทยเรา  ใหพลอยคลอนแคลน

ออนแอไปดวย 

 ผูนำท่ีดี  จึงยอมตองสำเหนียก  และจักตองมีความสำนึก  ในหนาท่ีความ 

รับผิดชอบตอ สถาบันหลักท้ัง 3 นี้  อยางจริงใจ  และจะตองรับชวยกันดำเนินการ  ใหความ 

คุมครอง ปองกัน แกไข บำรุง รักษา อยางเขมแข็งจริงจัง และตอเนื่อง  ใหเกิดความเจริญ  และ 

ความสันติสุขอยางม่ันคง ใหได 

 ฆ) มีความม่ันใจตนเอง (Self  Confidence) สูง  นี้หมายถึง มีความม่ันใจ โดย

ธรรม  คือ มีความม่ันใจในความรู ความสามารถ สติปญญาและวิสัยทัศน  และท้ังคุณธรรม  คือ 

ความเปนผูมีศีล มีธรรม อันตนไดศึกษาอบรมมาดีแลว  มิใชมีความม่ันใจอยางผิดๆ ลอยๆ อยางหลง

ตัวหลงตน  ท้ังๆ ท่ีแทจริง ตนเอง หาไดมีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม  และจักตองรูจักแสดง

ความ ม่ันใจ ในเวลาคิด พูด ทำ  ให เหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล สถานท่ี และ ประชุมชน ดวย 

 หลักธรรมสงผลตอหลักการครองคน  สรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับ

ผูปฏิบัติ  มีดังตอไปนี้ 

 1. รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใต

บังคับบัญชา  ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ชื่อ “เหฏฐิมทิศ”  มีเนื้อความวา “เหฏฐิมทิศ” คือ 

ทิศเบื้องต่ำ  เจานาย หรือผูบังคับบัญชา  พึงบำรุงบาว  คือผูใตบังคับบัญชา  ดวยสถาน 5 คือ 

 1.1 ดวยการจัดงานใหตามกำลัง  กลาวคือ มอบหมายหนาท่ีการงานใหตาม

กำลังความรู สติปญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รูจักใชคนใหถูก

กับงาน)  

 1.2 ดวยการใหอาหารและบำเหน็จรางวัล  กลาวคือ เม่ือทำดี  ก็รูจักยกยอง

ชมเชย  และ/หรือ สนับสนุน อุดหนุน ใหไดรับบำเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนตำแหนงตามสมควร

แกฐานะ  เม่ือทำไมดี  ก็ใหคำตักเตือน แนะนำ สั่งสอน ใหพัฒนาสมรรถภาพใหดีข้ึน  ถาไมยอม

แกไขพัฒนาตนใหดีข้ึน  ก็ตองตำหนิ  และมีโทษตามกฎเกณฑ  โดยชอบธรรม 

 1.3 ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข  กลาวคือ ตองรูจักดูแลสารทุกข สุก

ดิบของ ผูอยูใตบังคับบัญชา  ไมเปนผูแลงน้ำใจ คือไมปฏิบัติกับลูกนอง  หรือผูอยูใตบังคับบัญชา 

 1.4 ดวยแจกของมีรสดีแปลกๆ ใหกิน  หมายความวา ใหรูจักมีน้ำใจแบงปน

ของกิน ของใชดีๆ ใหลูกนอง 
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 1.5 ดวยปลอยในสมัย  คือ รูจักใหลูกนอง  หรือผูอยูใตบังคับบัญชาไดลา

พักผอนบาง สวนบาว หรือลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชา  เม่ือเจานาย หรือผูบังคับบัญชา  ทำนุบำรุง

อยางนี้แลว  ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะหเจานาย  ผูบังคับบัญชาดวยสถาน 5  ตอบแทนดวยเชนกัน คือ 

 (1) ลุกข้ึนทำงานกอนนาย คือ ใหรับสนองงานผูบังคับบัญชาดวยความ

ขยันขันแข็ง  ควรมาทำงานกอนนาย  หรือผูบังคับบัญชา  อยางนอย  ก็มาใหทันเวลาทำงาน  ไมมา

สายกวานาย  หรือ สายกวาเวลาทำงานตามปกติ 

 (2) เลิกการทำงานทีหลังนาย คือ ทำงานดวยความขยันขันแข็ง  แมเลิก  

ก็ควรเลิก ทีหลังนาย  หรือผูบังคับบัญชา  อยางนอยก็อยูทำงานใหเต็มเวลา  ไมหนีกลับกอนเวลา

เลิกงาน 

 (3) ถือเอาแตของท่ีนายให คือ มีความซ่ือสัตย  จงรักภักดี  ไมคดโกง

นาย หรือผูบังคับ บัญชา  ไมคอรรัปชั่น ไมเรียกรองตองการโดยไมเปนธรรม หรือเกินเหตุ 

 (4) ทำงานใหดีข้ึน คือ ตองรูจักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

และวิสัยทัศนในการ ทำงาน ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง 

 (5) นำคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รูจักนำคุณความดีของเจานาย 

ผูบังคับบัญชา ไปยกยอง สรรรเสริญ ตามความเปนจริง  ในท่ีและโอกาสอันสมควร 

 กลาวโดยยอ  ผูบังคับบัญชา กับผูอยูใตบังคับบัญชา  พึงปฏิบัติตอกัน  

ดังคำนักปกครอง นักบริหารแตโบราณกลาววา“อยูสูงใหนอนคว่ำ  อยูต่ำใหนอนหงาย” 

 “อยูสูงใหนอนคว่ำ”  หมายความวา เปนผูปกครอง  ผูบังคับบัญชา  

หรือเปนผูนำคน  พึง ดูแลเอาใจใส ทำนุบำรุง ผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองดวยดี  คือดวยความเปน

ธรรม  ตามหลักธรรมของ พระพุทธเจา  ตามท่ีกลาวขางตนนี้  เพ่ือใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา 

มีขวัญกำลังใจในการสนองงาน ไดเต็มท่ี  อยาใหลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา เกิดความรูสึก

ทอถอย  วาทำดีสักเทาใด  ผูใหญ ก็ไมเหลียวแล  ดังคำโบราณทานวา 

     มีปาก  ก็มีเปลา  เหมือนเตาหอย 

     เปนผูนอย  แมทำดี  ไมมีขลัง 

 หรืออยาใหลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา  เกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ำใจวา  

ผูใหญไม ยุติธรรม  มักเลือกปฏิบัติไมเสมอกัน  ดังคำท่ีวา 

     (เรา) ทำงานท้ังวัน  ไดพันหา 

     (สวนคนอ่ืน) เดินไปเดินมา  ไดหาพัน 
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 “อยูต่ำใหนอนหงาย”  หมายความวา ลูกนอง หรือผูอยูใตบังคับบัญชา         

ก็พึงปฏิบัติตน  ตอเจานาย หรือผูบังคับบัญชาดวยดี  รับสนองงานทานดวยความยินดี ดวยใจจริง  

และทำงานดวย ความเขมแข็ง  ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังท่ีกลาวมาแลว 

  2. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ท่ีดี ดวยคุณธรรม คือ พรหมวิหาร

ธรรม  และสังคหวัตถุ พรหมวิหารธรรม  คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ 4 ประการ 

  (1) เมตตา  คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนอยูดีมีสุข 

  (2) กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผูมีทุกข เดือดรอน ใหพนทุกข 

  (3) มุทิตา  คือ ความพลอยยินดี ท่ีผูอ่ืนไดดี  ไมคิดอิจฉาริษยากัน 

  (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย  ไมยินดียินรายเม่ือผูอ่ืนถึงซ่ึงความวิบัติ  โดยท่ีเราก็

ชวย อะไรไมได  ก็ตองปลอยวางใจของเราเองดวยปญญา  ตามพระพุทธพจนวา “สัตวโลกเปนไป

ตามกรรม” 

  สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ  คือ 

  (1) ทาน  รูจักใหปน สิ่งของ ของตน  แกผูอ่ืนท่ีควรใหปน 

  (2) ปยวาจา  รูจักเจรจาออนหวาน  คือ กลาวแตวาจาท่ีสุภาพออนโยน 

  (3) อัตถจริยา  รูจักประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน 

  (4) สมานัตตตา  เปนผูมีตนเสมอ  คือ ไมถือตัวเยอหยิ่ง จองหอง อวดดี 

  คุณธรรม 4 ประการนี้  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนไวได  และยังความ

สมัคร สมานสามัคคี  ใหเกิดข้ึนระหวางกันและกันดวย  หรือจะเรียกวา  เปน “หลักธรรมมหา

เสนห” ก็ได 

 

บทสรุป 

  หลักธรรม  คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผูบริหาร เปน การใชหลักธรรมปฏิบัติในการ

บริหารงาน  สงผลตอการบริหารงานท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  นักบริหารท่ีดี  ยึดหลักความ

ถูกตอง  มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา  การทำการตัดสินใจ  และสั่งการดวยความถูกตองตาม

กฎหมายบานเมือง  และยึดหลักความเหมาะสม รูจักคิด พูด ทำ กิจการงาน  และปฏิบัติงานได

เหมาะสม ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ  พรอมกับหลักความยุติธรรม มีการวินิจฉัย 

สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง  และบุคคลท่ีเก่ียวของ  ดวยความชอบธรรม  บนพ้ืนฐานแหง

หลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได และตรงประเด็น  อีกท้ังหลัก “ธรรมาภิ

บาล” เม่ือกระจายเปนขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  สำหรับพระราชา มหากษัตริย ท่ีทรงใชปกครองพระ
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ราชอาณาจักร  ใหอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข ชื่อวา “ทศพิธราชธรรม”  อันผูปกครอง/

ผูบริหารประเทศชาติทุกระดับ  และแมผูบริหารองคกรอ่ืนๆ  พึงใชประกอบ การปฏิบัติงานของตน  

ใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมาย  เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม   
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สภาพปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

State of political participation issues in democratic governance 

 

นุชทยา  คมวิริยะวุฒิ∗  สัณฐาน  ชยนนท∗∗   

 

บทคัดยอ 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยตองประสบปญหาตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนปญหาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความแตกแยกทางดานความคิดของคน

ในสังคม และมีแนวโนมท่ีจะขายตัวออไปเปนวงกวางหากผูท่ีเก่ียวของและทุกภาคสวนในสังคมยังไม

สามารถเจรจาขอยุติเพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิดแกคนสวนใหญในสังคม  

ดังนั้น ทางออกของประเทศไทยในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงเปนเรื่องของ

ประชาชนทุกคนในประเทศท่ีตองรวมกันสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน

อยางแทจริงในสังคมไทย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนไปสูวิถีประชาธิปไตยอยางยั่งยืน โดยในสวนของ

ประชาชนเองตองกาวขามสูความเปนพลเมืองท่ีมีจิตสำนึกความเปนพลเมือง รูจักเคารพสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาค และรับผิดชอบตอสวนรวม และท่ีสำคัญคือ ประชาชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองดวยความเต็มใจโดยแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 

สรางสรรคและจรรโลงโดยรวมท้ังนี้ เพ่ือใหการเมืองสามารถขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่องและม่ันคง 

คำสำคัญ : ประชาธิปไตย , ประชาชน 

  

Abstract 

 Today, Thailand has to face many problems, whether it is economic, social 

and political problems. In particular, the problems of the divide of people in 

society and tend to expand to a wider extent if those involved and all sectors in 

the society are unable to negotiate a settlement to create justice for most people 

in society. 

                                       
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Therefore, the solution of Thailand in solving various problems in society  is a 

matter of all people in the country that must jointly create a truly democratic 

citizenship in Thai society In order to drive towards a sustainable democracy In the 

case of the people themselves, they must step forward to become citizens with a 

sense of citizenship. Recogning respect for freedom and equality and responsible 

for the public importantly is People must participate in politics with willingness by 

expressing their rights and freedom of expressing opinions freely. Through creation 

and sustainment So that politics can be driven continuously and steadily.  

Keyworde : Democracy , People , Politician 

 

 

บทนำ 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพ่ือประชาชน(ประหยัด หงสทองคำ, ม.ป.ป., หนา13) ความหมายของการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกลาวอำนาจสูงสุด หรืออำนาจอธิปไตยของปวงชน โดย

ประชาชนทำหนาท่ีปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) แตในทางปฏิบัตินั้นไมสามารถ

กระทำได จึงเกิดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect Democracy or 

Representative government) โดยประชาชนเลือกผูแทนข้ึนทำหนาท่ีแทนตนแลวผูแทนเหลานั้น

มีหนาท่ีรวมกันกำหนดท้ังผูปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย การท่ี

ประชาชนทำหนาท่ีแทนตนนั้น เปนกลไกท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหกระบวนการทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ ทุกมิติ ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตยตองมี

คุณสมบัติท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอหลักการประชาธิปไตย เชน มีความสนใจ กระตือรือรนท่ีจะเขามามี

สวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีสวนรวมทางการเมืองหรือติดตาม ควบคุม และ 

ตรวจสอบการทำงานของรัฐอยางจริงจัง หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ประชาชนตองมีวัฒนธรรมทาง

การเมืองตามทัศนะท่ีวา “กิจกรรม ทางการเมืองการปกครองเปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองเอาใจใส

รับผิดชอบ จะหลีกเลี่ยง หรือ ปฏิเสธใหพนความรับผิดชอบของตนหาไดไม” เพราะการมีสวนรวม

ทางการเมืองการปกครองของประชาชน เปน หัวใจสำคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบอบ

ประชาธิปไตยแบบผูแทนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนรวม ในการ
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ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนนอกจากจะชวยใหการตัดสินใจ

ของผูเสนอโครงการหรือ รัฐบาลมีความรอบคอบและสอดรับกับปญหาและความตองการของ

ประชาชนมากยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ใหมีความโปรงใส ตอบสนอง

ตอปญหาและความตองการของประชาชนและมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคำถามของ

ประชาชนไดซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ มากยิ่งข้ึน (บวร

ศักดิ์ อุวรรณโน, 2555, หนา 24) 

บทความวิชาการฉบับนี้จึงขอนำเสนอความรูเก่ียวกับ “การมีสวนรวม ทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย” เริ่มตั้งแต ความหมายการมีสวนรวมและการมีสวนรวมทางการเมือง 

รูปแบบการมีสวนรวม ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย ประโยชนและความสำคัญของการมีสวน

รวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กลไก การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย สิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและรัฐกับการสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 หมวด 16 วาดวยเรื่องการปฏิรูปประเทศมาตรา 258 (1) ไดบัญญัติเรื่องการ

ปฏิรูปประเทศดานการเมือง โดยใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมทาง

การเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ ดังนั้นการใหความรูเก่ียวกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองจะเปนสวนสำคัญ อยางยิ่งในการปฏิรูปประเทศดานการเมือง พรอมท้ังสงผลให 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขมีความเขมแข็ง

และยั่งยืนตอไป 
 

ความหมายของการมีสวนรวมและการมีสวนรวมทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมือง (Participation) หมายถึง การไดเขาไปเก่ียวของท่ีอาจเปนการ

เขารวมแบบทางตรง หรือทางออมในการทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งได โดยอาจจะเปนปจเจก

บุคคลหรือกลุมคนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมดำเนินงานกิจกรรมอยางใดอยาง

หนึ่ง เริ่มตนต้ังแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจปญหาของตนและ

ตระหนักถึงสิทธิของตน การมีสวนรวมเก่ียวของในดานจิตใจและอารมณความรูสึกของบุคคลใน

สถานการณกลุมท่ีจะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคท่ีจะกระทำในสิ่งท่ีบรรลุเปาหมายของกลุมและ

แบงความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกในกลุมทำใหเกิด การมีสวนรวมและการมีสวนรวมจะ

กอใหเกิดความพอใจของสมาชิก และแรงใจท่ีจะมุงสูความสำเร็จ ตลอดจนทำใหเขาไดรับการ
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ยอมรับ มีความรับผิดชอบ และเกิดความนับถือตนเองมากข้ึนซ่ึงการตอบสนองตอความตองการของ

สมาชิก การมีสวนรวมจึง หมายถึง การเขาไปมีสวนรวมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจเปนการเขา

รวมแบบทางตรง หรือทางออมก็ได และยังเปนวิธีการท่ีผูนำสามารถนำมาปรับใชในการจูงใจและ

สรางขวัญกำลังใจใหแกสมาชิกเปนกลยุทธท่ีจะชวยใหมีแรงจูงใจในการดำเนินงานมากข้ึน การเขา

ไปมีสวนรวมยังทำใหเกิดทัศนะตอการดำเนินกิจกรรมท่ีดีข้ึน การเขาไปมีสวนรวม ยังทำใหเกิด

ทัศนะตอการดำเนินกิจกรรมดีข้ึนสงผลใหสมาชิก เกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงจูงใจท่ี

จะมุงสูความสำเร็จ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552, หนา 15) 

การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามท่ี

เกิดข้ึนโดยความเต็มใจ หรือไมวาจะประสบความสำเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางมีระเบียบ

หรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเนื่องกัน จะใชวิธกีารท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

เพ่ือผลในการท่ีจะมีอิทธิผลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการ

เลือกผูนำทางการเมืองของรัฐบาลไมวาจะเปนในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติก็ตาม เพ่ืออิทธิพลของ

กลุมการเมืองในการเลือกกำหนด บุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลใหกระทำตามท่ีพลเมือง

ผูนั้น หรือกลุมนั้นตองการ ตลอดจนมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐท้ังในการเมืองของการ

ปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติจะเห็นไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองมีลักษณะท่ีรวมกันสอง

ประการ ไดแก 

1. ตองเปนไปตามความสมัครใจ 

2. ตองมีจุดมุงหมายเพ่ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูมีอำนาจ 

นอกจากนั้นกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองตองเปนไปตามท่ีระบบการเมือง และกฎหมาย

กำหนดในการกระทำได หรืออาจใชวิธีการท่ีไมถูกตอง ตามกฎหมายก็ได 
 

ความสำคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) ถือเปน หัวใจสำคัญในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็น รวมตัดสินใจตอการเมืองการปกครองของประเทศ และท่ีสำคัญการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนนั้นเปนการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของฝายนิติบัญญัติ ฝาย

บริหาร และเจาหนาท่ีรับ ภาครัฐ ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการมีสวนรวมทางการเมือง เปนท้ัง

เปาหมายและกระบวนการทางการเมือง กลาวคือ การมีสวนรวม ทางการเมืองเปนเปาหมายสำคัญ

ของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปน ประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพราะการมีสวนรวมทางการเมือง เปน
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ดัชนี ชี้วัดท่ีสำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยสังคมใดจะมีระดับความเปนประชาธิปไตย 

สูง หรือต่ำ พิจารณาไดจากกระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ในสวนกระบวนการมีสวนรวม

ทางการเมืองนั้น การมีสวนรวมทางการเมือง คือ การแสดงกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม

กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมการเมือง และความสัมพันธระหวาง

สมาชิกกับองคกรทางการเมือง รวมท้ังความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐบาล การแสดงออก ซ่ึง

กิจกรรมเหลานี้ คือ กระบวนการทางการเมืองซ่ึงจะนำ ไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีประชาชนตองการ  

กลไกการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 หลาย ๆ คนอาจมองเรื่องการเมืองเปนเรื่องไกลตัว หรือคิดวาการจะเขามามีสวนทางการ

เมืองนั้นยากหรือหางไกลตัวเรา จริง ๆ แลวไมใชเสมอไป  

 1.การใชสิทธิเลือกตั้ง 

 เปนการเขามามีสวนรวมทางการเมืองข้ันพ้ืนฐานตามหลักประชาธิปไตย การเลือกตั้งท่ีดี

ควรมีหลัก 1 คน 1 เสียง มีความเทาเทียมกันของเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงทุกคนมีอยูแลว คนละ หนึ่งเสียง

เทากัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรนำมาใช หรือจะยอมเสียสละเสียงไมไปใชสิทธิท่ีเรียกวา การนอนหลับทับ

สิทธิ ก็อยูท่ีการตัดสินใจ ของคนแตละคนแตทางท่ีดีทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองโดยการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง เลือกตัวแทนท่ีเราตองการ เพ่ือคะแนนเสียงของเราแมจะ 1 เสียงแตมีคาท่ีจะเปนพลัง

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมข้ึนได 

 2.สอดสองการเลือกตั้งใหสุจริตเท่ียงธรรม 

 การสอดสองการเลือกตั้ง เปนท่ียอมรับของหลาย ๆ ประเทศท่ีพัฒนาแลวมอง การเลือกตั้ง

ท่ีดี ควรโปรงใส ทุกคนสามารถเขามาสังเกตการณเลือกตั้งได สามารถเขามาตรวจสอบได จึงจะเกิด

การเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม การสอดสองการเลือกตั้งไมจำเปนตองสอดสองแคชวงท่ีเลือกตั้ง

เทานั้น แตเราสามารถ สอดสองตั้งแตกระบวนการเลือกตั้งท้ังหมดท่ีเขาขายไมมีความยุติธรรมหรือ

การออกกฎอะไรของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีออกมาเอ้ือผลประโยชนของนักการเมืองบาง

กลุมหรือไม นี่แหละคือหนาท่ีของนักสังเกตการณเลือกตั้ง รวมไปถึงหลังเลือกตั้งท่ีเราตองตรวจสอบ 

การนับคะแนน การเลือกตั้งซอม ไปถึงการตรวจสอบการทำงานวามีความเปนธรรมเกิดข้ึนกับทุก

ฝายหรือไม 

 3.รณรงคใหผูอ่ืนมีสวนรวมทางการเมือง 

 การสงเสริมหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนทัศนะคติความคิดเห็นเก่ียวกับ

สถานการณบานเมือง พูดคุยเรื่องการทำงานของรัฐบาล รวมไปถึงการวิพากษวิจารณการทำงานของ

รัฐบาล เปนการจุดประกายเริ่มตน เพ่ือใหทุกคน หันมาสนใจในการตั้งคำถามเก่ียวกับการทำงาน
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ของรัฐบาลวาโครงการแตละโครงการท่ีนำเงินภาษีของเราไปใชนั้น สมเหตุสมผลหรือไม ก็เปนการ

เขามามีสวนรวมทางการเมืองท่ีทุกคนสามารถทำไดไมยาก 

 4.ติดตามขาวสาร ซ่ึงในยุคปจจุบันนี้ ขอมูลขาวสารตาง ๆ เราสามารถเขาถึงไดงาย แต

ขอเสียก็ยอมมีการเขาถึงขอมูลท่ีงายและหลากหลายสิ่งสำคัญคือ ความถูกตองของขอมูลท่ีเราไดรับ

ควรใชวิจารณญาณในการรับขาวสารเขาไป มีการบิดเบือนหรือไม ขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลท่ีมี

การมุงรายออกมาโจมตีฝายตรงขามหรือไมการติดตามสถานการณการเลือกตั้ง การตามขาวของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงความคืบหนาในการจัดการเลือกตั้งไปถึงไหนแลว การปลดล็อคพรรค

การเมือง รวมไปถึงกฎหมายออกมาชวงเลือกตั้งวาเปนธรรมแกทุกฝายหรือไม ก็ถือไดวาเปนการเขา

มามีสวนรวมทางการเมืองของเราแลว 

 จะเห็นไดวาการเขามามีสวนรวมทางการเมือง ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมไดไมยาก 

และไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการเมือง ตราบใดท่ีเรายังอยูใยสังคม เรา

ยิ่งตองเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองใหมากท่ีสุด เพ่ือรักษาผลประโยชนท่ีทุกคนในสังคมควรไดรับ

อยางเปนธรรม 
 

สภาพปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 1. ประชาชนท่ีเปนกลุมคนชั้นกลางข้ึนไปมีความรูความเขาใจในเรื่องการเมืองดี แตก็

ปฏิเสธท่ีจะเขารวมทางการเมืองในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือการใชสิทธิ์เลือกตั้งเพราะขาดความ

เชื่อม่ันและศรัทธาตอพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีสังกัดอยูนอกจากนี้วิถีชีวิตใน

โลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำใหคนกลุมนี้มีความเรงรีบในการดำรงชีวิตแสวงหาความม่ังค่ัง 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและชีวิตสวนตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวาขาดจิตท่ี

เปนสาธารณะจนทำใหไมสนใจการมีสวนรวมทางการเมือง (ฐานิตา เฉลิมชวง, 2559, หนา 84-85) 

 2. ปญหาดานพรรคการเมือง การท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองนอยมีสาเหตุอีก

ประการหนึ่งคือการขาดองคกรหรือสถาบันทางการเมืองท่ีคอยกระตุนใหประชาชนมีความ

กระตือรือรนทางการเมืองอยูเสมอ และเปนกลุมกอน สถาบันทางการเมืองท่ีสำคัญคือ “ระบบพรรค

การเมือง” ในปจจุบันพรรคการเมืองยังเปนองคกรท่ีออนแอและขาดความเปนสถาบันท่ีตอเนื่องดี

พอปญหาท่ีสำคัญท่ีสุดของพรรคการเมืองไทย คือ การขาดองคกรท่ีซับซอนพอท่ีจะเผชิญกับสมาชิก

เพ่ือสนับสนุนผูนำทางการเมืองคนใดคนหนึ่งเทานั้นพรรคการเมืองทุกพรรคไมวาพรรคเล็กหรือ

พรรคใหญมีสาขาพรรคนอยมาก สาขาบางแหงมีแตรูปแบบท่ีเปนทางการเทานั้นไมมีบทบาทอะไร 
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3.ปญหาวัฒนธรรมทางการเมืองและการศึกษา วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีมีสวนรวมในการ

กระตุนใหประชาชน มีสวนรวมทางการเมืองนั้นคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมสำหรับเมืองไทย มีงานวิจัยหลานเรื่องสรุปและแสดงถึงวา

วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพราะ

ประชาชนโดยท่ัวไปเชื่อวาการเมือง หรือการบริหารประเทศเปนเรื่องของคนกลุมนอยบางกลุม

เทานั้น อีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นวาการเมืองเปนเรื่องของผลประโยชนอยางชัดแจงจนเกินไป 

การเมืองเปนเรื่องของความ “สกปรก” ความรูสึกเชนนี้ทำใหประชาชนขาดความศรัทธาหรือความ

กระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง แตเขามามักจะมีจุดประสงคอยางอ่ืน เชน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับเงินทองหรือการชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ ไมใชเปนเรื่องของสำนึกทางการเมือง

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกประการหนึ่งท่ีไมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการ

เมือง คือ การยอมรับในอำนาจนิยมของความเปนขาราชการ นั้นคือ ประชาชนโดยท่ัวไปมองวา

ขาราชการชนชั้นผูนำ เม่ือขาราชการแนะนำหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม

โตแยง ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการของประชาธิปไตยดานการศึกษาการจัดการเรียนการสอนยังคง

ยึดนโยบายจากสวนกลางยังไมมีการกระจายอำนาจทางการศึกษาลงไปสูภูมิภาคและทองถ่ินในการ

จัดการเรียนการสอนก็เชนกัน ยังคงเปนบทบาทของผูบริหารและครูเทานั้นนักเรียนและผูปกครอง

ยังไมมีสวนรวมในการจัดการการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  
 

 

บทสรุป 

 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เนื่องจากระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทนโดยประชานเลือกผูแทน (รัฐบาล) ข้ึนทำหนาท่ี

แทนตนนั้นยังไมสามารถสนองตอบและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ผูเปนเจาของ

อำนาจอธิปไตยไดอยางท่ัวถึง การมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชนจึงมีสวนสำคัญในการ

สงเสริมบทบาทผูแทน เพ่ือให ผูแทนทำหนาท่ีแทนประชาชนไดเขาใจปญหาและความตองการ ของ

ประชาชน การเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมใชเฉพาะเปนการ เลือกผูแทนเขาไปทำหนาท่ีแทน

ตนเทานั้น แตยังรวมไปถึงการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของรัฐ หนวยงานของรัฐ 

รวมท้ัง มีสวนรวมในกระบวนตัดสินใจของรัฐบาลในนโยบาย การบริหาร ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และวิถีชีวิตของประชาชน การมีสวนรวมทางการเมืองยัง

เปนเครื่องชี้วัดพัฒนาการ ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศท่ีพัฒนาการเมือง การ
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับท่ีดีแลว ก็มักจะกำหนดใหประชาชนในทุกระดับมีสิทธิ

สวนรวมในทางการเมือง 

อยางไรก็ตามควรเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะประชาชนคือคนสำคัญ ประชาชนทุกคนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย หาก

ประชาชนท่ีเปนเจาของอำนาจท่ีแทจริงนั้นยังไมตระหนักถึงอำนาจท่ีตนมีอยูสิ่งท่ีจะแกไขปญหานี้คือ 

การท่ีพลเมืองจะตองเปนพลเมืองกระตือรือรน เปนประชาชนท่ีพรอมดวยแนวคิดประชาธิปไตย มี

ความกระตือรือรนท่ีจะปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของตน และคุมครองประโยชนสาธารณะ

เปนสำคัญ 

 

เอกสารอางอิง : References 

ฐานิตา เฉลิมชวง, ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารชุมชนวิจัย ปท่ี 10 (ฉบับท่ี 1).หนา 84-85. (1 มกราคม – 9 

เมษายน 2559). 

ถวิลวดี บุรีกุล. (2552). พลวัตการมีสวนรวมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ : กราฟฟกดีไซนและการพิมพ, หนา 

15. 

บวรศักดิ์  อุวรรณโน , (2555). ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม(Participatory Democracy). 

กรุงเทพฯ : พริ้นติ้ง ฮอลลม, หนา 24. 

ประหยัด หงสทองคำ, (ม.ป.ป.). การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองสวนทองถิ่น. 

กรุงเทพฯ : พาพาสม, หนา 13. 

ก า ร มี ส ว น ร ว ม ท า งก า ร เมื อ ง ใน ร ะ บ อ บ ป ระ ช า ธิ ป ไต ย .(อ อ น ไล น ) .  แ ห ล ง ท่ี ม า  : 

https://www.parliament. 

go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20180531

155204.pdf. ( 24 มิถุนายน 2562). 

หลัการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธปิไตย.(ออนไลน).  

แหลงท่ีมา : https://www.ect.go.th/dec/ewt_dl_link.php?nid=75.
Taweesak Kunyochai, (2007). Around The World. (ออนไลน).  

แหลงท่ีมา : http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/pol/40.htm  



441การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 

 

แนวทางการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในประเทศไทย 

Guidelines for participation of cooperative members in Thailand 
 

ชนาภา พงษไผขำ∗ สัญฐาน ชยนนท∗∗ 

 

บทคัดยอ  

การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ เปนการรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีโดยความสมัครใจ ใน

การรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวมรับผลประโยชนจากโครงการท่ี

จัดทำข้ึน เพ่ือใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณอยางตอเนื่อง จึงทำใหเกิดกระบวนการมี

สวนรวมของสมาชิกสหกรณ จึงหมายถึง การใหสมาชิกสหกรณรวมกันคิด และตัดสินใจ กำหนดทิศ

ทางการพัฒนาสหกรณ อยางไรก็ตามหากมีผูจัดประชุมท่ีสามารถเอ้ืออำนวยใหทุกคนคิดและ

แสดงออกโดยอิสระก็จะเกิดการเรียนรูซ้ึงกันและกัน ความแตกตางท้ังหลายกอใหเกิดองคความรูใหม 

และกอใหเกิดพลังท่ีจะนำสหกรณไปสูความสำเร็จและเปาหมายของสหกรณรวมกันดังนั้น แนว

ทางการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณมีองคประกอบท่ีสำคัญดังนี้ 1) ระยะเวลาและ

สถานท่ีในการมีสวนรวมกันการจัดความรู 2) การมีสวนรวมอาจเกิดข้ึนไมสม่ำเสมอหรือตลอดเวลา 

3) การมีสวนรวมรับรูสภาพปญหาโดยสวนรวม 4) การมีสวนรวมมีมิติท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

โดยทางดานปริมาณ ถามีคนมามีสวนรวมจำนวนมากก็มีความสัมพันธระหวางกันดี ทำใหองคกรทาง

สังคมกอตัวข้ึน สวนทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวมเสมอภาคกันจึงจะถือวามีคุณภาพด ี

คำสำคัญ : การมีสวนรวม, สมาชิกสหกรณ 

 

Abstract 

Participation of cooperative members is a cooperation in the performance of 

duties by voluntary participation in joint thinking and decision making, Evaluation, 

participation in the benefits of the project,that allow members to continuously 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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participate in cooperative development. Therefore, resulting in the participation 

process of cooperative members, it means that members of the cooperative 

together think and decide the direction of cooperative development. However, if 

there is a meeting organizer that can allow everyone to think and express 

themselves independently, they will learn each other. Differences cause new 

knowledge. and create the power to lead the cooperative to success and the goal 

of cooperative reservations. The guidelines for the development of participation of 

cooperative members are as follows: 1) Duration and place of participation in 

knowledge management 2) Participation may occur irregularly or constantly. 3) 

Participation, awareness of the problem by participation 4) Participation has 

dimensions in both quantity and quality. By quantity, If there is a large number of 

people involved, there is a good relationship,that makes the social organizations 

rise, but quality side should have equal participation so it is considered as good 

quality. 

Keywords: Participation, Cooperative Members 

 

บทนำ 

การสหกรณในประเทศไทยกำเนิดข้ึนครั้งแรกใน พ.ศ.2459 ท่ีจังหวัดพิษณุโลก นับ

ระยะเวลาถึงปจจุบันกวา 100 ป ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สหกรณไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนา

ความเปนอยูของสมาชิก ซ่ึงเปนประชาชนในทุกอาชีพ ท้ังการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ชุมชน อยางเปนรูปธรรมอาทิ เชน การเปนโรงเรียนประชาธิปไตย เปนแหลงการเรียนรูการบริหาร

จัดการ การมีสวนรวมของประชาชน การรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมท้ังความสำเร็จเชิง

ธุรกิจของสหกรณ จากการดำเนินการรวบรวมการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ การจัดหาสินคามาจำ

หนวย การตลาดชุมชน การตลาดระหวางประเทศ  การดำเนินธุรกิจเครดิต ธุรกิจบริการตางๆ และ

ระบบสหกรณเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ  ท้ังนี้ การท่ีระบบสหกรณจะเปนเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ระบบสหกรณจะตองมีความเขมแข็ง ยืน

หยัดตอสูในภาคธุรกิจได และเปนท่ีพ่ึงของสมาชิกใหไดเสียกอน โดยปจจุบันระบบสหกรณยังมี

ปญหาท่ีสะสมมาอยางยาวนาน ซ่ึงยังรอการแกไขอยางเปนรูปธรรมจากทุกภาคสวน 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดความหมายของคำวา “สหกรณ  

หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดำเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเอง
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และชวยเหลือซ่ึงกันและกันและไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ” ท้ังนี้ไดมีการกำหนด

ประเภทของสหกรณท่ีรับจดทะเบียนไวท้ังหมด 7 ประเภท ประกอบดวย 1) สหกรณการเกษตร 

2) สหกรณประมง 3) สหกรณนิคม 4) สหกรณออมทรัพย 5) สหกรณรานคา 6) สหกรณบริการ 

และ 7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณข้ึนมานั้นสวนใหญเพ่ือเปนการ

แกไขปญหาในดานการทำมาหากินของสมาชิกท่ีเหมือน หรือคลายคลึงกัน หรือมีความตองการ

บริการท่ีเหมือนกัน และเปนปญหาท่ีสมาชิกแตละคนไมสามารถแกปญหาไดเพียงตามลำพังหรือ

ตั้งข้ึนมาเพ่ือดำเนินการใหสมาชิกไดรับประโยชนในการประกอบอาชีพของตนมากกวาท่ีแตละคน

เคยไดจากการดำเนินกิจการเพียงตามลำพัง (กรมสงเสริมสหกรณ ม.ป.ป.) 

ท้ังนี้ได ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 63 ก วันท่ี 4 สิงหาคม 2548 มีผล

บังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยมีความหมายของสหกรณในแตละประเภท 

ดังนี้ 

1.สหกรณการเกษตร คือ สหกรณท่ีจัดต้ังข้ึนในกลุมผูมีอาชีพทางเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งข้ึน 

และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกดำเนิน

กิจกรรมรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ และชวย

ยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีข้ึน 

2.สหกรณประมง คือ สหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูชาวประมง หรือผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เพ่ือ

แกไขปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ โดยท่ีแตละคนไมสามารถแกไขปญหาใหลุลวงไป

แกไขปญหาใหลุลวงไปไดตามลำพัง บุคคลเหลานี้จึงรวมตัวกัน โดยยึดอุดมการณการชวยตนเอง 

และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

3.สหกรณนิคม คือ สหกรณการเกษตรในรูปแบบหนึ่งท่ีมีการดำเนินการจัดสรรท่ีดินทำกิน 

โดยการจัดสรางปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกควบคูไปกับการจัดหาสินเชื่อไปในการผลิต

และสิ่งของท่ีจำเปน การแปรรูปการเกษตร การสงเสริมอาชีพ และการใหบริการสาธารณูปโภคแก

สมาชิก 

4.สหกรณรานคา คือ สหกรณท่ีผูบริโภครวมกันจัดตั้งข้ึน เพ่ือจัดหาสินคาเครื่องอุปโภคมา

จำหนายแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ในตางประเทศนิยมเรียกวา “สหกรณของแม โดยจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีสภาพเปนนิติบุคคลเพ่ือแกไขความเดือดรอนในการซ้ือ

เครื่องอุปโภคบริโภค และเพ่ือผดุงฐานะความเปนอยูของตนและหมูคณะ 

5.สหกรณบริการ คือ สหกรณท่ีจัดต้ังตาม พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยมี

ประชาชนจำนวนไมนอยกวา 10 คนข้ึนไป ท่ีมีอาชีพเดียวกัน หรือท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่อง
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เดียวกันรวมกันโดยยึดหลักการประหยัด การชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกปญหา

ตางๆ 

6.สหกรณออมทรัพย คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งทีมีสมาชิกเปนบุคคลทีมีอาชีพอยาง

เดียวกัน ทำงานท่ีเดียวกันหรืออาศัยในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกรูจักการ

ออมทรัพย และใหกูยืมเม่ือเกิดความจำเปนหรือเพ่ือกอใหประโยชนงอกเงย และไดรับการจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

7.สหกรณเครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณเอนกประสงคในชุมชนตั้งข้ึนโดยความสมัครใจของ

สมาชิกท่ีอยูในวงสัมพันธเดียวกัน เชน อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกันหรือใน

สถานท่ีเดียวกัน หรือมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหสมาชิกประหยัดและอดออม รูจัก

ชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะเปนพ้ืนฐานในการสรางความม่ันคงแกตนเองและ

ครอบครัว 

 

ปญหาการดำเนินกิจการสหกรณ 

 จากการศึกษาพบวาการดำเนินกิจการสหกรณ มีปญหาในหลายดาน ซ่ึงสามารถแยก

ประเด็นปญหาได ดังนี้1ปญหาดานบุคคลของสหกรณ 

1.1 สมาชิก 

 เปนปญหาท่ีสำคัญในการดำเนินกิจการของสหกรณของประเทศไทย เพราะองคกรทุก

องคกรจะสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเม่ือองคกรนั้นมีทรัพยากรมนุษยท่ีดีมี

คุณภาพ ซ่ึงสมาชิกถือเปนทรัพยากรหนึ่งขององคกรท่ีมีความสำคัญ แตไมใชในฐานะผูบริหาร หรือ

ดำเนินงานโดยตรงแตเปนผูใชบริการและเปนเจาของสหกรณท่ีมีความสำคัญ แตไมใชในฐานะผู

ใหบริการ หรือดำเนินงานโดยตรง แตเปนผูใชบริการและเปนเจาของสหกรณนั่นเอง ในปจจุบัน

สหกรณสวนใหญ ไมไดคำนึงถึงการเปนเจาของสหกรณตามอุดมการณของสหกรณท่ีวาเปนความ

รวมมือกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และยกระดับความเปนอยู

ของประชาชนใหดีข้ึน แตกลับมองเพียงแคตองการผลประโยชนท่ีจะไดรับ เชน สหกรณรานคา สวน

ใหญจะสนใจเพียงวาสินคามีราคาถูกกวาทองตลาดเทานั้น เปนตน นอกจากนี้ สมาชิกบางรายยัง

ขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสหกรณ ไมดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบและวัตถุประสงคท่ี

สหกรณกำหนด เชน สหกรณการเกษตร สมาชิกบางรายกูเงินไปโดยไมไดนำไปเพ่ือการประกอบ

อาชีพ แตกลับใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ทำใหเกิดการผิดนัดชำระหนี้สงผลเสียตอสหกรณ อาจเกิด

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : NPL) เปนตน 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวา สมาชิกเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญตอการดำเนินกิจการ แตปจจุบัน

ยังคงขาดความรู ความเขาใจ ขาดการมีสวนรวมของกิจการสหกรณ และขาดความมีวินัยของสมาชิก

ในการเปนเจาของสหกรณ จึงทำใหเกิดปญหาท่ีสั่งสมมานานรอการแกไขอยางจริงจัง จากท้ัง

สหกรณเองและหนวยงานของรัฐ 

1.2 คณะกรรมการดำเนินการ 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณมาจากการไดรับเลือกตั้งจากสมาชิก เพ่ือทำใหหนาท่ี

บริหารงานสหกรณแทนสมาชิกท้ังหมด โดยพัฒนาสหกรณใหมีความเจริญรุงเรืองและความกาวหนา

ม่ันคง สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาแกสมาชิก ถือวาเปนผูท่ีความสำคัญตอความสำเร็จ หรือความ

ลมเหลวของสหกรณ ซ่ึงปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึน จะเปนเรื่องของการบริหารงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

ขาดความรูความเขาใจ เก่ียวกับสหกรณ บทบาทภารกิจ และไมมีความเปนมืออาชีพ การแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการก็จะเปนการเลือกจากคนภายในกลุมท่ีจัดตั้ง อาจจะไมมีความรู และ

ประสบการณดานบริหาร และปญหาการทุจริตตอหนาท่ี สงผลใหสหกรณไมสามารถดำเนินกิจการ

ใหมีประสิทธิภาพได 

1.3 เจาหนาท่ีสหกรณ 

  เจาหนาท่ีสหกรณ เปนบุคลากรท่ีสำคัญในการดำเนินงานของสหกรณ เนื่องจากเปน

ผูปฏิบัติงานในสหกรณ ประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝายท่ัวไป เจาหนาท่ีธุรการ 

เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีสินเชื่อ โดยท้ังหมดเปนผูท่ีใหบริการแกสมาชิก ซ่ึงปญหา

ท่ีเกิดข้ันกับเจาหนาท่ีสหกรณสวนใหญจะเปนการดำเนินงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีมี

ศักยภาพไมเพียงพอ ขาดความรู ความเขาใจในกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสหกรณอยางถองแท 

2. ปญหาดานการจัดการภาครัฐ 

 ปญหาโครงสรางและระบบสหกรณ ซ่ึงสหกรณของไทยอยูภายใตระบบราชการ มี

กฎระเบียบเปนกรอบในการดำเนินงาน มีหนวยงานราชการกำกับดูแล และคอยตรวจสอบการ

ดำเนินกิจการของสหกรณซ่ึงดูเหมือนจะมีการควบคุมตรวจสอบอยางเครงครัด เนื่องจากอำนาจ

หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐคอนขางกวาง ไมสามารถควบคุมไดอยางท่ัวถึงทุกสหกรณ โดยจะมีการ

ประเมินเพียงแคภาพรวมเทานั้น ซ่ึงไมสามารถแกปญหาและหาแนวทางปองกันไดทันทวงที  

3. ปญหาดานการดำเนินธุรกิจ 

  ปญหาดานการดำเนินธุรกิจของสหกรณสวนใหญจะเปนปญหาดานเงินทุนไมเพียงพอตอ

ความตองการของสมาชิก การขาดแหลงเงินทุน ตองอาศัยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

ซ่ึงดอกเบี้ยคอนขางสูงและไมคลองตัวเทาท่ีควร สงผลใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
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แนวทางในการแกไขปญหาสหกรณ 

1. การแกไขปญหาดานบุคลากรของสหกรณ 

 ปญหาดานบุคลากร คือ การขาดความรู ความเขาใจในบริบทของสหกรณ ขาดการมีสวน

รวมในการดำเนินกิจการสหกรณในฐานะความเปนเจาของสหกรณ การขาดวินัยของสมาชิก และ

การขาดธรรมาภิบาลของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ และเจาหนาท่ีสหกรณในการดำเนิน

กิจการสหกรณ โดยปญหาท้ังหมดสามารถแกไขไดหากบุคลากรของสหกรณมีความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตอง มีธรรมาภิบาล ซ่ึงการแกไขสามารถดำเนินการโดยจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 

2. การแกไขปญหาดานการจัดการภาครัฐ 

 รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทรวาท ไดใหความเห็นในรายการชี้ชัดจัดเต็ม ปฏิรูปประเทศ

ไทย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558 วา การแกปญหาโครงสรางและระบบสหกรณจะดำเนินการไดจะตอง

มีการปรับโครงสรางท้ังระบบซ่ึงจะตองมีการปฏิรูปกฎหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสหกรณ

สามารถดำเนินการไดอยางอิสระ คำนึงถึงหลักการ และเจตนารมณ และควรบูรณาการหนวยงาน

ภาครัฐใหเปนหนึ่งเดียวโดยคำนึงถึงสมาชิกสหกรณเปนหลัก โดยยกระดับการพัฒนาสหกรณให

สามารถแขงขันกับผูคา คูแขง สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสมาชิกและชุมชนได 

 ท้ังนี้  ในการปฏิรูปสหกรณของประเทศไทย ได มีการเสนอแนวทางจัดตั้ งสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณเปนองคการอิสระเพ่ือเปนหนวยงานกลางในการพัฒนาและ

กำกับการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสนับสนุนใหสหกรณออม

ทรัพยท่ีมีความเขมแข็งรวมกันจัดตั้งเปน “ธนาคารสหกรณ” เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการ

บริการทางการเงินและสรางความม่ันคงใหแกสหกรณท่ีเขารวมกอตั้ง เชนเดียวกับ Rabobank ของ

ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และ DZ Bank ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนตน (สำนักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558) 

3. การแกไขปญหาดานการดำเนินธุรกิจ 

 ปญหาดานการดำเนินธุรกิจของสหกรณ ซ่ึงสวนใหญจะประสบปญหาดานแหลงเงินทุนและ

การแขงขันในตลาด โดยเปนปญหาท่ีสหกรณสวนใหญไมสามารถแกไขไดเพียงลำพัง ตองอาศัยกลไก

ของภาครัฐชวยเหลือสนับสนุน เชน การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ำ โดยมีภารรัฐใหการ

สนับสนุนดวยแลง การแขงขันในดานธุรกิจของสหกรณตาง ๆ ก็สามารถแขงขันในตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพเชนกัน 
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 ผูเขียนมีความเห็นวา ระบบสหกรณเปนระบบท่ีดี สามารถพัฒนาความเปนอยูท่ีดีข้ึนใหแก

ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันได แตการดำเนินการของ

สหกรณในประเทศไทยปจจุบันยังคงมีปญหาท่ีกำลังรอการแกไขจากทุกภาคสวน ซ่ึงการท่ีจะ

แกปญหาท่ีสะสมอยางยาวนานได จำเปนตองมีการแกปญหาท้ังระบบ การสรางความรู ความเขาใจ

ใหแกสมาชิก  และสามารถตรวจสอบกันเองเพ่ือปองกันการทุจริต การตรวจสอบ และกำกับดูแล 

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะตองดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบควบคุมกิจการสหกรณอยาง

ใกลชิด เม่ือมีขอสงสัยหรือเกิดปญหา ควรรีบดำเนินการตรวจสอบ ทำใหสหกรณของประเทศไทย

สามารถยืนหยัดอยูในภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนำพาประเทศใหมีความ

เจริญยิ่งข้ึนไป 

 การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน การพัฒนาท้ัง

ในการแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม รวมกำหนดนโยบาย

รวมวางแผน รวมตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่อง

ตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชน แลเครือขายทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมท่ีเปน

อิสระโดยความสมัครใจ ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือ การปฏบิัติและรวมกันประโยชนการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา การใหประชาชน รวมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศทางการ

พัฒนาการดำรงชีวิต รวมปฏิบัติตามแผนของกลุมหรือของชุมชนและรับประโยชนรวมกันโดยรัฐเปน

เพียงผูสนับสนุน 

 การรวมคิดและตัดสินใจภายในกลุมเปนเรื่องยากท่ีจะทำใหทุกคนมีสวนรวมจริง ๆ และเปน

อิสระในการแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุมมีศักยภาพ ฐานะอำนาจทางสังคมแตกตางกัน ปจจัย

วัฒนธรรมบางประการเปนอุปสรรคตอความเปนอิสระในการแสดงออก คนแตละคนตางมีมุมมองใน

การตัดสินคุณคาเรื่องตางๆ ไมเหมือนกัน 

 การมีสวนรวม เปนการเขาไปเก่ียวของทางความคิด จิตใจ อารมณ และทางกาย การมีสวน

รวมมีความหมายท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ การมีสวนรวมครอบคลุมท้ังมิติดานความสามารถ 

เวลา และโอกาสท่ีจะมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมเปนปรากฏการณท่ีมีความหลากหลาย เปนความพยายามรวมกันในสหกรณ

เพ่ือแกปญหาและบรรลุความตองการของตนเอง สหกรณ โดยเริ่มจากการ รับรูรวมกัน คิดรวมกัน 

และ กระทำรวมกันในโครงการอยางตอเนื่อง 
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หลักการมีสวนรวม 

ปฏิสัมพันธรวมกัน 

ผูมีสวนรวม 

รับรูรวมกัน สมาชิกสหกรณ 

คิดรวมกัน ฝายจัดการสหกรณ 

กระทำรวมกัน คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ 
 

 จากภาพ แสดงแนวคิดหลักการมีสวนรวม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการทำกิจกรรม

ตาง ๆ ของสหกรณ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ โดยทุกฝายตองรับรูรวมกัน คิดรวมกัน 

กระทำรวมกัน หากท้ังสามฝายใชหลักการมีสวนรวมดังกลาวจะทำใหการบรหิารงานของสหกรณไม

มีขอบกพรองในการดำเนินงาน 

 

องคกรแหงการเรียนรู 

ความสำคัญของการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

1.  กอใหเกิดความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานท่ีมุงหวัง 

2.  กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองคกรไดกวางขวางและเกิดการ  

ยอมรับได 

3.  เปนหลักการของการบริหารท่ีเปนผลตอการดำเนินการเชิงวิเคราะหดวยเหตุผลวิวัฒนาการ

เพ่ือความคิด (การเปดกวาง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซ่ึงนำไปสูการตัดสินใจได 

4.  ลดชองวางของระบบการสื่อสารในองคกรและขจัดปญหาความขัดแยงได 

ข้ันของความสำเร็จท่ีสงผลใหเกิดการมีสวนรวมและบุคคลยอมรับอาจ ไดแก 

1.การเรียนรูในกิจกรรมของตน เปนผลตอความรูสึกในการอยากรู และอยากเขาไปมีสวนรวม 

2.สรางขายงานได โดยพ่ึงพาตอกัน ท้ังเพ่ือน ผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา 

3.เรียนรูการทำงานเปนกลุมมีข้ันตอนอยางไร 

 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลในองคกรท่ีสำคัญ 

คือ แรงจูงใจ และภาวะของบุคคล (ผูนำ) 

 แรงจูงใจ คือ สิ่งท่ีเปนตัวกระตุน เพ่ือกอใหเกิดการกระทำของพลังในบุคคลสงผลตอการ

แสดง ซ่ึงพฤติกรรมและวิธีการในการทำงานเพ่ือบรรลุเปาหมายหลักท่ีตองการ เพราะแรงจูงใจท่ีมี

ผลตอกระบวนการทำงาน 
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            ลักษณะของแรงจูงใจจะแสดงออกไดโดยลักษณะพฤติกรรมซ่ึงมีหลายทิศทางข้ึนอยูกับ

บุคคลและ ข้ึนกับธรรมชาติแหงความตองการของบุคคลดวย ท้ังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

โดยเปนไปตามความปรารถนา ความคาดหวัง ของตนเอง 

     ความสำคัญของแรงจูงใจตอกระบวนการมีสวนรวม มีคำกลาววา “ผูบริหารท่ีดีคือ ผูท่ี

สามารถทำงานใหสำเร็จไดโดยผูรวมงาน” การท่ีองคกรหรือผูบริหารขององคกรตองใหความสำคัญ 

และนำมาใชในกิจกรรมตาง ๆ ของงาน เพ่ือสงผลให 

1. การรวมมือรวมใจเพ่ืองาน 

2. ความจงรักภักดีและซ่ือสัตยตอองคกร 

3. เก้ือหนุนใหเกิดระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือผลในการกำกับควบคุมในองคกร 

4. การเกิดความสามัคคีในองคกรหรือกลุม 

5. มีศรัทธาความเชื่อม่ันตอตนเองและกลุม 

     ภาวะผูนำ มีผลตอการมีสวนรวมขององคกรหรือบุคคลในองคกรในทิศทางของ

กระบวนการตัดสินใจ เพราะการมีแรงจูงใจใหปฏิบัติหรือการมีสวนรวมใหปฏิบัติใดๆ 

 

ทฤษฎีและแนวคิดการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และตอเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมี

บัญญัติอยูในกฎหมายตาง ๆ อีกมากมายอีกท้ังพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีพุทธศักราช 2546 ก็ไดใหความสำคัญของการใหประชาชนเปนศูนยกลางใหมี

การปฏิรูประบบราชการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินอีกดวย 

(ถวิลวดี บุรีกุล , 2551, หนา 3) 

 Rose (อางถึงใน สานิตย บุญชู, 2527, หนา 7) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนไว 

กลาวคือชุมชนใดท่ีไดเปดโอกาสไดมีเขามามีสวนรวมมากเทาใด ก็ทำใหการพัฒนาชุมชนนั้นสามารถ

เปนไปไดโดยสะดวกและสามารถดำเนินไปสูเปาหมายท่ีวางไวไดท้ังนี้โดยมีความเชื้อพ้ืนฐานท่ีวา คน

มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณคาของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานั้นจะไมมีความหมาย 

ถาหากขาด การมีสวนรวมกับบุคคลอ่ืน 

 (สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2546, หนา 144) ได

ระบุวา การมีสวนรวม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการ

กำหนด นโยบายพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ รวมท้ังมีสวนในการ
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ควบคุมประเมินผลโครงการตางๆ ของทองถ่ิน นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของการมีสวนรวมวามี 

2 ลักษณะ คือ 

1.การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

 ยศวีร คงสวัสดิ์ (2548, หนา 28) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม

หมายถึง การท่ีบุคคลหรือหลายสวนรวมกันทำงานเพ่ือสวนรวม การท่ีเขามามีสวนรวมของบุคคลมี

สาเหตุหลายประการ เชน มีผลประโยชนรวมกัน มีแรงจูงใจเปนตัวจริง ถูกปลุกระดมใหเขามามีสวน

รวม 

 เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย (2549, หนา 17) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมี

สวนรวม (Participation) หมายถึง การท่ีประชาชนซ่ึงประกอบไปดวยบุคคล กลุม และองคกรมีสวน

รวมในกระบวนการการจัดการการปาและทรัพยากร อาทิ การรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็น

และชี้ประเด็นปญหา การตัดสินใจ กำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ การไดรับประโยชน กร

ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ การติดตามการประเมินผล การแกไขปญหาอุปสรรค ตองมี

อุดมการณ เปาหมายและวัตถุประสงครวมกันและมีประโยชนรวมกัน 

2.การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลังอำนาจของ

พลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของกลุมควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอให เกิด

กระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเองและ

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527,หนา 183) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวน

รวม หมายถึง การเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของ

การเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทำการใหบรรลุ จุดมุงหมายของกลุมนั้นกับท้ังทำใหเกิด

ความสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 

 นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546, หนา 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมี

สวนรวม คือ รวมการตัดสินใจ เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขา

รวมดวยอยางแทจริงยิ่งข้ึนและการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตข้ันจนแรกจนถึงข้ันสุดทายของโครงการ 

 วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน (2531, หนา10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มท่ีของกลุมบุคคลผูมีสวยไดเสียในทุกข้ันตอนของโครงการหรือ
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งานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี สวนรวมอำนาจ การตัดสินใจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

และม่ันใจมากข้ึนวาผูเขารวม ทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอภาคกัน 

 สรุปไดวา การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม รวมกำหนดนโยบาย 

รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบติดตามประเมินผลและการรวมรับผิดชอบ

ในเรื่องตาง ๆ ท้ังในการแกไขปญหาและปองกันปญหา อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง 

ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี 

 ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม ซ่ึง อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, 

หนา 7-9) ไดสรุปไว ดังนี้ 

1.ทฤษฎีการเกลี้ยมกลอมมวลชน (Mass Persuation) 

 Maslow (อางถึงใน อคิน รพีพัฒน, 2527 ,หนา 7-8) กลาววา การเกลี้ยกลอม หมายถึง 

การใชคำพูดหรือการเขียน เพ่ือมุงใหเกิดความเชื่อถือและการกระทำ ซ่ึงการเกลี้ยกลอมมีประโยชน

ในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงาน จะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะ

เกลี้ยกลอม 

2.ทฤษฎีการสรางผูนำ (Leadership) 

 การสรางผูนำจะชวยจูงใจใหประชาชนทำงานดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงครวมกัน เพราะผูนำเปนปจจัยสำคัญของการรวมกลุมคน อาจมีผูนำทำใหเกิดความ

รวมมือปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ มีความคิดสรางสรรค การสรางผูนำท่ีดียอมนำไปสูการมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 8) 

 องคประกอบการมีสวนรวมมี 3 ดาน คือ 1) ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายชัดเจน 

2) ตองมีกิจกรรมเปาหมายการใหประชาชนเขามีสวนรวม และ 3) ตองมีบุคคลหรือกลุมเปาหมาย 

 

7.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 หลักการสำคัญของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมี ดังนี้ (ชิต นิลพาณิช และกุลธน 

ธนาพงศธร, 2532, หนา 362) 

 1. หลักการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางทางราชการกับทางประชาชน โดยยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานหรือตอบุคคล 

 2. หลักการขจัดความขัดแยง ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและความคิด จะมีอิทธิพลตอการ

ดำเนินงานพัฒนาเปนอยางมากเพราะจะทำใหงานหยุดชะมักและลมเหลว 
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 3. หลักการสรางอุดมการณและคานิยมในดานความขยัน ความอดทน การรวมมือ และการ

พ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณเปนเรื่องท่ีจะจูงใจประชาชนให รวมสนับสนุนนโยบาย และ

เปาหมายการดำเนินงาน กอใหเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 4. การใหการศึกษาอบรมอยางตอเนื่องเปนการสงเสริมใหคนมีความรูความคิด ชวยใหประชาชน

ม่ันใจในตนเองมากข้ึน ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ รูจักวิเคราะหเห็นคุณคาของงาน 

และนำไปสูการเขารวมในการพัฒนา 

 5. หลักการทำงานเปนทีม สามารถนำมาใชในการแสวงหาความรวมมือในการ พัฒนาไดอีก 

 6. หลักการสรางพลังชุมชน การรวมกลุมกันทำงานจะทำใหเกิดพลังในการทำงานและทำใหงาน

เกิดประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

 การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ หมายถึง การมีสวนรวมท่ีเปนอิสระโดยความสมัครใจ 

รวมคิด รวมปฏิบัติ และรวมประเมินผลในระยะเวลาและสถานการณในการมีสวนรวมกับใคร การมี

สวนรวมนั้นมีมิติท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ซ่ึงมีสวนรวมเปนจุดหมายปลายทาง การมีสวน

รวมนั้นเปนกระบวนการทางสังคมและการศึกษา ตามสถานการณนั้นการมีสวนรวมตองคำนึงถึงการ

รวมแรงอยางแข็งขัน ตองมีคณะผูบริหารรวมพิจารณา เพ่ือวางแนวทางในการดำเนินงานสหกรณให

เหมาะสม และการมีสวนรวมรับรูปญหาของสมาชิก 

 

           เสนอแนวทางการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณมีดังนี้ 

 1. การสรางศรัทธา ไมไดเกิดจากการเรียกรองของสมาชิกสหกรณ แตเกิดจากความรวมมือของ  

สมาชิกท่ีมีความศรัทธาทำใหเกิดการมีสวนรวมท่ีดีกับสหกรณ 

 2. แรงจูงใจ (Motivation) สิ่งท่ีเปนตัวกระตุนเพ่ือกอใหเกิดการกระทำพลังงานในบุคคล เชน 

จายเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเบี้ยประชุม เปนตน จัดสวัสดิการ เชน กองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกครอบครัว และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน 

 3. การประชาสัมพันธ  มีปายสำนักงาน  มีมุมความรู  เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ และ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตามสื่อตางๆ เชน จัดทำวารสาร ออกขาวประกาศตามหอกระจาย

ขาวในหมูบาน  หรือลง Web Side ของสหกรณ  

 4. การแกไขปรับปรุงระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑตางๆเชน การใหหลักสิทธิพิเศษแตกตางกัน

ตามระดับการจัดชั้นสมาชิก  
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 สำหรับปญหาในการมีสวนรวมท่ีแทจริงมีสาเหตุมาจากสมาชิกสหกรณท้ังสิ้น โดยสมาชิก

ทุกคนมีพ้ืนฐาน และท่ีมาแตกตางกันไมวา จะเปนพ้ืนฐานทางครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

ความเชื่อ วัฒนธรรม และพ้ืนฐานในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน จึงทำใหสมาชิกสหกรณมีทัศนคติ 

ความคิดเห็น การประพฤติปฏิบัติในเรื่องแตกตางกันซ่ึงความแตกตางทำใหเกิด ความขัดแยงทาง

ความคิดหรือเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 
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การเมืองบนพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 

Politics on Buddhists Approach 
 

กาญจนา  ดำจุติ∗  พรรษา พฤฒยางกูร∗∗ 

 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนความเชื่อและความศรัทธา บาป บุญ คุณ 

และโทษ ในการดำเนินชีวิต จากสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว ท่ีปลูกฝงในเรื่องความ

ซ่ือสัตย ดังนั้นจะเห็นวาบางครั้งเม่ือมีการซ้ือเสียงขายสิทธิ รับเงินมาแลวก็ไมกลาบิดพลิ้ว ทำใหการ

เมืองไทยตกอยูในวังวนเดิมๆ ไมสามารถแยกความตองการกับความรับผิดชอบตอสังคมและความ

ถูกตองท่ีควรเปน ออกจากบุญคุณท่ีตองทดแทนดวยรับเงินแลวตองลงคะแนนเสียง ถึงแมวาจะ

จำนวนไมมากก็ตามแต ทำใหเกิด ระบอบประชาธิปไตยแบบแทนคุณ ดังนั้นประชาธิปไตยท่ีมี

พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาและการกลอมเกลาจากสถาบันทางสังคม จึงเปนประชาธิปไตยแบบท่ี

เห็นๆ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน แมวาเวลาจะผานมาเนิ่นนานก็ตาม ไมใชเหตุบังเอิญท่ีวาประชาชนไมมี

ความรู แตสวนหนึ่งเปนผลมาจากการกลอมเกลาของสถาบันทางสังคมและประพฤติปฏิบัติตามวิถี

ชีวิตในสังคมวิถีพุทธ และกระบวนการถายทอดทางสังคม สงผลใหกลุมวัยท่ีพ่ึงพาหรือยึดสื่อเปน

สวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ก็ข้ึนอยูกับขอมูลจากสื่อท่ีไดรับ ทำใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออิงตาม

กระแสตามสื่อ และขาดการนำหลักโยนิโสมนสิการ ในการแยกแยะระหวางบุญคุณกับความถูกตอง 

หนาท่ี สิทธิ เสรีภาพ  

คำสำคัญ: การเมือง, พ้ืนฐาน, พระพุทธศาสนา 
 

Thai society is a society that has Buddhism as a belief and faith.  

From social institutions such as family institutions Instilled in honesty. Therefore, it 

can be seen that sometimes when buying rights to sell audio Already received 

money and did not dare to reclaim. Causing the Thai politics to fall into the original 

revival can not separate the needs and social responsibility and the correctness 

that should be leaving the merit that must be replaced by receiving money and 

having to vote. Although not many. But resulting in a democracy instead of you. 

                                                           
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

∗∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Therefore, democracy, which has a Buddhist basis and finesse from social 

institutions. Therefore is a democracy that is seen from the past to the present. 

Although the time has passed for a long time not a coincidence that people do not 

have knowledge. But partly as a result of the reverence of social institutions and 

behaving in a way of life in a Buddhist society and social transfer processes. As a 

result, the age groups that rely on or capture media are part of daily life. Depending 

on the information from the media received causing deviating behavior or based on 

media flow and lack of Yoniso manasikarn principles. In distinguishing between 

merit and correctness, duty, rights, freedom 

Keywords: Politics, basic, Buddhism 
 

บทนำ 
สังคมไทยเปนสังคมเมืองพุทธ สังคมแหงความเชื่อในบุญ บาป สังคมท่ีมีสถาบันทางสังคม

เปนตัวชี้นำทางการเมืองเปนสังคมท่ีมีความยืดหยุนตามสถานการณ เชน กรณีกรุงเทพมหานคร เม่ือ

พรรคใดชนะการเลือกตั้งจะเห็นวาคะแนนและจำนวน สส. ก็จะชนะแบบขาดลอยจากครั้งท่ีผานมา 

จากอดีต เชน พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย พรรคประชากรไทย พรรคไทยรักไทย พรรค

ประชาธิปตย พรรคพลังธรรม พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ จะเห็นวาตั้งแตป พ.ศ. 2475 

และสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม แตระบอบสฤษดิ์ หรือสมัยพอขุนอุปถัมภก็สนับสนุนให

สถาบันนี้กลับมาดำรงฐานะอันสูงสุดของชาติไดอยางดั้งเดิม และถอยคำท่ีวา “ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” เริ่มปรากฏอยูอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 โดย

ในคำปรารภระบุวา “ตามวิวัฒนาการปรากฏวาระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

นั้น เปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของปวงชนชาวไทยเปนการถาวรม่ันคงตลอดมา สภารางรัฐธรรมนูญลงมติ

กำหนดสาระสำคัญเปนการท่ัวไปวา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข” และในชวงท่ีการเมืองเปดของมวลชนใน พ.ศ.2516-2519 สถาบัน

กษัตริยไดถูกใชเปนสัญลักษณหยิบยกข้ึนตอตานอุดมการณคอมมิวนิสตหรือ “ฝายซาย” ในฐานะท่ี

เปนสัญลักษณของ “ความเปนไทย” หลังจากนั้นคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดอางความม่ันคง

ของสถาบันนี้เปนเหตุผลหนึ่งในการยึดอำนาจใน พ.ศ.2519 จนกระท่ัง พ.ศ.2557 ไดอางวา

ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากยังคงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และโนม

นาวดวยคำขวัญวา “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” เพ่ือเนนการสรางความจงรักภักดีและการ

แสดงออกถึงความเปนศูนยรวมจิตใจ 
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การเมือง 
การเมือง คือ อำนาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชนสูงสุดของ

ประชาชน ซ่ึงหมายถึงการกำหนดและบังคับใช กฎ ระเบียบ ของสังคมอยางยุติธรรม เพ่ือสนองตอบ

ประโยชนสุขของประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันตามหลักการ 

ความสำคัญของการเมือง 
ถามองการเมืองในระดับประเทศ การเมืองจะเปนเรื่องซ่ึงเก่ียวพันกับทุกๆ ชีวิตท่ีอาศัย

อยูในประเทศนั้นๆ สำหรับในระดับประเทศนั้นอำนาจทางการเมืองถูกใชในการเปนเครื่องมือในการ
จัดการปกครอง การดูแล จัดการใหมนุษยอยูกันอยางเปนธรรมและเปนระเบียบ ดังนั้น การเมืองจึง
เปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย การเมืองยังเปนเรื่องเก่ียวพันกับอำนาจและการแบงปนผลประโยชน
ตางๆ ในสังคม ถารัฐใดหรือประเทศใดมีระบบการเมืองท่ีดี มีสถาบันทางการเมืองท่ีม่ันคง มี
นักการเมืองท่ีมีคุณภาพ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน หรือนักการเมืองนำประโยชนของประชาชนมา
เปนตัวตั้ง ประโยชนสวนตนเปนตัวรอง ประเทศนั้นนั้นก็จะเจริญ เขาถึงและแกปญหาของประชาชน
ไดจริง ประเทศนั้นก็จะเจริญรุงเรือง และพัฒนากาวหนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง คนเราเม่ืออาศัยอยู
ในท่ีใดรัฐไหนก็ยอมตองผูกพันกับระบอบการเมืองของรัฐนั้นๆ ระบอบการเมืองของแตละประเทศมี
ความแตกตางกันตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
แนวคิด ความเชื่อ และอุดมการณทางการเมือง ระบบการเมืองการปกครองท่ีสำคัญท่ีสุดในปจจุบัน 
คือ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ ซ่ึงระบบการเมืองท่ีแตกตางกันนั้นยอมสงผลตอการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนท่ีแตกตางกัน หรือตัวอยางใกลตัว เชน การเมืองในระดับจังหวัดซ่ึงมี
ตัวอยางใหเห็นในหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย 

 
ความสัมพันธระหวางการเมืองกับสังคม 
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีตั้งอยูบนความเชื่อท่ีวา มนุษยนั้นเกิดมา

มีความเสมอภาคเทาเทียมกันทุกคน ไมวาบุคคลนั้นจะรวยหรือยากจน มีการศึกษาสูงเพียงใดก็ตาม 
มนุษยทุกคนนั้นก็มีความเสมอภาคกัน เพราะทุกคนตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายเดียวกัน 
ประชาชนเปนเจาของอำนาจปกครอง ผูปกครองและผูใตปกครองจึงเปนคนๆ เดียวกัน และรัฐ
จะตองปฏิบัติตอบุคคลทุกคนโดยเสมอเหมือนกัน ไมมีใครตัวใหญกวาใคร จึงไมมีใครมารังแกใครได 
ใครทำผิดกฎกติกาของหองก็จะตองถูกลงโทษ จะใชกำลังรังแกคนอ่ืน เพ่ือไมใหตนเองตองถูกลงโทษ
ไมได แตถาเปนการปกครองในระบอบเผด็จการนั้น สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะถูกจำกัด 
และขาดความเสมอภาคกัน เพราะอำนาจการปกครองอยูท่ีคนๆ เดียวหรือกลุมเดียว ผูปกครองจึงมี
สถานะไมเทากับผูใตปกครอง สังคมก็มีโครงสรางทางสังคมท่ีหลากหลาย มีสถาบันตางๆ เชน 
สถาบันครอบครัว ท่ีทำงาน โรงเรียน เม่ือสถาบันเหลานี้มีประเด็นเรื่องการเมืองเขามาเก่ียวของ ทำ
ใหเกิดความสัมพันธทางเมืองท่ีแตกตางกันออกไป เพราะเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน หรือการอบรม
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สั่งสอนใหเกิดการคลอยตามหรือยอมทำตามเพ่ือความอยูรอดในสังคมนั้น จึงทำใหเกิดวัฒนธรรม
ทางการเมืองท่ีแตกตางกันออกไปตามความสัมพันธกันในสังคมนั้นๆ 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) เปนแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอ

ระบบการเมืองและองคกรทางการเมือง ท่ีเกิดจากการเรียนรูและจากการกลอมเกลาทางการเมือง 

(Political Socialization) อันไดแก ครอบครัว กลุมเพ่ือน โรงเรียน กลุมอาชีพ กลุมศาสนา และ

สื่อสารมวลชน ซ่ึงมีแบบแผนความเชื่อ พฤติกรรม ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม ซ่ึงไดถายโอนเปน สืบ

ทอดกันมาและยึดถือปฏิบัติเปนแบบแผนของสังคม ดังนั้น ความเชื่อ คานิยม ท่ีสืบทอดกันมานั้นถือ

เปนฐานรากท่ีสำคัญของระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ  

พ้ืนฐานทางระบบความเชื่อ (Belief) คานิยม (value) ทัศนคติ (Attitude) และบรรทัด

ฐาน (Norm) อันสงผลกระทบตอวิถีทางการเมือง จะเห็นวาวัฒนธรรมทางการเมืองเปนเรื่องของ

ความรูสึกนึกคิดท่ีอยูในจิตใจของบุคคล และความรูสึกนึกคิดนี้เปนแนวทางหรือรูปแบบหรือ

มาตรฐานของแตละบุคคลท่ีจะใชในการประเมินเหตุการณหรือการรับรูทางการเมืองของบุคคลนั้น 

ผลของการประเมินการเมืองนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงความคิดเห็น การออก

เสียงเลือกตั้ง การประทวง การยอมรับ หรือการปฏิบัติตาม เปนตน และวัฒนธรรมทางการเมือง

จำเปนตองมีอยูรูปแบบการปกครองของทุกประเทศ โดยจะแตกตางกันไปตามความเชื่อ คานิยมท่ี

ไดรับการกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ตามสภาพแวดลอมทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองนั้นๆ  
 

วัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง จะเปนปจจัยชวยธำรงรักษาระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยไดนั้นตองเปนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยดวย  ซ่ึงเก่ียวของกับระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย พ้ืนฐานของวัฒนธรรมทางการเมือง 3 ดาน ไดแก 1) 

ความโนมเอียงดานองคความรูหรือการรับรู (Cognitive orientations) คือ ความรูความเขาใจและ

ความเชื่อของประชาชนท่ีมีตอระบบการเมือง 2) ความโนมเอียงดานสะทอนความรูสึก (Affective 

orientations) คือ ความรูสึกทางอารมณท่ีประชาชนมีตอระบบการเมือง เชน ระหวางความชอบกับ

ไมชอบ ระหวางความพอใจกับไมพอใจ 3) ความโนมเอียงดานการประเมินคา (Evaluative 

orientations) คือ การใชดุลพินิจตัดสินใจใหความเห็นตางๆ เก่ียวกับกิจกรรมและปรากฏการณ

ทางการเมือง เชน ตัดสินระหวางดีกับไมดี เปนประโยชนกับไมเปนประโยชน ซ่ึงการตัดสินนี้จะใช

ขอมูล ตรรกะและอารมณความรูสึกเขามาประกอบดวย 

วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีมนุษยสรางข้ึน มิใชสิ่งท่ีมนุษยทำตามสัญชาตญาณ เม่ือมนุษยท่ี

ยูบริเวณใกลเคียงกัน ในสังคมเดียวกันทำความตกลงกันเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือวาสมาชิกในสังคม
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จะไดเขาใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน หรืออาจเรียกระบบท่ีสมาชิกในสังคมไดตกลงใน

ความหมายแลวนี้วา ระบบสัญลักษณ 

ตามท่ีปรากฏเปนขอเท็จจริงในประวัติศาสตร  ความสำเร็จและความลมเหลวของระบบ

การปกครองข้ึนอยูกับ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ของสังคม การท่ีกรุงศรีอยุธยาตองพายแพตอกรุง

หงสาวดีถึง 2 ครั้งในประวัติศาสตร หรือการท่ีราชวงศอลองพญาของพมาตองลมสลายดวยอำนาจ

จักรวรรดินิยมของอังกฤษ ก็เพราะวัฒนธรรมการแสวงหาอำนาจโดยปราศจากฎเกณฑ (หรือหลัก

ของศีลธรรม) ประกอบกับวัฒนธรรมของความคิดท่ีไมวางใจซ่ึงกันและกันในหมูผูนำผูปกครอง  

วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผนของทัศนคติ และทัศนคตินี้จะเปนฐานท่ีสำคัญอัน

กอใหเกิดกิจกรรมทางการเมืองข้ึน มีองคประกอบหลายประการ ไดแก ความโนมอียงทางการรับรู

ซ่ึงเปนการรับรูตามความเชื่อท่ีมีตอการเมือง ซ่ึงอาจจะถูกตองหรือไมก็ได ประการท่ีสอง คือ

ความรูสึกเก่ียวของ หรือยอมรับในเรื่องเก่ียวกับการเมือง และประการสุดทาย คือความโนมเอียง

ทางการประเมินคา คือ การประเมินคาความคิดเห็น คานิยมท่ีเก่ียวของกับการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีครอบงำทางสังคม จึงเปน

ตัวกำหนดคานิยม และปทัสถานสำหรับโตเถียงและตัดสินใจทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง

เปนผลผลิตของอุดมการณของผูปกครองและผูท่ีสืบทอด เนื่องจากผูปกครองใชวัฒนธรรมทาง

การเมืองเปนเครื่องมือสรางความชอบธรรมทางการเมือง 

 

ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 

อัลมอนด (Almond) และ เวอรบา (Verba) ไดจำแนกวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 

3 ประเภท ดังนี้  

1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) เปนวัฒนธรรม

ทางการเมืองและสังคมด่ังเดิมท่ียังไมมีบทบาททางการเมือง ไมมีความรู ความเขาใจ และความ

ผูกพันท่ีตนเองมีตอระบบการเมืองโดยท่ัวๆ จึงไมมีความคิดท่ีจะรวมทางการเมือง รวมท้ังไมไดต้ัง

ความหวัง หรือขอเรียกรองจากระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทนี้ปรากฏในสังคม

จารีตประเพณีแบบดั้งเดิมหรือชนเผาท่ีมีการปกครองงายๆ ไมซับซอน 

2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject Political Culture) เปนวัฒนธรรมทาง

การเมืองท่ีสมาชิกของสังคม มีความรูความเขาใจในระบบการเมืองโดยท่ัวๆ ไปในลักษณะยอมรับ

อำนาจรัฐ เคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายแตไมเรียกรอง ไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

เราะถือวาการเมืองเปนเรื่องของผูมีอำนาจบารมี ประชาชนเปนผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีตองปฏิบัติ

ตามนโยบายเทานั้น 
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3) วัฒ นธรรมทางการเมืองแบบมีส วนรวม  (Participant Political Culture) คือ 

วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมท่ีประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีความผูกพันตอระบบการเมือง 

จะเรียกรองหรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหระบบการเมืองตอบสนองขอ

เรียกรอง ซ่ึงประชาชนรูสึกวาพวกเขาสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได 

ลูเซียน พาย (Lucien W. Pye) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมทางการเมือง มี 4 ความหมาย

ไดแก 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวของกับความไววางใจหรือ ความไมไววางใจของบุคคลตอ

บุคคลอ่ืน หรือตอสถาบันทางการเมือง เชน การมีความศรัทธา หรือความเชื่อม่ันตอสถาบัน หรือตอ

ผูนำทางการเมือง 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวของกับทัศนคติตออำนาจ ทางการเมืองซ่ึงจะสะทอนถึง

การยอมรับและความสัมพันธระหวาง ผูปกครองและผูถูกปกครองหรือผูนำกับประชาชนท่ัวไปซ่ึง

ทัศนคตินี้ สงผลโดยตรงท่ีจะทำใหประชาชนใหความรวมมือหรือตอตานอำนาจ ทางการเมืองของ

ผูปกครอง  

3. วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวของกับเสรีภาพ และการควบคุมบังคับทางการเมือง

กลาวคือวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้น ใหการยอมรับหรือเคารพตอเสรีภาพของประชาชนมา

กอยเพียงใดหรือมุงเนนการใชอำนาจบังคับเพ่ือใหเกิด ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

4. วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวของกับความจงรักภักดี และยึดม่ันในสังคมการเมืองของ

บุคคล กลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมือง ชวยสรางเอกลักษณทางการเมืองใหแกบุคคลในสังคมท่ียึด

ม่ันรวมกัน และพรอมท่ีจะตอสู ปกปองรักษาไวซ่ึงเอกลักษณนั้นใหคงอยูตอไป อาจจะโดยการยอม

เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือสละผลประโยชนระยะสั้นเพ่ือผลประโยชน

ระยะยาวเปนตน 

ศ.ดร.สัญญา  สัญญาวิวัฒน ไดสรุปลักษณะท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองจากคำ

นิยามท่ีมีผูเชี่ยวชาญทานอ่ืนใหไววามี 3 ประการ คือ  

ประการแรก วัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบในการคิดเรื่องการเมืองหรืออำนาจของคน

ในสังคมหนึ่ง  แบบในการคิดนี้เปนท้ังความรู ความเชื่อ อุดมการณ คานิยมทางการเมืองหรือท่ี

เก่ียวกับอำนาจ เปนสิ่งท่ีสั่งการหรือผลักดันการเมือง  ถาเหตุการณเปนไปตามคานิยมของคนกลุม

นั้นๆ ก็จะถือวามีคาแลวก็นิยมชมชอบ หากไมตรงกับระบบคุณคาก็จะไมนิยมชมชอบ เปนตน   

ประการท่ีสอง  วัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบในการกระทำหรือดำเนินการทาง

การเมือง  รัฐศาสตรเองก็ใชคำวาบรรทัดฐาน  ซ่ึงทางสังคมวิทยาถือวาเปนมาตรฐานเก่ียวกับ

พฤติกรรม พฤติกรรมใดเปนสิ่งท่ีควรท่ีชอบหรือไมถูก  ไมควรตามบรรทัดฐานยอมจะไดรับสิทธา

นุมัติจากสังคม หากฝาฝนหรือละเมิดบรรทัดฐานก็จะถูกลงโทษ  ติฉินนินทา  เปนตน   
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ประการท่ีสาม คือ สวนท่ีเปนวัฒนธรรมทางการเมืองท่ี Verba ใชคำวาสัญลักษณซ่ึงอาจ

เปนท้ังวัตถุ เชน ธงชาติ ตราครุฑ หรือท่ีไมเปนวัตถุ เชน ลัทธิความเชื่อ ความรู ระเบียบปฏิบัติ 

คานิยม อุดมการณทางการเมืองก็ได 

วฒันธรรมการเมืองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีความเก่ียวของกับการเมือง

การปกครอง สวนประกอบท่ีสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง คือ คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติ

ท่ีบุคคลมีตอระบบการเมืองการปกครอง และแสดงออกโดยการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองถูกกำหนดข้ึนหรือไดรับ อิทธิพลจากภู มิหลังทางประวัติศาสตร

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา โดยผานกระบวนการ อบรมหลอหลอมของสังคมในระดับตางๆ 

แลวถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอๆ ไปอยางตอเนื่อง และสอดรับกับสภาวะแวดลอมของการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแตละชวงเวลา 

สถาบันทางสังคม 

บทบาทความสำคัญและความสัมพันธของสถาบันทางสังคม คือ รูปแบบพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม เพ่ือสนองความตองการรวมกันในดานตางๆ และเพ่ือการดำรงอยูของสังคมโดย
สวนรวม แบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามบรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีความชัดเจนแนนอน 
และเปนไปตามวัฒนธรรมของแตละสังคม 

สถาบันทางสังคม หมายถึง กฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผนของสังคม ท่ีเปนแนวทางการ
ประพฤติในสังคม และแตละสังคมมีความตองการและความจำเปนหลายอยาง จึงจำเปนตองมี
สถาบันทางสังคมหลายสถาบัน เชน 

สถาบันครอบครัว คือ แบบแผนพฤติกรรมของคนท่ีมาติดตอเก่ียวของกันในเรื่องเก่ียวกับ
ครอบครัวและเครือญาติ นั่นคือ คนท่ีเปนญาติกันโดยสายเลือด เชน พอ แม พ่ีนอง และเปนญาติกัน
ทางการแตงงาน เชน สามีภรรยา เขยสะใภ หรือการรับไวเปนญาติ เชน บุตรบุญธรรม เปนตน คน
เหลานี้จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑแบบแผนท่ีสังคมเปนผูกำหนดข้ึน รวมเรียกวา “สถาบัน
ครอบครัว”มีบทบาทและหนาท่ีของสถาบันครอบครัว คือการใหสมาชิกใหมกับสังคม ดูแลและทำนุ
บำรุง รวมท้ังถายทอดวัฒนธรรมใหแกสมาชิกท่ีกำเนิดข้ึนมาในสังคม ตลอดจนกำหนดแนวปฎิบัติ
เก่ียวกับความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว เชน การเลือกคู การหม้ัน การแตงงาน เปนตน  
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานแรกสุดท่ีมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปนจุดเริ่มตนของ
สถาบันอ่ืนๆ ในสังคม และทำหนาท่ีอบรมขัดเกลาใหสมาชิกในครอบครัวเปนคนดีของสังคม เปน
สถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสำคัญตอสมาชิกในครอบครัวและมีพฤติกรรมท่ีสงผลตอสังคม บางชวงวัย  

สถาบันการเมืองการปกครอง ควบคุมสังคมไมใหเกิดความไมสงบ รักษาความเปน
ระเบียบ ความเรียบรอยในสังคม ,uแบบแผนการคิดการกระทำท่ีจะแตกตางกันออกไปในแตละ
สังคมโดยข้ึนอยูกับความเชื่อพ้ืนฐานของคนในสังคมวา ตองการจะใหเปนแบบไหน เม่ือไดเลือก
รูปแบบการปกครองแลวก็ตองจัดการบริหารการปกครองใหเปนไปตามแนวทางของการเมืองแบบ
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นั้นๆ ท่ีเห็นวาถูกตองและเหมาะสม โดยมีบทบาทและหนาท่ีท่ีสำคัญ คือ การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของชาติ บำบัดทุกขบำรุงสุขใหราษฎร สรางความม่ันคงและรักษาสิทธิประโยชนของ
ประเทศชาติ รวมท้ังสรางความสัมพันธระหวางประเทศ ครอบคลุมท้ังในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน ซ่ึงบางสวนจะทำหนาท่ีในการตรากฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับและบางสวนจะทำ
หนาท่ีบริหารงาน เพ่ือใหสังคมดำรงอยูและพัฒนาตอไปได โดยในระดับชาติ เชน นักการเมือง 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูพิพากษา เปนตน และในระดับทองถ่ิน เชน ผูใหญบาน กำนัน สมาชิก
องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เปนตน 

สถาบันเศรษฐกิจ สนองความตองการในดานการผลิต การจำหนายจายแจกและการ
บริการตางๆ เพ่ือใหมนุษยดำรงชีวิตอยูได มีลักษณะแบบแผนการคิดการกระทำเก่ียวกับการผลิต
สินคา และบริการ การจำหนายแจกจายสินคา และการใหบริการตางๆ รวมท้ังการบริโภคของ
สมาชิกในสังคม สถาบันเศรษฐกิจมีกฎเกณฑขอบังคับท่ีลูกจาง นายจาง เจาของโรงงาน ธนาคาร 
และผูผลิตสินคาและบริการจะตองปฏิบัติตาม แมแตผูประกอบการอิสระและเกษตรกร ก็จะตอง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของการประกอบอาชีพท่ีดีเชนเดียวกัน เปนความสัมพันธในแงของการผลิต การ
แลกเปลี่ยน และการบริโภค ซ่ึงการปฏิสังสรรคกันทางสังคมในแงนี้ อาจเปนความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัว และญาติ หรือกับบุคคลอ่ืน ท้ังท่ีอาศัยอยูในสังคมเดียวกัน หรือตางสังคมกันได 
จึงมีบทบาทและหนาท่ี ในการสรางแบบแผนและเกณฑในการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน กำหนด
กลไกราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคท้ังอาหารและของใช จึงมีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ และเม่ือผลิตข้ึนมาไดก็ตอง
นำไปแลกเปลี่ยนกับของชนิดอ่ืน กระบวนการดังกลาว จึงสรางความสัมพันธของคนในสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันท่ีมีการผลิตสินคาและบริการจำนวนมาก เปนเครือขายกัน ทำใหมี
อิทธิพลตอสังคมบางสังคม เชน สังคมทางการคาและทางการเมือง เปนตน 

สถาบันการศึ กษ า  เป นสถาบั น ท่ี ถ ายทอดวัฒ นธรรมของสั งคม ใน ทุก เรื่ อ ง 
สถาบันการศึกษา คือ แบบแผนของการคิดและกระทำท่ีเก่ียวของกับการอบรมใหการศึกษาแก
สมาชิกใหมของสังคม รวมท้ังถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งดวย สถาบันทาง
การศึกษาเปนสถาบันท่ีครอบคลุมในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักสูตร การสอบเขา การเรียนการสอน การ
ฝกอบรมในดานตางๆ ในการสงเสริมใหสมาชิกในสังคมเกิดความเจริญงอกงามในดานตางๆ เชน 
ดานวิทยาศาสตร ดานการวิจัย ใหบุคคลเปนคนดี มีศีลธรรม มีคานิยมท่ีดีงาม รูจักสิทธิหนาท่ีท่ีตน
พึงปฏิบัติตอสังคมและประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสังคม ใน
การอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคมตอจากสถาบันครอบครัว โดยโรงเรยีนก็จะมีครู อาจารย ในการ
ปลูกฝง 

สถาบันศาสนา ความเชื่อความศรัทธาของมนุษยตอสภาพแวดลอมรอบตัว สถาบันนี้จะ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในระเบียบ เปนแบบแผนการคิดและการกระทำท่ีเก่ียวพัน
ระหวางสมาชิกของสังคมกับนักบวช คำสอน ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจท่ีนอกเหนือธรรมชาติ 
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และกฎเกณฑทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม การนับถือศาสนาจะ
เก่ียวพันกับการดำเนินชีวิตของคนอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางงยิ่งในโอกาสสำคัญตางๆ ของชีวิต 
หรือชวงเวลาท่ีผานพน จากสถานภาพหนึ่งไปยังอีกสถานภาพหนึ่งบทบาทและหนาท่ีเปนศูนยรวม
ความศรัทธา สรางแบบแผนแนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม 

สถาบันนันทนาการ บทบาทและหนาท่ีของสถาบันนันทนาการ คือ การทำใหคนในสังคม
ผอนคลายความตึงเครียด เพ่ือมีสุขอนามัยท่ีดี ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในทางสรางสรรคตางๆ 
โดยสนองความตองการทางสังคมในรูปแบบความบันเทิงตางๆ เชน ศิลปะ การละเลน การกีฬา มี
ละคร ภาพยนตร งานบันเทิง มหรสพ คนตรี ฟอนรำ เพ่ือมีความผอนคลาย และเกิดความ
เพลิดเพลินใจ ของผูคนในสังคม จึงจำเปนตองมีบุคคลวิธีการสำหรับดำเนินการ และการฝกฝนเปน
ระยะเวลานานจนเกิดความชำนาญจนทำใหการแสดงสมจริง สามารถสรางความเพลิดเพลินบันเทิง
ใจแกคนท่ัวไปได  

สถาบันส่ือสารมวลชน เปนแบบแผนของการสื่อสารระหวางบุคคลในสังคมท่ีมีการ
ขยายตัวกวางใหญข้ึน ครอบคลุมอำเภอ จังหวัด ประเทศ และโลก โดยแบบแผนดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ือ
ลดขอจำกัดในแงของระยะทางและเวลา ในรูปของหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต ,u
บทบาทและหนาท่ี คือ การสงขาวสาร นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนออกไปสูสาธารณชน
เพ่ือใหรับรูขาวสารทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศ ตรวจสอบการ
ทำงานของบุคคลและกลุมคนท่ีทำงานเพ่ือสวนรวม เชน นักการเมือง ขาราชการ ใหมีความโปรงใส 
ยุติธรรม และเปนประโยชนตอบานเมืองมากท่ีสุด นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังมีหนาท่ีถายทอด
วัฒนธรรมใหความบันเทิงและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูรับสารในปจจุบัน และยังใหความรูแก
ประชาชนทุกเพศทุกวัยในแขนงตางๆ หลากหลายรูปแบบ เชน รูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี
บรรจุเนื้อหาสาระของความรูทุกแขนงสูประชาชนโดยไมจำกัดเวลา สถานท่ี เพศ และวัย เปนตน ทำ
ใหสังคมปจจุบันกลายเปนสังคมแหงความรู  

 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 

รูจักวิเคราะหวิจารณ หรือมองโลกตามความเปนจริง 

1) ความเฉ่ือยชา ไมกระตือรือรน หรือสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง คนไทยโดยท่ัวไป

จะพอใจในสถานภาพท่ีเปนอยูของตน คนสวนใหญถือวาการแกปญหาสังคมเปนเรื่องของชนชั้น

ปกครอง  จึงสนใจเขามามีสวนรวมทางการเมืองนอย 

2) ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มองโลกในแงราย และขาดความไววางใจผู อ่ืน มัก

หวาดระแวงไมไวใจคนอ่ืนท่ีเปนคนนอก จะไววางใจคนในกลุมของตน หรือชวยปกปด มองขาม

ความไมดีไมงามของบุคคลเหลานั้น แตในทางการเมืองมักจะมอบการไววางใจในตัวผูนำ ในขณะท่ีผู

นำกลับขาดความศรัทธาและไววางใจในตัวประชาชน โดยท่ีคิดวาหากขาดตนเสียแลวสังคมคงอยู

ไมได  สิ่งดังกลาวมาเปนผลจากทัศนคติแบบอำนาจนิยมนั่นเอง 
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3) การรักสงบและประนีประนอม คนไทยสวนใหญรักสงบ ไมชอบความรุนแรง การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสวนใหญจึงเปนไปอยางสงบ คอยเปนคอยไป มักหลีกเลี่ยงความขัดแยง มี

ความอดทนตอการเอารัดเอาเปรียบ มีนิสัยถอมตนเกรงใจผูอ่ืน ท้ังความสุภาพ คนไทยนำหลักนี้มา

ใชในทางท่ีผิด เปนผลใหไมมีการตัดสินใจเด็ดขาดอยางหนึ่งอยางใดลงไป จึงเปนผลใหการแกไข

ปญหาโดยการตัดสินใจทำไดยาก 

ในปจจุบันจะเห็นวา นี้ประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน  และมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และการเมือง  อันไดแก   การรักความเปนไทย 

(Independence) การมีขันติธรรม (Toleration) และการรูจักประสานประโยชน (Power of 

Assimilation) 
 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย 

สังคมไทยเปนสังคมเมืองพุทธ จึงยึดถือจารีตประเพณีเปนหลักการดำเนินชีวิตอยาง

เหนียวแนน ลักษณะโครงสรางทางสังคมไทย จึงสะทอนใหเห็นพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบท่ีมี

ตอสถาบัน แตสอนใหรูรักสามัคคี และยังมีการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ประเพณีและความเปนอยู 

แตมีการเนนลำดับชั้นทางสังคม ยอมรับอำนาจของผูท่ีเหนือกวา ยึดถือบุคคลมากกวาหลักการ มี

ลักษณะประนีประนอม วิถีของไทย กระบวนการกลอมเกลา คานิยม จึงเปนรากฐานบงบอกถึง

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไดอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะของสังคมไทยโดยสังเขปได

ดังนี้     

1) ระบบอาวุโส ประเพณีครอบครัวไทยยอมรับความเปนผูมีอำนาจของผูอาวุโส ซ่ึงผูมี

อาวุโสนอยตองยอมรับเชื่อฟงปฏิบัติตาม ดังคำกลาวท่ีวา "อาบน้ำรอนมากอน" หรือคำสอนท่ีวา 

"อยาเถียงผูใหญ" ผูนอยจะโตแยงไมไดจนกลายเปนธรรมเนียมท่ีฝงแนนมาอยางตอเนื่องยาวนาน 

2) การงานอาชีพ พ้ืนฐานอาชีพของคนไทยเก่ียวของกับการเกษตร ซ่ึงมีรายไดต่ำ ดังนั้น

จึงตั้งบานเรือนกระจายออกไปหางกันทำใหสังคมหมูบานไมแนนหนา ระบบความคิดทางการเมืองท่ี

จะกอใหเกิดการเผยแพรวัฒนธรรมทางการเมืองเขาไปไมท่ัวถึง 

3) เพศ ความแตกตางระหวางชายกับเพศหญิงท่ีมีความสำคัญตอการมีความรูความ

เขาใจทางการเมือง (political objects) จากผลการวิจัยปรากฏวาผูนำเยาวชนชนบทชายมีความรู

ความเขาใจในวัตถุทางการเมืองมากกวาผูนำเยาวชนชนบทหญิง ดังนั้นสามารถพิจารณาไดจาก

ตัวแทนของสังคมการเมือง สวนใหญผูชายจะใหความสนใจมากกวาผูหญิง 

4) ความเจริญกาวหนาทางระบบการศึกษา ความแตกตางระหวางประชาชนในชนบทกับ

ประชาชนในเมืองดานโอกาสทางการศึกษายังคอนขางหางชั้นกันพอสมควร การติดตามขาวสาร
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ทางการบานการเมืองยังไมท่ัวถึง ความเขาใจในระบบการเมืองยังไมแจงชัด คนในเมืองจะรูขาวสาร

มากกวาคนในชนบท 

5) อิทธิพลทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดผลตอทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนพอสมควร จากหลักพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา "ตนแลเปนท่ีพ่ึงแหงตน"  จึงทำใหคนไทยเกง

คนเดียวมากกวาการทำงานรวมกันเปนท่ี และยังสอนใหเปนคนรักสงบ สมานฉันท รูจักการใหอภัย  

รูจักเหตุผล ฯลฯ 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสำคัญของไทยแลวเห็นวาเปนสิ่งท่ี

ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมและกระบวนการถายทอดกระบวนการวัฒนธรรมสังคม ภายใตระบบ

การปกครองแบบดั้งเดิม อาจกลาวไดวาลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั้นมีอยู

หลายประการซ่ึงเม่ือสรุปกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมของสังคม ดังนี้ 

1) อำนาจนิยม  คนสวนใหญชอบการใชอำนาจเด็ดขาด  เคารพเชื่อฟงและออนนอมตอผู

มีอำนาจรวมท้ังมอบอำนาจและความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอยางไวท่ีผูนำ  ท้ังนี้จะเห็นไดจากการ

ปกครองทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ 

2) นิยมระบบเจานายกับลูกนอง  ในสังคมไทยสวนใหญมักพบวาอยูในกลุมพวกพองกลุม

หนึ่งกลุมใดเสมอ  ผูนำ  ผูเปนเจานาย  ผูมีอำนาจวาสนา  ผูมีบารมีตองสามารถใหความคุมครอง

และใหผลประโยชนแกลูกนองได  สวนลูกนองจะตอบแทนดวยการสนับสนุนและใหบริการเจานาย  

ความสัมพันธเชนนี้จะมีทุกแหงทุกองคกรของสังคมไทย 

3) ยังมีคานิยมท่ียึดม่ันในตัวบุคคลมากกวาหลักการ  นอกจากจะนิยมระบบเจานายกับ

ลูกนองแลว  ความสัมพันธและการชวยเหลือกันเปนสวนตัวยังมีความสำคัญมากในการประกอบ

กิจกรรมเกือบทุกๆ อยาง การรวมกลุมทางการเมืองของไทยท่ีผานมาจึงอาศัยบุคลิกภาพผูนำเปน

หลักสำคัญ เชน การเลือกหัวหนาพรรคการเมือง 

4) มีการจัดลำดับฐานะความสัมพันธระหวางบุคคลทำใหมีการแบงชั้นวรรณะทาง

สังคมไทย  ทำใหคนไทยมีสิทธิไมเทาเทียมกัน  ถือวาทุกคนตองรูจักท่ีสูงท่ีต่ำ  ไมควรตีเสมอผูใหญ  

โดยยึดถือชาติวุฒิ  วัยวุฒิ และคุณวุฒิมากกวาการยึดถือความสำเร็จของบุคคล 

5) นิยมความเปนอิสระ  คนไทยรักอิสระชอบทำอะไรโดยลำพังตนเอง  ไมอยากใหใครมา

ยุงเก่ียวกับตนมากนัก ไมชอบการถูกบังคับหรือตกอยูภายใตการบังคับทำใหคนไทย  ขาดวินัย ขาด

ระเบียบหรือกฎเกณฑในการดำเนินชีวิต  เขาทำนอง "ทำอะไรตามใจคือไทยแท" 

6) มีการยึดม่ันในประเพณีดั้งเดิม  คนไทยจำนวนไมนอยยังยึดม่ันในความเชื่อตางๆ 

คานิยม  เจตคติ และประเพณีเกาๆ รวมท้ังอิทธิปาฏิหาริย  เรื่องภูตผีปศาจ  ไสยศาสตร  เครื่องราง

ของขลังและโชคลาภตางๆ เปนตน 
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7) มีความเฉ่ือยชา  ไมกระตือรือรนหรือไมสนใจตอกิจการบานเมือง  คนไทยสวนใหญจะ

พอใจในสภาพท่ีเปนอยูของตน  ใครจะเปนอยางไรก็ชาง  มีเวลาวางก็เลนการพนัน  ตีไก  กัดปลา  

สนใจกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการละเลนมากกวาการเมือง 

8) ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  มองโลกในแงราย  และขาดความไววางใจคนอ่ืน ไมชอบ

ทำงานกลุม  ไมชอบแกปญหา  หนีความจริง  จะจับกลุมก็ตอเม่ือตนไดประโยชน 

9) การเปนคนรักสงบและการประนีประนอม  ไมนิยมความรุนแรง  การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองจึงคอยเปนคอยไป  ทำใหคนไทยไมมีการตัดสินใจเด็ดขาดอยางหนึ่งอยางใดลงไป  จึง

ทำใหการตัดสินใจแกปญหาใดๆ ทำไดยาก 

10) วาระของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยสั้น มีการจัดการเลือกต้ังอยูบอยครั้ง

เนื่องจากความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลผสม และพ้ืนฐานของการรวมตัวกันเปน

พันธมิตรนั้นเพ่ือเปนการประคับประคองอํานาจเสียงขางมากของตน ไมใชเปนการรวมตัวเนื่องจาก

ความเห็นพองทางดานอุดมการณ 
 

สรุปวิเคราะหทายบท 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีวิถีชีวิตตามความเชื่อและศรัทธาทางพระพุทธศาสนา เปนเสมือน

รากเหงาแหงความเปนชาติและเอกลักษณของชาติ ท้ังทางดานสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยมี

ความเชื่อและความศรัทธา บาป บุญ คุณ และโทษ ในการดำเนินชีวิต จากสถาบันทางสังคม เชน 

สถาบันครอบครัว ท่ีปลูกฝงในเรื่องความซ่ือสัตย วัฒนธรรมทางการเมือง เปนแบบแผนพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมืองและองคกรทางการเมือง ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการกลอมเกลา

จากครอบครัว กลุมเพ่ือน โรงเรียน กลุมอาชีพ กลุมศาสนา และสื่อสารมวลชน ซ่ึงมีแบบแผนความ

เชื่อ พฤติกรรม ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม ท่ีความเชื่อและความเกรงใจ จึงทำใหเกิดระบบการเมือง

แบบเกรงใจและตองทดแทนดวยสิทธิของตน ทำใหความเปนประชาธิปไตยแบบลมลุกคลุกคลาน 

และลมเหลว ดังนั้นจะเห็นวาบางครั้งเม่ือมีการซ้ือเสียงขายสิทธิ รับเงินมาแลวก็ไมกลาบิดพลิ้ว ทำ

ใหการเมืองไทยตกอยูในวังวนเดิมๆ ไมสามารถแยกความตองการกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

ความถูกตองท่ีควรเปน ออกจากบุญคุณท่ีตองทดแทนดวยรับเงินแลวตองลงคะแนนเสียง ถึงแมวา

จะจำนวนไมมากก็ตามแต ทำใหเกิด ระบอบประชาธิปไตยแบบแทนคุณ ดังนั้นประชาธิปไตยท่ีมี

พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาและการกลอมเกลาจากสถาบันทางสังคม จึงเปนประชาธิปไตยแบบท่ี

เห็นๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แมวาเวลาจะผานมาเนิ่นนานก็ตามแต ไมใชเหตุบังเอิญท่ีวาประชาชน

ไมมีความรู แตสวนหนึ่งเปนผลมาจากการกลอมเกลาของสถาบันทางสังคมและประพฤติปฏิบัติตาม
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วิถีชีวิตในสังคมวิถีพุทธ และกลุมวัยรุนใหมก็ข้ึนอยูกับสื่อท่ีไดรับ แตขาดการนำหลักโยนิโสมนสิการ 

ในการแยกแยะระหวางบุญคุณกับความถูกตอง สิทธิ เสรีภาพ  
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ความเคลื่อนไหวของสหภาพรัฐวิสาหกิจในยุคไทยแลนด 4.0 

Movement of state enterprises union in Thailand 4.0 era 

มธุรส   ใจดี∗   ศิโรตม  ภาคสุวรรณ∗∗   

 

บทคัดยอ 

สหภาพแรงงานมีหนาท่ีชวยเหลือแรงงานใหไดรับสิทธิท่ีพึงมี ในอดีต มุงเจรจาตอรอง

เพ่ือใหเกิดความเปนอยูท่ีดีของแรงงาน ฐานคติของการเจรจาตอรองคือ ผลประโยชนของนายจาง

และลูกจางท่ีเปนธรรม รับคำรองหรือความตองการของลูกจางเพ่ือดูแลสิทธิท่ีพึงมี นำไปสู

กระบวนการตั้งขอกำหนดกฎหมายหรือ พระราชบัญญัติเพ่ือการชวยเหลือ กลยุทธการเจรจาตอรอง

จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหกระบวนการเจรจาตอรองกับภาคสวนตางๆสำเร็จผล สหภาพแรงงานจึงตอง

ทำหนาท่ีพิทักษผลประโยชนแกสมาชิก ปจจุบันวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงผลใหหนาท่ีของสหภาพ

แรงงานนั้นอยูในลักษณะการรวมเปนท่ีปรึกษามากกวาการเปนคนกลางในการเจรจาตอรอง การ

ปฏิวัติระบบการทำงาน จะทำใหเกิดแรงงานพันธุใหมท่ีจะเปนท่ีตองการของตลาด แรงงานจะตองมี

ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี นำเอาไอทีเขามาใชในการทำงาน อีกท้ังจะตองมีความรูใน

ดานภาษาอังกฤษท่ีใชงานไดดีบนกระแสการปฏริปูประเทศ  

ดังนั้น สหภาพแรงงานตองมีการพัฒนาคุณภาพสมาชิกรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ปกปองคุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางใหแรงงานอยางถูกตองและเปนปจจัยเสรมิหนุน

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสท่ีประชาคมโลกยอมรับตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิดานแรงงานท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกับการแขงขันทางธุรกิจท่ีตองมีความรับผิดชอบตอศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย คุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึนตอไปอยางยั่งยืนในอนาคต 

คำสำคัญ : ความเคลื่อนไหว / สหภาพรัฐวิสาหกิจ /ไทยแลนด 4.0 

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Labor unions have a duty to help workers to obtain the rights they have in 

the past, aiming to negotiate to achieve the well-being of workers. The motto of 

negotiation is Fair employer and employee benefits Accepting requests or requests 

from employees to look after their rights Lead to the process of setting legal 

requirements or Act for helping The negotiation strategy is therefore part of the 

successful negotiation process with various sectors. The union must therefore 

protect the interests of its members. Current economic crisis As a result, the union's 

duties are in the form of being a consultant rather than a mediator in negotiations. 

Working system revolution Will create a new breed of labor that will be needed by 

the market Workers must have knowledge and skills in using technology Bringing IT 

to work And must have knowledge of English that works well on the current reform 

of the country 

Therefore, trade unions must improve the quality of members to support 

the changing trend. Protecting the interests of the employment conditions for the 

workers correctly and supporting factors for the economic growth that the world 

community accepts in accordance with human rights standards and labor rights 

linked to business competition. That must be responsible for human dignity More 

social and environmental quality to be sustainable in the future 

Keywords: Movement/ State Enterprises union / Thailand 4.0 

 

บทนำ 

   พัฒนาการของขบวนการสหภาพแรงงานออกเปน 3 ชวงตามการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

สหภาพแรงงาน โดยขบวนการสหภาพแรงงาน ในชวงระหวาง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 

2519 เปนขบวนการสหภาพแรงงานแนวสังคม โดยสหภาพแรงงานมีบทบาทหลัก 3 ประการคือ 1) 

ปกปองผลประโยชนรวมของชนชั้นแรงงาน 2) มีการเคลื่อนไหวทางชนชั้น และ 3) มีการเขารวมกับ

ขบวนการเคลื่อนไหวซ่ึงมีจุดมุงหมายทางสังคม ในชวงหลังป 2519 เปนตนมา สหภาพแรงงาน

แปรเปลี่ยนไปสูความเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจซ่ึงเนนหนักท่ีการปกปองผลประโยชนของ
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คนงาน แตหางเหินจากการเขารวมขบวนการทางสังคมอ่ืนๆ หลังป 2533 จนถึงปจจุบัน การพัฒนา

ของสหภาพแรงงานในฐานะท่ีเปนกลุมผลประโยชนสะดุดลงชั่วคราวภายหลังเกิด รัฐประหารในวันท่ี 

24 กุมภาพันธ 2534 (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2546)      และเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปน

วันแรงงานแหงชาติ กลุมสหภาพแรงงานไดรวมกลุมยื่นขอเสนอสำคัญตอรัฐบาล คือ “คืนอำนาจ

ประชาชน เรียกรองเลือกตั้ง” ซ่ึงเวปไซตประชาไทไดเผยแพรแถลงการณของสภาองคการลูกจาง

สภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย และสหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผา

และผลิตภัณฑหนังแหงประเทศไทย ระบุถึงสาระสำคัญ ประกอบดวยการเรียกรองอำนาจ

ประชาธิปไตยทางการเมืองจาก คสช. ตองคืนอำนาจใหประชาชนโดย เลือกตั้งปนี้ เพ่ือสืบสานการ

ตอสูของกรรมกร ใหยกเลิกมาตรา 44 และคำสั่ง คสช. ทุกฉบับ ณ วันนี้ ใหใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 

และ ส.ว.ในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีตั้งของสถานประกอบการ และยกเลิกการขยายอายุรับบำนาญชราภาพ 

สวนประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องทางเศรษฐกิจในแถลงการณของกลุมดังกลาวยังเรียกรองให รัฐบาลตอง

จัดเก็บภาษีอัตรากาวหนา มีคาจางแรงงานท่ีเปนธรรม กำหนดคาจางแรกเขาและโครงสรางคาจาง

ในสถานประกอบการ รัฐตองจัดการศึกษาฟรี และตองมีปฏิรูปการศึกษา รัฐตองจัดใหมีรัฐสวัสดิการ

และการเลี้ยงดูบุตร และจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมแตเจาหนาท่ีตำรวจเขาสกัดก้ันการชุมนุม

ของกลุมสหภาพแรงงานยานรังสิตและใกลเคียง (กสรก.) เนื่องจากหนึ่งในขอเรียกรองของ กสรก. 

คือ ใหมีการสงเสริมประชาธิปไตย และจัดใหมีการเลือกตั้งภายในปนี้ โดยการชุมนุมของสหภาพ

แรงงานในหลายพ้ืนท่ีถูกเจาหนาท่ีเขาสกัด เนื่องจากขอเรียกรองบางสวนมีเนื้อหาพาดพิงการเมือง 

(https://www.bbc.com/thai/thailand, สืบคนวัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561) นับวาเปนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีสำคัญประการหนึ่งของสหภาพแรงงานในยุครัฐบาลไทยแลนด 4.0 ภายใต

การปกครองของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.: National Council for Peace and 

Order (NCPO) ซ่ึงเปนคณะบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยมี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ

ทหารบก เปนหัวหนาประกาศรัฐประหาร ควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป เพ่ือใหสถานการณกลับเขาสูความสงบสุข

โดยเร็วโดย ผูบัญชาการ คสช. 

   สะทอนบทบาทและความเขมแข็งของสหภาพแรงงาน ซ่ึงในประเทศท่ีเปนระบอบ

ประชาธิปไตยจะมีความเขมแข็งของขบวนการแรงงานและสิ่งท่ีจะทำใหเกิดอำนาจตอรอง คือ

ขบวนการแรงงานตองเขมแข็งท้ังในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ เปนการเคลื่อนไหวเพ่ือความอยูรอด

แหงการดำรงชีพของกลุมแรงงาน ทามกลางผลกระทบของกระแสการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
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และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอกฎหมายและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค “Thailand 4.0” ท่ีมุงเนนเพ่ือเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ทำใหภาพ

ท่ีเห็น ณ วันนี้ คือ “เทคโนโลยี” ไดถูกนำมาใช และเขามามีบทบาทตอภาคธุรกิจเปนอยางมาก ไม

วาจะเปนระบบแมคคาทรอนิกส  หุนยนตอุตสาหกรรม ระบบออโตเมชั่น คอมพิวเตอรอัจฉริยะ (AI) 

ท่ีเริ่มถูกนำมาใชทดแทน “แรงงานคน” อยางแพรหลายมากข้ึน ท้ังในภาคการผลิต ภาคบริการ ราน

สะดวกซ้ือ หางสรรพสินคา หรือแมแตภาคการเกษตร โดยรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย 

และขอวิตกกังวลขององคกรแรงงานโลก (ILO) ระบุไวอยางชัดเจนวา ในทศวรรษหนา แรงงานใน

ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น  ร ว ม ท้ั ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี จ ะ ต ก

งาน (https://thai.ac/news/show/119329)  

 ดังนั้น การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานในปจจุบันตองทำใหแรงงานทุกคนรับรูและลงมือ

ทำบนพ้ืนฐานเปาหมายรวมกัน คือ การรวมขบวนการแรงงานนั้นเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ี

เคลื่อนไหวตอสูเพ่ือความเปนประชาธิปไตยเพ่ือลดผลกระทบตอความเปนอยูในระบบทุนนิยมหรือ

รัฐนิยมของสังคมผูใชแรงงาน 

ความสำคัญของสหภาพแรงงาน 

  สหภาพแรงงานเปนสถาบันทางสังคมอันหนึ่ง ซ่ึงในสังคมอุตสาหกรรมถือวาเปนสถาบันท่ีมี

ความตอเนื่อง และในบางแหงสหภาพแรงงานไดกลายเปนวัฒนธรรมของสังคม การดำเนินงานของ

สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายของสหภาพแรงงานหากมีการนำมาปฏิบัติยอมมีผล

กระทบกระเทือนไมเพียงแตนายจางเทานั้น แตยังมีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องราคา

สินคา คาจาง คาครองชีพ ซ่ึงผลกระทบดังกลาวจะสงผลโดยตรงไปยังประชาชนดวย การเคลื่อนไหว

ของสหภาพแรงงานเปนพลังอำนาจท่ีสามารถตอรองกับนายจางและในบางกรณีเปนลักษณะการ

ตอรองตอนโยบายของรัฐบาล สหภาพแรงงานในฐานะเปนสถาบันท่ีชวยยกมาตรฐาน และฝกฝน

แนวความคิดของประชาชน ในลักษณะเชนนี้ความสำคัญของสหภาพแรงงานมิไดมีเฉพาะแตการ

เรียกรองตอรองกับนายจางเทานั้น แตยังเปนกันชนท่ีจะรักษาสถาบันหลักบางสถาบันของสังคม

สวนรวมเอาไวดวย วิธีการดำเนินงานของสหภาพแรงงานมีผลกระทบตอแนวความคิดของสมาชิก

โดยตรง ในแงท่ีวาเปนการฝกฝนใหสมาชิกไดเรียนรูถึงระบอบประชาธิปไตย และสหภาพแรงงาน
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เปนสถาบันซ่ึงมีแนวความคิดท่ีเก่ียวกับทางเศรษฐกิจในดานการจัดสรรความเปนธรรมภายในสังคม

ใหเกิดข้ึนมา  

(นิคม จันทรวิทุร, 2526, หนา 22 - 25) 

สหภาพแรงงานตองมีวัตถุประสงคหลักอยางนอย 2 ประการ คือ (ก่ิงพร ทองใบ และคณะ, 2530, 

หนา 214) 

 1. เพ่ือการแสวงหา และคุมครองประโยชนเก่ียวกับสภาพการจาง ซ่ึงไดแก การเจรจาและ

การทำขอตกลง การท่ีลูกจางรวมตัวเปนองคการก็เพ่ือใหเกิดพลังข้ึน เม่ือเกิดพลังก็เกิดการยอมรับ

นับถือจากฝายนายจาง ทำใหสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตอรองในการกำหนดคาจางสวัสดิการ 

และความม่ันคงในการงานอ่ืน ๆ กับนายจางได ซ่ึงเหลานี้แตเดิมนายจางกำหนดเองแตฝายเดียว

ตามความพอใจของตน โดยสหภาพแรงงานท่ีจะสามารถดำเนินการดังกลาวไดนั้น จะตองมี

คุณสมบัติครบตามกฎหมาย ดังนี้ 

 1.1 สหภาพแรงงานนั้นจะตองมีสมาชิกในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีจะยื่นขอ

เรียกรองนั้นเกินกวา 1 ใน 5 

 1.2 สหภาพแรงงานนั้นจะตองมีกรรมการเพ่ือเปนผูแทนในการเจรจาเสียกอน ซ่ึงกรรมการ

นั้นจะตองไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ และนำรายชื่อไปจดทะเบียนตามกฎหมายนอกจาก

จะตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายแลว ยังจะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ดวยเชน ความรวมมือ

ของลูกจางอ่ืนท่ีไมไดเปนสมาชิกในกรณีสหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิกนอย หรือจังหวะ และ

ระยะเวลาในการยื่นขอเรียกรองวา เปนเรื่องเก่ียวกับสภาพการจางหรือไม เปนตน 

 2. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง และระหวางลูกจางดวยกัน

การดำเนินงานของสหภาพแรงงานจะตองเปนไปในทางท่ีถูกตองตามหลักการ และกติกาทางดาน

แรงงานสัมพันธในอันท่ีจะทำใหนายจางไมเกิดปญหายุงยาก และตลอดจนทำใหนักปกครอง

นักการเมือง และประชาชนท่ัวไปยอมรับสหภาพแรงงานมากข้ึน 

 

 ความหมายของสหภาพแรงงาน 

 สหภาพแรงงาน (Union, Trade Union, Labour Union, Worker Union) เปนองคกร

แรงงานของลูกจางเดิมใชคำวา “สหบาลกรรมกร” และ “สมาคมลูกจาง” ปจจุบันใชคำวา“สหภาพ

แรงงาน” ซ่ึงมีผูใหความหมายของสหภาพแรงงานไวหลายความหมายดวยกันเชน 
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เปนองคกรท่ีลูกจางสมัครใจรวมกันจัดตั้ง และดำเนินการในรูปแบบประชาธิปไตยเพ่ือให

เปนตัวแทนของลูกจางในการเจรจาตอรองกับนายจางใหลูกจางไดรับประโยชนในเรื่องเก่ียวกับ

สภาพการจาง เปนศูนยรวมความคิดเห็นของลูกจางท่ีจะแสดงตอสถาบันทางสังคมอ่ืนๆและตอรัฐ

(เกษมสันต วิลาวรรณ, 2546, หนา 131) เปนตัวแทนของลูกจาง และองคกรลูกจางท่ีสำคัญท่ีสุดใน

โลกยุคอุตสาหกรรม และเปนสถาบันท่ีสำคัญท่ีสุดสถาบันหนึ่งของระบบแรงงานสัมพันธของบรรดา

ประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยสถาบันนี้มีบทบาทอยางสำคัญในฐานะตัวแทนผลประโยชน

ของลูกจางในการควบคุมความสัมพันธภายในตลาดแรงงาน และความสัมพันธกับนายจาง (สังศิต 

พิริยะรังสรรค,2546, หนา 167)เปนองคกรของลูกจางท่ีมีการจัดตั้งข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคพ้ืนฐาน

ในอันท่ีจะใหมีบทบาทเพ่ือการกำหนดสภาพการจางใหเปนท่ีพอใจแก ลูกจาง และเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคนี้จึงไดมีการสรางหลักประกัน โดยการนำวิธีการเจรจาตอรองรวมมาถือปฏิบัติ สหภาพ

แรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนมาจะมีลักษณะเปนองคการท่ีจัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกลูกจาง 

รวมท้ังการรวมมีบทบาททางการเมืองดวย(ก่ิงพร ทองใบ, 2530, หนา 206 - 207) 

 จากความหมายของสหภาพแรงงานดานบน พอชี้ใหเห็นวาสหภาพแรงงาน หมายถึง 

องคกรซ่ึงเปนตัวแทนของลูกจาง จัดตั้งมาเพ่ือพิทักษรักษา และคุมครองสิทธิและผลประโยชนใหแก 

มวลสมาชิกซ่ึงเปนไปตามจุดมุงหมายของสหภาพแรงงาน โดยผานวิธีการเจรจาตอรองรวมอันเปน

การสงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 

แนวคิดความเคลื่อนไหวทางการเมือง 

การเมือง เปน ระเบียบปฏิบัติชวยกันจัดบานเมืองหรือสังคม หรือโลกใหมัน หมดปญหา 

หรือการชวยแกปญหาบานเมือง สังคมท้ังหมดนั่นเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2546 : 21) 

 การเคลื่อนไหวทางการเมือง เปนการเคลื่อนไหวทางสังคมในดานของการเมือง โดยมีการ

จัดภายใตประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นเพ่ือรวมตัวกลุมคน โดยการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองมีเปาหมายในการผลักดันแนวคิดทางการเมืองใหกับประชาชนในการดำเนินการอยางใด

อยางหนึ่งซ่ึงมีผลกระทบกับบุคคลหลายกลุมไมวาจะเปนรัฐบาลเอกชนหรือประชาชนท้ังทางตรง

และทางออมเพราะเม่ือมีการเรียกรองหรือมีการประชุมเก่ียวกับทางการเมืองก็ลวนตองสงผล

กระทบขยายวงกวางออกไปเรื่อยๆซ่ึงก็ลวนแตจะมาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงไปใน ๒ ลักษณะ คือทางท่ี

ดีและไมดี (https://th.wikipedia.org) 

 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาค ประชาชน เกิดจากรัฐบาลและผูดำรงตำแหนงทาง 

การเมืองในรัฐบาลมีลักษณะพฤติกรรมการทำงาน ท่ีไมเหมาะสมตอการทำหนาท่ี เชน การผูกขาด 
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อำนาจทางการเมือง ปญหาการคอรรัปชั่น ปญหา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเอ้ือประโยชนตอ

ธุรกิจ ของพรรคพวกและครอบครัว การแทรกแซงสื่อ การแทรกแซงองคกรศาสนา หรือการหม่ิน

แหมตอ การทำลายชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย การสรางคานิยมหลีกเลี่ยงภาษีการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจการตกลงการคาเอฟทีเอ และการคอรรัปชั่นในหลาย โครงการ เปนตน 

ลักษณะและรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางการเมือง  

 การเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีเกิดจากการรวมตัวกันอยางหลวมๆ ของหลายองคกรและ 

หลายกลุมบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการเคลื่อนไหว ทางการเมืองเดียวกันก็คือ การประทวงขับไลผู

ดำรง ตำแหนงทางการเมืองพนจาก ตำแหนง ขนาดกลุม ท่ีใหญมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดทางแกน

นำของ องคกรและกลุมบุคคลเหลานี้ประกาศจัดตั้งเปน กลุมอยางเปนทางการ รูปแบบของการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง ของภาคประชาชนมีลักษณะรูปแบบท่ีมีความ คลายคลึงกัน และไม

แตกตางกันกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในอดีตท่ีผานมา กลาวคือ มีรูปแบบของ

การรวมกลุมของคนหลาย คนเปนจำนวนมากท่ีมีความคิดเหมือนกันมา รวมกันเพ่ือแสดงพลังในการ

เรียกรองขอเสนอของ ตนกับผูมีอำนาจทางการเมือง ท่ีมีความแตกตาง กันก็คือ การเคลื่อนไหวของ

ภาคประชาชนในป พ.ศ. 2547-2553 นั้น มีลักษณะเปนการรวมตัวกันของ คนจากหลายรูปแบบ 

ท้ังแบบปจเจกชน กลุมบุคคล หรือ องคกร สมาคมตางๆ มารวมกลุมกัน มีการ ใชเทคโนโลยี

ทางการสื่อสารมวลชนท่ีทันสมัยมา ชวยในการขยายจำนวนผูเขารวมชุมนุมและแนว รวมทางดาน

อุดมการณ เชน การใชสถานีโทรทัศน รูปแบบเคเบิ้ลดาวเทียม การใชรูปแบบของการ สื่อสาร

รูปแบบตาง เชน ผานเว็บไซต หนังสือพิมพ วิทยุ โทรศัพทเคลื่อนท่ี แผนปายประชาสัมพันธ ตางๆ

เปนตน รูปแบบของการเคลื่อนไหวจะใชรูปแบบ การเดินขบวน ประทวง และเรียกรองและสราง 

ความกดดันตอรัฐบาลใหผูดำรงตำแหนงทาง การเมืองลาออก คือ การเดินขบวน ประทวงเรียกรอง

ไปตามสถานท่ีตาง ๆ รวมท้ังบุกเขาไปยัง สถานท่ีราชการและสถานท่ีสำคัญๆของรัฐ เชน ทำเนียบ

รัฐบาล เพ่ือตองการสรางความกดดันแก รัฐบาล โดยมุงหวังการบรรลุตอขอเรียกรองของกลุมตน 

(http://www.western.ac.th/westernnew/admin/uploaded/journal_human/files/610.pdf) 
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การเคลื่อนไหวทางสังคมในแนวใหม ( new social movement) 

 การพัฒนาท่ีผานมาเกิดจากการยอมรับวาการแกปญหาประเทศเปนเรื่องของกลุมคนท่ีมี

ความรู ความชำนาญเทานั้น เชน การฝากใหนักเศรษฐศาสตรแกไขปญหาเศรษฐกิจ การฝาก

ความหวังใหแพทยดูแลความเจ็บปวย การฝากใหนักการเมืองดูแลการปกครอง โดยประชาชนเพียง

เรียกรองกับกลุมคนเหลานี้ใหจัดการกับปญหาตางๆ และหวังวาความรูความสามารถของกลุมคน

เหลานี้จะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน แตเม่ือระยะเวลาผานไปผูคนจำนวนมากท่ีเคยยอมรับวิธีการ

แกปญหาแบบเดิมๆ เริ่มพบวาไมสามารถดำเนินชีวิตตอไปได 

  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม ไมใชขบวนการเคลื่อนไหวบนฐานของชนชั้นใด

เพียงชนชั้นเดียวอยางขบวนการเคลื่อนไหวในอดีตท่ีทฤษฎีมารกซีสตพยายามจะอธิบาย และก็มิใช

เรื่องแคบๆ เก่ียวกับผลประโยชนเฉพาะของกลุมอยางท่ีทฤษฎีกลุมผลประโยชนในวิชารํฐศาสตรวา

ไว ไมไดเรียกรองผานกลไกทางการเมืองท่ีดำรงอยู อยางเชนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง และก็

มิไดหวังพ่ึงกลไกของรัฐอยางขบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองในอดีด แตเคลื่อนไหวเรียกรองดวน

ตัวเอง เนื่องจากไมเชื่อในความเปนตัวแทนของระบบพรรคการเมือง และไมเชื่อม่ันศรัทธาใน

ความสามารถและความจริงของรัฐ เปาหมายของการเคลื่อนไหวเรียกรองจึงมิใชเพ่ือตองการชวงชิง

อำนาจรัฐอยางขบวนการเคลื่อนไหวในอดีต แตตองการสราง “กติการหรือกฎเกณฑชุดใหมในการ

ดำรงชีวิต”( ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ,2542 : 64) 

  

บทสรุป 

 พัฒนาการของขบวนการสหภาพแรงงานออกเปน 3 ชวงตามการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

สหภาพแรงงาน โดยขบวนการสหภาพแรงงาน ในชวงระหวาง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 

2519 เปนขบวนการสหภาพแรงงานแนวสังคม โดยสหภาพแรงงานมีบทบาทหลัก 3 ประการคือ 1) 

ปกปองผลประโยชนรวมของชนชั้นแรงงาน 2) มีการเคลื่อนไหวทางชนชั้น และ 3) มีการเขารวมกับ

ขบวนการเคลื่อนไหวซ่ึงมีจุดมุงหมายทางสังคม ในชวงหลังป 2519 เปนตนมา สหภาพแรงงาน

แปรเปลี่ยนไปสูความเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจซ่ึงเนนหนักท่ีการปกปองผลประโยชนของ

คนงาน แตหางเหินจากการเขารวมขบวนการทางสังคมอ่ืนๆ หลังป 2533 จนถึงปจจุบัน การพัฒนา

ของสหภาพแรงงานในฐานะท่ีเปนกลุมผลประโยชนสะดุดลงชั่วคราวภายหลังเกิด รัฐประหารในวันท่ี 

24 กุมภาพันธ 2534 (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2546) 
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และเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปนวันแรงงานแหงชาติ กลุมสหภาพแรงงานไดรวมกลุมยื่น

ขอเสนอสำคัญตอรัฐบาล คือ“คืนอำนาจประชาชน เรียกรองเลือกตั้ง” ระบุ ถึงสาระสำคัญ 

ประกอบดวยการเรียกรองอำนาจประชาธิปไตยทางการเมืองจาก คสช. ตองคืนอำนาจใหประชาชน

โดย เลือกตั้งปนี้ เพ่ือสืบสานการตอสูของกรรมกร ใหยกเลิกมาตรา 44 และคำสั่ง คสช. ทุกฉบับ ณ 

วันนี้ ใหใชสิทธิเลือกต้ัง ส.ส. และ ส.ว.ในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีต้ังของสถานประกอบการ และยกเลิกการ

ขยายอายุรับบำนาญชราภาพ สวนประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องทางเศรษฐกิจในแถลงการณของกลุมดังกลาว

ยังเรียกรองให รัฐบาลตองจัดเก็บภาษีอัตรากาวหนา มีคาจางแรงงานท่ีเปนธรรม กำหนดคาจางแรก

เขาและโครงสรางคาจางในสถานประกอบการ รัฐตองจัดการศึกษาฟรี และตองมีปฏิรูปการศึกษา 

รัฐตองจัดใหมีรัฐสวัสดิการและการเลี้ยงดูบุตร และจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมแตเจาหนาท่ี

ตำรวจเขาสกัดก้ันการชุมนุมของกลุมสหภาพแรงงานยานรังสิตและใกลเคียง (กสรก.) เนื่องจากหนึ่ง

ในขอเรียกรองของ กสรก. คือ ใหมีการสงเสริมประชาธิปไตย และจัดใหมีการเลือกตั้งภายในปนี้ 

โดยการชุมนุมของสหภาพแรงงานในหลายพ้ืนท่ีถูกเจาหนาท่ีเขาสกัด เนื่องจากขอเรียกรองบางสวน

มีเนื้อหาพาดพิงการเมือง (https://www.bbc.com/thai/thailand, สืบคนวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2561) นับวาเปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีสำคัญประการหนึ่งของสหภาพแรงงานในยุครัฐบาล

ไทยแลนด 4.0 ภายใตการปกครองของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.: National 

Council for Peace and Order (NCPO)  

      ดังนั้น สหภาพแรงงานตองมีการพัฒนาคุณภาพสมาชิกรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ปกปอง

คุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจางใหแรงงานอยางถูกตองและเปนปจจัยเสริมหนุนรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสท่ีประชาคมโลกยอมรับตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

ดานแรงงานท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกับการแขงขันทางธุรกิจท่ีตองมีความรับผิดชอบตอศักด์ิศรีความเปน

มนุษย  คุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึนตอไปอยางยั่งยืนในอนาคต 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป พ.ศ.2562 

The participation of the people in the election of members of the 

House of Representatives in 2019. 
 

รัชณี กล่ำภู∗  ศิโรตม ภาคสุวรรณ∗∗ 

 

บทคัดยอ 

    การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) ถือเปนหัวใจสำคัญในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็น รวมตัดสินใจ ตอการเมืองการปกครองของประเทศ  และท่ีสำคัญการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนนั้นเปนการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ การควบคุมการทำงานของฝายนิติบัญญัติ

ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีภาครัฐไดเปนอยางดี รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซ่ึงมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 

6 เมษายน พ.ศ.2560 ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน รวมท้ังจัดใหมี

หนวยงานสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  

  การมีสวนรวมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนหนึ่งกิจกรรมท่ีสำคัญ ท่ี

ประชาชนสามารถมีสวนรวมไดโดยตรง และในทุกกระบวนการการเลือกตั้ง เพ่ือทำใหการเลือกต้ัง

สุจริตและเท่ียงธรรม สามารถแบงการมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง เปน 3 ชวงเวลา คือ กอน

การเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และชวงหลังการเลือกตั้ง การมีสวนรวมชวงเวลากอนการเลือกตั้งนั้น 

ประชาชนสามารถมีสวนรวม โดยการตรวจบัญชีรายชื่อวาตนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม ตรวจสอบ

พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง ฟงการปราศรัยนโยบายของผูสมัครและพรรคการเมือง ศึกษา

ประวัติผูสมัคร ในวันเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้ง ติดตามการนับคะแนน รวมเปน

คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ชักชวนเพ่ือนบานไปใชสิทธิเลือกตั้ง และกิจกรรมการมีสวนรวม

หลังการเลือกตั้ง โดยติดตามผลการเลือกต้ัง ติดตามผลการใชสิทธิเลือกต้ัง ติดตามตรวจสอบการ

ทำงานของผูไดรับการเลือกตั้ง สิ่งสำคัญคือการสรางความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาท่ีท่ีพึง

กระทำไดของประชาชน โดยองคกรตางๆ หนวยงานของรัฐ และเอกชน และสถาบันการศึกษามี

บทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยตองตระหนักถึงความถูกตอง เสมอภาค 

และเปนกลาง 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3480

คำสำคัญ : การมีสวนรวม  การเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

Abstract 

    Political participation is considered a key to strengthening democracy. It is 

an opportunity for people to express their opinions and make decisions about 

politics and government of the country. And most importantly, the political 

participation of the people is an examination of the use of state power, control of 

the work of the legislature, the administration and government officials as well. The 

current constitution which came into force on 6 April 2017, has focused on the 

political participation of the people. Including providing support units for various 

agencies in providing knowledge and understanding to the public participation. The 

election of members of parliament is considered an important activity that people 

can participate directly and in every election process to make honest and fair 

elections. The participation in the election process divide into 3 periods; before the 

election, election day and post-election period. Participation in the period before 

the election; People can participate by checking the name of the person who is the 

voter, check political parties and candidates, listen to the policy speech of 

candidates and political parties, study the applicant's history. On the election day; 

by voting, track vote count, be the one of election commission, persuade neighbors 

to exercise their voting rights. The participation activities after the election; by 

following the election results,  follow the results of the election, monitor the work 

of the elected person. The important thing is to create knowledge and 

understanding of the roles and duties that can be achieved by people. The 

organizations, public and private agencies and educational institution have the 

objective to persuade voters to exercise by being aware of the correctness, equality 

and impartiality 

Keywords: Participation, Election, Member of the House of Representatives 
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บทนำ 

การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) ถือเปนหัวใจสำคัญในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็น  รวมตัดสินใจ ตอการเมืองการปกครองของประเทศ  และท่ีสำคัญการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนนั้นเปนการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ และควบคุมการทำงานของฝายนิติบัญญัติ

ฝายบริหาร และเจาหนาท่ีภาครัฐไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนท้ัง

เปาหมายและกระบวนการทางการเมือง กลาวคือ การมีสวนรวม ทางการเมืองเปนเปาหมาย

สำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปน ประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพราะการมีสวนรวมทางการ

เมือง             เปนดัชนีชี้วัด ท่ีสำคัญประการหนึ่ งของระบอบประชาธิปไตย โดยนัยนี้

นักวิชาการทางรัฐศาสตรบางกลุมจึงถือวาการพัฒนาทางการเมือง คือ การทำใหประชาชนมีสวน

รวมทางการเมือง (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561 : 19-20) ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน ประกาศใชเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2560 ไดเขียนคำวา "มีสวนรวม" ไวถึง 22 ครั้ง 

มากกวารัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 ซ่ึงเขียนไว 9 ครั้ง ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดชองทางท่ี

ประชาชนสามารถมีสวนรวมไดโดยการใชสิทธิทางตรงโดยท่ี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ “ปวย อ๊ึง

ภากรณ” ไดเปดเผยผลวิจัยในหัวขอ “พลวัตความไมแนนอนทางการเมือง ในประเทศไทย และ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ” พบวา การเมืองไทย 20 ปท่ีผานมา (2540-2560) ภายใตการเปลี่ยนผาน

การเมืองถึง 9 สมัยกับนายกฯจำนวน 9 คน เกิดความไมแนนอนทางการเมืองอยางรุนแรง ตั้งแต

ชวง พ.ศ.2549 สมัยรัฐบาลทักษิณเกิดการชุมนุมประทวงตอตานจนนำไปสูการยุบสภา แมจะ

เลือกตั้งใหม แตก็ตอตานจนนำไปสูการรัฐประหารของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน  

ป พ.ศ.2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ ซ่ึงกลุมนปช.ไดชุมนุมเรียกรองใหยุบสภาจนนำไปสูการสลาย

การชุมนุมทำใหบาดเจ็บและลมตายเปนจำนวนมาก ความรุนแรงทางการเมืองในรัฐบาลยิ่งลักษณ 

โดย กปปส.ไดชุมนุมเพ่ือใหนายกฯลาออกอยางยาวนานกลางใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จนนำไปสูการ

รัฐประหารของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มีผลกระทบตอภาพเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ถึง 0.8-1.0% 

มากกวา 2 เทาตัว หากเทียบกับผลกระทบทางการเมืองเฉลี่ย 20 ป ท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบ 

0.4%(https://www.thairath.co.th/content, 30 ส.ค. 2561) 

 ในฐานะประชาชนผูเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม ยอมมีสวนได สวนเสียตอ

ผลกระทบตางๆ ดังนั้นการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เพ่ือกระตุนสงเสริมบทบาทหนาท่ีและการรวมใชสิทธิเลือกตั้งทางการเมือง ซ่ึงถือเปนสิทธิท่ี

มีความสำคัญอยางยิ่งในระบอบประชาธปิไตย เพราะเปนเครื่องมือในการใชอำนาจสูงสุดของ
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ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตย และเปนสิ่งท่ีสะทอนความตองการใหรัฐดำเนินการอยางไร

เพ่ือแกไขปญหาของประเทศ   

ความหมายการมีสวนรวมและการมีสวนรวมทางการเมือง   

  การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การไดเขาไปเก่ียวของ ท่ีอาจเปนการเขารวม

แบบทางตรง หรือทางออมในการทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งก็ได โดยอาจจะเปนปจเจกบุคคล

หรือกลุมคน หรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมดำเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

เริ่มตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจปญหาของตนและ

ตระหนักถึงสิทธิของตน การมีสวนรวมเก่ียวของในดานจิตใจและอารมณความรูสึกของบุคคลใน

สถานการณกลุมท่ีจะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคท่ีจะกระทำในสิ่งท่ีบรรลุเปาหมายของกลุม และ

แบงความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกในกลุมทำใหเกิด การมีสวนรวม และการมีสวนรวมจะ

กอใหเกิดความพอใจของสมาชิก และมีแรงใจท่ีจะมุงสูความสำเร็จ ตลอดจนทำใหเขาไดรับการ

ยอมรับ มีความรับผิดชอบ และเกิดความนับถือตนเองมากข้ึน ซ่ึงเปนการตอบสนองตอความ

ตองการของสมาชิกการมีสวนรวม จึงหมายถึง การเขาไปมีสวนรวมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

อาจเปนการเขารวม แบบทางตรง หรือทางออมก็ได และยังเปนวิธีการท่ีผูนำสามารถนำมาปรับ

ใชในการจูงใจและสรางขวัญกำลังใจใหแกสมาชิก เปนกลยุทธท่ีจะชวยใหมีแรงจูงใจในการ

ดำเนินงานมากข้ึน การเขาไปมีสวนรวมยังทำใหเกิดทัศนะตอการดำเนินกิจกรรมดีข้ึน สงผลให

สมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจท่ีจะมุงสูความสำเร็จ                                                                                                                                                                                       

 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง การกระทำใดๆ ก็

ตามท่ีเกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสำเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปน

ระเบียบหรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเนื่องกัน จะใชวิธีการท่ีถูกตองตาม

กฎหมายหรือไม  เพ่ือผลในการท่ีจะมีอิทธิผลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงาน

ของรัฐ หรือตอการเลือกผูนำทางการเมืองของรัฐบาลไมวาจะเปนไปในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ

ก็ตาม  เพ่ืออิทธิพลของกลุมการเมืองในการเลือกกำหนด บุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดัน

รัฐบาลใหกระทำตามท่ีพลเมืองผูนั้น หรือกลุมนั้นตองการตลอดจนมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย

ของรัฐท้ังในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ ดังนั้นจะเห็นไดวาการมีสวนรวม

ทางการเมืองมีลักษณะท่ีรวมกันสองประการ ไดแก (1) ตองเปนไปตามความสมัครใจและ (2)

ตองมีจุดมุงหมายเพ่ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูมีอำนาจ นอกจากนั้น กิจกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองตองเปนไปตามท่ีระบบการเมือง และกฎหมายกำหนดใหกระทำได หรืออาจใชวิธีการ

ท่ีไมถูกตองตามกฎหมายก็ได (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561 : 10-13)                                                                                                     
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 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกลไกหนึ่งท่ีทำใหประชาชนไดมีโอกาสสื่อสารกับรัฐมาก

ยิ่งข้ึน  เปนกระบวนการสื่อสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะใหเกิด การตัดสินใจท่ีดีข้ึน  

และไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน รวมท้ัง มีโอกาสสานผลประโยชนรวมกันทำใหการดำเนิน

นโยบายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนผานไปสู “การเปนประเด็นสาธารณะ” ท่ีทุกคน

ทุกภาคสวนตองใหความสำคัญและสนใจ ท่ีสำคัญการมีสวนรวมทางการเมืองทำให เปลี่ยนข้ัว

ความคิดท่ีวาการตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองเปนเรื่องของ“นักการเมือง”

ไปสูการเปน  “เรื่องของทุกคน” (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561 : 16) 

สิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดใหสิทธิประชาชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมือง ดังนี้ 

1. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

  รัฐธรรมนูญกำหนดใหประชาชนผูมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป ในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งไดซ่ึง

เปนการขยายสิทธิจากเดิมในอดีตท่ีตองมีอายุครบ 18 ปในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง 

รวมท้ังยังกำหนดใหเปนหนาท่ีของประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางอิสระโดยคำนึงถึง

ประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสำคัญ ดังนั้น หากใครไมไปใชสิทธิก็ตองไดรับโทษ ซ่ึงไดกำหนด

ไวใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

วา ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุ 

ท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร ผูนั้นถูกจำกัดสิทธิบางประการ เปนไป

ตามหลักการท่ีวา เม่ือทานไมไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองตั้งแตตน ทานก็ไมควรไดรับสิทธิ

ดังกลาว (สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ

รัฐธรรมนูญแกสื่อมวลชน , 2560 : 8) 

  นอกจากนี้ ยังใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาทุจริตในการเลือกตั้ง โดย

กำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 

2561 วา “ในการจัดใหมีการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุน ใหสภาองคกรชุมชน

ตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน ชุมชน รวมตลอดท้ังประชาชนท่ัวไป ใหมีสวนรวมในการแจง

เบาะแสหรือขอมูลตอคณะกรรมการ เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร, 2561 : 43) 

2. สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง 

  กำหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตามวีถีทางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายดังกลาวอยาง
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นอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงตองกำหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและ

ตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกำหนดนโยบายและการสง

ผูสมัครรับเลือกตั้ง และกำหนดมาตรการใหสามารถดำเนินการโดยอิสระไมถูกครอบงำ หรือชี้นำโดย

บุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมท้ังมาตรการกำกับดูแลมิใหสมาชิกของพรรค

การเมืองกระทำการ อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย, 2560 : 12) 

3. สิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

  กำหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาชื่อเสนอกฎหมาย

ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามกฎหมายวา

ดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติและจำนวนของประชาชน ท่ีตองการเขาชื่อเสนอกฎหมายตองเปน

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและตองมีจำนวนไมนอยกวา 10,000 คน สามารถใชสิทธิเสนอราง

พระราชบัญญัติได 

3.2 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดเฉพาะตามท่ีบัญญัติ

ไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ เทานั้น 

3.3 ขอยกเวนรางพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเสนอ หากเปนราง

พระราชบัญญัติเก่ียวกับเงินตองไดรับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีกอน 

รวมท้ังยังกำหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือความ

ละเอียดรอบคอบในการตรากฎหมายดวย โดยกำหนดวากอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดาน

และเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และ

นำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมาย มีผลใชบังคับแลว 

รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดโดยรับฟงความคิดเห็น

ของผูเก่ียวของประกอบดวย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561 : 33-34) 

4. สิทธิออกเสียงประชามติเขาชื่อ 

  กำหนดใหในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการออกเสียงประชามติในเรื่อง

ใดอันมิใชเรื่องท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเรื่องท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560 : 48) 

 



485การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

สิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญ 

  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาชื่อรวมกันในการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายวาดวย การเขาชื่อเสนอกฎหมาย โดยญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตอง

เสนอ เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตอรัฐสภาและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ การขอแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไมใชเรื่องท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 

2560 : 75-76) 

5. สิทธิตรวจสอบองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาสองหม่ืนคนมีสิทธิเขาชื่อกลาวหาวากรรมการ

ปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี 

หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นเรื่องพรอมดวยหลักฐานตอรประธานรัฐสภา 

เพ่ือเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพ่ือไตสวนหาขอเท็จจริง 

หากศาลฏีกาพิจารณาแลวเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลใหศาลสั่งยุติเรื่อง แตถาศาลเห็นวาผูถูก

กลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหพิพากษาใหกรรมการ 

ป.ป.ช.ผูนั้นพนจากตำแหนง หากเห็นวามีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตติอหนาท่ี จงใจปฏิบัติ

หนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย ใหสงสำนวนการไตสวนไปยัง

อัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ตอไป 

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560 : 30) 

6. สิทธิสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 

  กำหนดใหท่ีมาของวุฒิสภาจำนวนสองรอยคน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรวมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงาน

ดานตาง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะท่ีทำใหประชาชนซ่ึงมี

สิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง การกำหนดท่ีมาของวุฒิสภาดังกลาวเปน

การเปดกวางใหประชาชนทุกคน ทุกอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงสามารถสมัครเปนสมาชิก

วุฒิสภาได ซ่ึงจะชวยสรางความเปนธรรมใหประชาชนทุกภาคสวนใหมีโอกาสเขาสูการทำงานดาน

การเมือง เพ่ือสะทอนปญหาและความตองการของกลุมคนตาง ๆ ในสังคม เปนการใหโอกาสมีสวน

รวมอยางกวางขวาง นอกจากจะชวยสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าทางการเมืองแลว 

ยังเปนจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองอยางแทจริงท่ีไมกระจุกตัว อยูเฉพาะ

ในกลุมคนบางกลุมเทานั้น 
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   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติเรื่องหนาท่ีของรัฐไวใน

หมวด 5 ซ่ึงเปนหมวดท่ีเพ่ิมข้ึนใหม ในรัฐธรรมนูญท่ียังไมเคยมีการกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับใด

มากอน โดยหลักการสำคัญในการบัญญัติหมวดนี้ข้ึนมาก็เพ่ือกำหนดใหรัฐมีหนาท่ีตองดำเนินการ

ดูแลและจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกับประชาชน เนื่องจากบางเรื่องเปนมาตรการพ้ืนฐานท่ีรัฐควร

จะทำใหกับประชาชน จึงตองบัญญัติใหเปนหนาท่ีของรัฐโดยตรง และหาก ไมดำเนินการตาม

บทบัญญัติประชาชนสามารถฟองรองหนวยงานของรัฐได (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

2561 : 39-44) 
 

การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเร่ือง กระบวนการเลือกตั้ง 

 เม่ือกลาวถึงการเลือกตั้งนั้น ประชาชนสวนใหญจะเขาใจวาเปนการไปหยอนบัตรเลือกตั้ง

เทานั้น แตแทจริงแลวกระบวนการเลือกตั้งนั้นยังหมายรวมถึงหวงเวลากอนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง 

และชวงหลังการเลือกตั้ง ดังนั้น ประชาชนทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งทุก

ข้ันตอน และทำใหการเลือกตั้งสุจริตและเท่ียงธรรม  

กิจกรรมการมีสวนรวมหวงเวลา 

กอนการเลือกตั้ง 

-การตรวจบัญชีรายชื่อวาตนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม 

-ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง 

-ฟงการปราศรัยนโยบายของผูสมัครและพรรคการเมือง 

-ศึกษาประวัติผูสมัคร 

กิจกรรมการมีสวนรวมในวันเลือกตั้ง -การลงคะแนนเลือกตั้ง 

-ติดตามการนับคะแนน 

-รวมเปนคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 

-ชักชวนเพ่ือนบานไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

กิจกรรมการมีส วนรวมหลั งการ

เลือกตั้ง 

-ติดตามผลการเลือกตั้ง 

-ติดตามผลการใชสิทธิเลือกตั้ง 

-ติดตามตรวจสอบการทำงานของผูไดรับการเลือกตั้ง 

จะเห็นไดวาเราสามารถมีสวนรวมในกระบวนการเลือกต้ังทุกข้ันตอน และเม่ือประชาชนเขา

มามีสวนรวมเขามามีสวนรวมมากข้ึน ก็จะเปนแรงผลักดันใหการเมืองภาคประชาชนเขมแข็งและ

เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพ่ิมข้ึนดวย (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560 : 22) 

บทสรุป 
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รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี  6 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

คำนวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยนำมาใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 เปนครั้งแรก ทำใหประชาชนอาจเกิดความไมเขาใจใน

ขอมูล ปฏิบัติไมถูกตองตามขอกำหนด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พุทธศักราช 2560 มาตรา 22(5) กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาท่ี และ

อำนาจในการสงเสริมสนับสนุนหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ในการสราง

ความรู ความเขาใจแกประชาชน เรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หรือใหประชาชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และใหความรูท่ีถูกตอง ดังนั้นการสรางความเขาใจ การสราง

การมีสวนรวมของประชาชนตอการเลือกตั้งจึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะถือเปนหัวใจในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ การมีสวนรวมทางการเมือง  เปน

ท้ังเปาหมายและกระบวนการทางการเมือง  กลาวคือ  การมีสวนรวม ทางการเมืองเปนเปาหมาย

สำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพราะการมีสวนรวมทางการเมือง 

เปนดัชนีชี้วัดท่ีสำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย โดยนัยนี้ นักวิชาการทางรัฐศาสตร

บางกลุมจึงถือวา การพัฒนาทางการเมือง คือ การทำใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

(สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561) 

การมีสวนรวมในการเลือกตั้งแบงไดเปน 3 ชวงเวลา คือ 1)การมีสวนรวมกอนการเลือกตั้ง  

2) การมีสวนรวมในวันเลือกตั้ง และ 3) กิจกรรมการมีสวนรวมหลังการเลือกต้ัง สิ่งสำคัญคือการ

สรางความรู ความเขาใจ ถึงบทบาทหนาท่ีท่ีพึงกระทำไดของประชาชน องคกรตางๆ หนวยงานของ

รัฐ และเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษาตางๆ มีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยตองตระหนักถึงความถูกตอง เสมอภาคและเปนกลาง 

งานวิจัยเรื่องนี้ จะทำใหทราบถึงแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การ

สรางความรู ความเขาใจในการมีสวนรวมทางการเมือง หลายคนอาจมองเรื่องการเมืองเปนเรื่องไกล

ตัว หรือคิดวาการจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองนั้นยากหรือหางไกลจากตัวเรา จริงๆแลวการเขา

มามีสวนรวมทางการเมืองไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป โดยประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการ

เมืองเพ่ือรักษาผลประโยชนของตัวเองและสังคมท่ีควรจะไดรับในฐานะพลเมือง โดย 4 รูปแบบท่ี

ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมคือ 
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1.การใชสิทธิเลือกตั้ง เปนการเขามามีสวนรวมทางการเมืองข้ันพ้ืนฐานตามหลัก

ประชาธิปไตย การเลือกตั้งท่ีดีควรมีหลัก 1 คน 1 เสียง (one 

man one vote) ซ่ึงทุกคนมีอยูแลว คนละ เสียง เทากัน ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีควรนำมาใช หรือ จะยอมสละเสียงไมไปใชสิทธิ ท่ี

เรียกวาการนอนหลับทับสิทธิ ก็อยูท่ีการตัดสินใจ ของแตละ

คนแตทางท่ีดีทุกคนควรรักษาสิทธิของตัวเองโดยการไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง เลือกตัวแทน ท่ีเราตองการ เพ่ือคะแนนเสียงของเรา 

แมจะ 1 เสียง แคมีตาท่ีจะเปนพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

2.สอดสองการเลือกตั้งใหสุจริต

เท่ียงธรรม 

การสอดสองการเลือกตั้ง เปนท่ียอมรับของหลายๆ ประเทศท่ี

พัฒนาแลวมองวา การเลือกตั้งท่ีดี ควรโปรงใส ทุกคนสามารถ

เขามาสังเกตการณเลือกตั้งได สามารถเขามาตรวจสอบได จึง

จะเกิดการเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม (fair election) การ

สอดสองการเลือกตั้งไมจำเปนตองสอดสองแคชวงท่ีเลือกตั้ง

เทานั้น แตเราสามารถ สอดสองตั้งแตกระบวนการเลือกตั้ง

ท้ังหมด ท่ีเขาขายไมมีความยุติธรรมหรือการออกกฎ ท่ีออกมา

เอ้ือผลประโยชนของนักการเมืองบางกลุมหรือไม  

3.รณรงคใหผูอ่ืนมีสวนรวมทางการ

เมือง 

การสงเสริมหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเพ่ือนงายๆ 

แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณบานเมือง 

พูดคุยเรื่องการทำงานของรัฐบาล รวมไปถึงการ 

วิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาล เปนการจุดประกาย

เริ่มตน เพ่ือใหทุกคน หันมาสนใจในการตั้งคำถามเก่ียวกับการ

ทำงานของรัฐบาลวาโครงการแตละโครงการท่ีนำเงินภาษีของ

เราไปใชนั้น สมเหตุสมผลหรือไม ก็เปนการเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองท่ีทุกคนสามารถทำไดไมยาก 

4.ติดตามขาวสารและกิจกรรม

ทางการเมือง 

ซ่ึงในยุคปจจุบันนี้ ขอมูลขาวสารตางๆ เราสามารถเขาถึงได

งาย แตขอเสียก็ยอมมี การเขาถึงขอมูลท่ีงายและหลากหลาย 

สิ่งสำคัญคือ ความถูกตองของขอมูลท่ีเราไดรับ ควรใช

วิจารณญาณในการรับขาวสารเขาไป มีการบิดเบือนหรือไม 

ขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลท่ีมีการมุงรายออกมาโจมตีฝาย
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ตรงขามหรือไม การติดตามสถานการณการเลือกตั้ง การตาม

ขาวของ กกต. ถึงความคืบหนาในการจัดการเลือกตั้งไปถึง

ไหนแลว การปลดล็อคพรรคการเมือง รวมไปถึงกฎหมายท่ี

ออกมาชวงเลือกตั้งวาเปนธรรมแกทุกฝายหรือไม ก็ถือไดวา

เปนการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของเราแลว 

จะเห็นไดวา ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมไดไมยาก และไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป หลาย

คนพยายามหลีกเลี่ยงการเมือง ตราบใดท่ีเรายังอยูในสังคม เรายิ่งตองเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง

ใหมากท่ีสุด เพ่ือการรักษาผลประโยชนท่ีทุกคนในสังคมควรไดรับอยางเปนธรรม 

(https://www.wewatchthailand.org/data/2018/11/998 , 6 พฤศจิกายน 2561) 
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การเมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

People's Politics According to Participatory Democracy 
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บทคัดยอ 

 การเมืองภาคประชาชนของไทยเกิดข้ึนในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองท่ีมีลักษณะ

สภาพความเหลื่อมล้ำในสังคม  การเขาถึงทรัพยากร คนจน คนดอยอำนาจดอยโอกาสไมสามารถ

เขาถึง ทรัพยากรได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาศัยพ้ืนท่ีชองทางภายในระบบการเมืองปกติ ออกมา

เคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ซ่ึงก็จะไดยินอยูบอยครั้งวาประเทศไทยยังไมเปนประชาธิปไตยอยาง

แทจริงหรือเปนประชาธิปไตยเพียงครึ่งใบ เนื่องจากมีการปฏิวัติรัฐประหารอยูหลายครั้ง นอกจากนี้

ประชาชนบางสวน ยังแสดงออกถึงความสนใจในรูปแบบการปกครองแบบอ่ืนท่ีมิใชการปกครอง       

ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับสถานการณความขัดแยงทางการเมืองท่ีมีมากข้ึน โดยหาก

ประชาชนไทยมีความเขาใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตนเองมากยิ่งข้ึนก็จะ

ชวยใหประเทศไทยสามารถพัฒนาประชาธิปไตยไดโดยสันติและกอใหเกิดความเจริญกาวหนาของ

กระบวนการประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

คำสำคัญ : การเมืองภาคประชาชน, วิถีประชาธิปไตย 

 

Abstract 

Politics of Thailand took place in the context of the economic and 

political conditions that are characterized by inequalities in society. Access to the 

resource poor, the disadvantaged, the poor do not have access to resources, 

especially within the political system, the living space normally. Movement out in 

                                           
* นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
** อาจารยประจำสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตนครราชสีมา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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various ways. It is often heard that Thailand is not a democratic or democratic, just 

half. Since there were several coup. In addition, some residents Also expressed an 

interest in the form of government other than the government. In a democracy The 

political situation is more. If Thailand is public understanding and awareness of the 

rights of political freedom even more, it will help Thailand to develop in peace, 

democracy and contributes to the advancement of the democratic process even

more. 

Keywords : People's Politics According, Democracy 

 

บทนำ 

 ตั้ งแต ป พ .ศ . 2475  ป ระเทศ ไทยได เป ลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข โดยมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมใน

การปกครอง ประเทศ รวมท้ังมีการกำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองให มีดุลยภาพและ

ประสิทธิภาพ ตลอดถึง สถาบันศาลและองคกรอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

อยางสุจริตเท่ียงธรรม อยางไรก็ดีเม่ือศึกษาถึงพัฒนาการเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพทางการเมืองโดยผาน

รัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวจะพบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพ.ศ. 2540 ไดกำหนด

รองรับสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนไวคอนขางกวางและครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองใน

ความหมายอยางแคบไวดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการทำประชามติและรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ปพ.ศ. 2550 ยังคงกำหนดหลักการสำคัญในเรื่องนี้ไวในทำนองเดียวกันกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2540  
 การเมืองภาคประชาชนนั้นนับวามีพลังและมีคุณคาตอระบบการเมืองท่ีคำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล กลุมคน เพราะไปเปดพ้ืนท่ีใหกลุมคน บุคคลไดมีโอกาสในสังคมการเมืองหรือใน

ขณะท่ีระบบการเมืองแบบตัวแทนกำลังมีปญหาของระบบเกิดปญหาเชิงโครงสรางและกลไก 

กระบวนการดำเนินงานของระบบตัวแทน ไดชะงักงันในการตอบสนองสมาชิกในสังคมการเมือง         

นั่นคือประสิทธิภาพและความชอบธรรมของระบบการเมืองแบบตัวแทนกำลังมีขอจำกัด ทำใหมีการ

กลาวขานถึงการเมืองแบบใหมนี้ ถูกเรียกหาใหทดแทนทาทายกระบวนทัศนและวัตรปฏิบัติแบบ         

เดิม ๆ จากสมาชิกสังคมการเมือง ในขณะเดียวกันก็เกิดขอกังขามากมายวารูปแบบการเมืองภาค
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ประชาชนนั้นจะมีมาตรฐานอยางไร มีตัวแบบอยางไร และจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ไดอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพและมีความชอบธรรม  

 

การเมืองภาคประชาชน 

 การเมืองภาคประชาชน เปนการเคลื่อนไหวของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบาย

สาธารณะโดยตรง โดยไมผานทางตัวแทนของพรรคการเมือง หรือหนวยงานราชการ การเมืองภาค

ประชาชนเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมีนักวิชาการหลายทานให

ความหมายไวดังนี้(สำนักงานเลขาธิการและวุฒิสภา, 2554 : 11-12)  

นายแพทยประเวศ วะสี (2551 : 23) ใหความหมาย “การเมืองภาคประชาชนหรือ

การเมืองภาคพลเมือง” หมายถึง พลเมืองมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะการวางแผน

และขับเคลื่อนการพัฒนาและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ 

เสกสรรค ประเสริฐกุล (2548 : 12) ไดใหนิยามคาวา “การเมืองภาคประชาชน” 

หมายถึง  การเคลื่อนไหวอยางมีจิตสำนึกทางการเมืองของกลุมประชาชนเพ่ือลดฐานการครอบงำ

ของรัฐ รวมท้ังเพ่ือโอนอำนาจบางสวนมาใหประชาชนเพ่ือใชดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง  

ธีรยุทธ  บุญ มี (2547 : 6) กลาวถึง การเมืองภาคประชาชน (Civil or People 

Politics) เปนการเคลื่อนไหวของประชาชนโดยไมผานทางตัวแทนของพรรคการเมือง หรือ

หนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยการออกเสียงลงประชามติหรือการมีสวนในการกำหนดนโยบาย

สาธารณะ การตรวจสอบการใชอำนาจ และการถอดถอนโดยภาคประชาชนนอกเหนือจากการมีการ

เลือกตั้ง เพราะประชาธิปไตยจะไมมีความหมายอันใดและการเลือกตั้งจะไมมีประโยชนอะไรเลย 

หากประชาชนไมสามารถกำหนดนโยบายหรือตรวจสอบการใชอำนาจและไมสามารถถอดถอนผูใช

อำนาจท่ีมิชอบไดการท่ีบางกลุมบางคนคิดวาประชาชนคนชั้นรากหญาท่ีดูเหมือนวาจะไรการศึกษา

นั้นกลับเขาใจและมีจิตสำนึกทางการเมืองมากกวาชนชั้นกลางเสียอีก เพราะชนชั้นรากหญานั้น

สามารถคนควาสภาพปญหาท่ีตนเองเผชิญไดอยางชัดเจนและลึกซ้ึงรวมท้ังขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(ผานทางท่ีปรึกษาหรือเอ็นจีโอ) เพราะตัวเขาเปนผูประสบปญหาเหลานั้นดวยตนเองการเคลื่อนไหว

ของชนชั้นรากหญาจะมีการดำเนินการเปนข้ันตอนอยางสันติตอเม่ือไมมีทางเลือกเปนอ่ืนแลวเทานั้น

จึงจะใชวิธีการชุมนุมประทวง กอปรกับการเติบโตของเอ็นจีโอ (NGO) และการเขาไปคลุกคลีกับ

ประชาชน ทำใหเกิดความรวมมือในการตอตานอิทธิพลของฝายรัฐและฝายทุน อาทิ สมัชชาคนจน 

สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ ฯลฯ เปนตน 
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 ศาสตราจารยเสนห จามริก (2550 : 8) ไดใหความหมายวา การเมืองภาคพลเมืองคง

ไมไดหมายความเพียงแคการมารวมชุมชน การมาเสวนา มารวมพลังกัน แตโดยแทจริงแลวนาจะ

เปนกระบวนการท่ี   นำไปสูชุมชนท่ีเขมแข็ง การเมืองภาคพลเมืองไมมีวันเขมแข็งอยางแทจริงตราบ

เทาท่ีชุมชนทองถ่ินยังออนแอ พลเมืองในมิติของการเปนปจเจกบุคคลและพลเมืองในมิติท่ีเปน

สมาชิกสังคม โดยมีคุณธรรมของปจเจกบุคคลและคุณธรรมของพลเมือง (Civic Virtue) ท่ีเนน

สวนรวม ในมิติแรกนั้นตองมีศักดิ์ศรีและคุณคาของตนเอง สวนในมิติท่ีสอง ตองเนนความเทาเทียม

ตอกัน เปนมิตรตอกันและกัน เอาใจคนอ่ืนใสใจเรา เสียสละตอสวนรวมและผู อ่ืนมากกวาการ

แกงแยงแขงขัน สามารถแกปญหาขอขัดแยงหรือหาขอยุติไดดวยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น

อยางสุภาพและเทาเทียมกันท้ังหมดท้ังปวง ท่ีอธิบายมานี้ เพ่ือชี้ใหเห็นความหลากหลายของ

ความหมาย แตพอจะสรุปไดวาพลเมือง คือ บุคคลท่ีตองแสดงบทบาทในกิจกรรมสรรคสรางสังคม

ศาสตราจารยอเนก เหลาธรรมทัศน สรุปอีกครั้งในงานเดียวกันวา พลเมืองตองพ่ึงตนเองไดมากข้ึน

หรือตองรวมกำลังกันแกไขปญหาดวยตนเองใหมากข้ึนและหากมีปญหาไหนท่ีรัฐบาลเขามาทำแทน

หรือใหทำให ก็ตองกำกับดูแลหนุนชวยรัฐบาลอยางเต็มกำลัง พลเมืองไมเพียงตองการรัฐบาล

ประชาธิปไตย หากตองการท่ีเปนของพลเมืองดวยในการทำกิจกรรมเพ่ือสวนรวม พลเมืองอาจ

รวมกลุมเปนเครือขาย องคกรตาง ๆ ท่ีอยูนอกภาครัฐ โดยเครือขาย องคกร สถาบันเหลานี้อาจจะ

มุงกระทำการเพ่ือประโยชนหรือกระทาตามหลักคิดท่ีเปนลักษณะเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุมตนก็ได  

(รงค บุญสวยขวัญ, 2556 : 16-26) 

 โดยท่ัวไปการเมืองภาคพลเมืองมีความหมายหลากหลายตามเปาหมายท่ีแตกตางกันเชน

(1) การเมืองภาคปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ท่ีมุงสรางพ้ืนท่ี เวที กลไกสวนกลางท่ีไมใช

รัฐสภาท่ีจะถกเถียง สรางประเด็นตาง ๆ ขยายสิทธิอำนาจตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม               

(2) การเมืองภาคประชาสังคม (Civil society) หรือการเมืองภาคพลเมือง (Citizen politics) ท่ีเนน

การมีสวนรวมท่ีแข็งขันของบุคคล องคการตาง ๆ ในสังคมท่ีจะถกเถียงและบรรจุขอตกลงใน

ประเด็นปญหาตาง ๆ หรือผลักดันบางประเด็นใหเปนนโยบายของรัฐ (3) การเมืองภาคประชาชน 

(People’s politics) หรือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movement) 

ท่ีมุงเคลื่อนไหวสรางจิตสำนึกในประเด็นผลประโยชนรวมของมนุษยชาติ ไดแก สภาพแวดลอมโลก 

สภาพทุนโลก การคัดคานโลกาภิวัตน เปนตน ซ่ึงไมวาจะเปนการเมืองภาคพลเมืองในรูปแบบใด              

การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil society movement) หรือ ภาคพลเมืองดังกลาวมี

องคประกอบสำคัญ คือ พลเมืองท่ีกระตือรือรน (Active citizen) มุงปกปองคุมครองสิทธิและมุง

ประโยชนสาธารณะ (Common good) เปนพลังสำคัญ (ศรัณยุ หม้ันทรัพย, 2562) การอธิบาย
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พลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองนั้นสัมพันธกับบริบท กลาวคือ พลเมืองท่ีอยูในกลุม องคกรหรือ

พลเมืองในสังคมภาคการเมืองเปนพลเมืองท่ีมิใชในมิติของความเปนปจเจกนิยม ตรงกันขามกลับให

ความสำคัญกับการรวมกลุมทางสังคม ซ่ึงเปนแนวคิดสำคัญของพลเมืองในแนวชุมชนนิยม 

(Communitarian) ท่ีความสำคัญในวงวิชาการสายหนึ่งในปจจุบัน เชน ในงานของนักคิดสายชมุชน

นิยมอยาง Etzioni ท่ีเขาคนพบวาพลังของกลุมคน องคกรเปนกลไกในการขับเคลื่อนชุมชนท่ีดี

เพราะสถาบันทางการเมืองดั้งเดิมมีวิกฤต เขาจึงเสนอใหรื้อฟนพลังชุมชนท่ีมีอยูตั้งแตอดีต อันมีพลัง

อำนาจใหเปนขบวนการใหมงานชิ้นนี้มาจากความเชื่อท่ีวาปญหาตาง ๆ ในสังคมอเมริกามาจาก

รากฐานหรือเปนผลพวงมาจากการตื่นสิทธิ การเนนสิทธิปจเจกบุคคลท่ีมีหลากหลายและเกิดข้ึน

อยางสูงมาก นับวามีพลังมากในการเคลื่อนตัวของสหรัฐอเมริกา ผานสิทธิในการพูด สิทธิของสวน

บุคคล แนนอนวามีโอกาสนาไปสูความขัดแยงในชุมชน ดังนั้น Etizioni จึงไดเสนอรื้อสรางสัญญา

ประชาคมใหมเพ่ือดุลยภาพข้ึนมาสองประการ คือ การเคารพ การคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคล

และการคุมครอง การดูแลสังคม โดยท่ีบุคคลตองคิดวาสังคมเปนของเราและเราตองดูแลสังคมท่ีจะ

เกิดข้ึนหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวย โดยเราตองดูแลสถาบันตาง ๆ ท่ีเคยมีอยูในสังคม ดวยการเคารพ

กฎระเบียบทางสังคมท่ีชวยกันรังสรรคข้ึนมา เพราะกฎเกณฑเหลานั้นมาจากฐานของระบบคุณคา

รวมกันและความเชื่อรวมกันซ่ึงความเปนสังคมชาติ แนวคิดในสายวิชาการนี้เปนแนวคิด “ชุมชน” 

อันเปนแนวคิดท่ีรื้อฟนข้ึนมาใหมแนวคิดหนึ่งท่ีเปนกระแสสำคัญในปจจุบัน”  

 

ลักษณะการเมืองภาคประชาชน  

 สิทธิและเสรีภาพในการกาํหนดวิถีชีวิตของตนเองทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรมหรือแมแ้ต่การจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นระบบตวัแทนในการเลือกตั้งหรือการ

เลือกตั้ งทางตรง สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองยงัรวมถึง การแสดงความคิดเห็นหรือการ

แสดงออกทางการเมือง สิทธิในการวิพากษวิ์จารณ์ทางการเมือง สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ สิทธิ

ในการมีส่วนร่วมต่อการกาํหนดนโยบายสาธารณะ ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการและวุฒิสภา, 2550 : 

15) 

1) เพ่ิมตัวละครทางการเมือง (Political Actors) โดยตัวละครใหมนี้ คือ ประชาชนเขา

ไปในกระบวนการทางการเมือง 

2) เปลี่ยนบทบาทของการตัดสินใจในการมีสวนรวมทางการเมือง (Decision-making 

in Political Participation) จากเดิมท่ีเปนบทบาทของตัวแทนหรือของสมาชิกรัฐสภา มาเปน
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ประชาชนหรือกลุมทางสังคมมากข้ึน หรือเปนการคลี่คลายของการเมืองในระบบตัวแทนของ

ประชาชน หรือเปนดังท่ีสรางภาษาท่ีสละสลวยวา “ตัวเราเปนตัวแทนใหกับตัวเรา” 

3) ภายใตกระบวนการทางการเมืองใหมนี้ บทบาทของประชาชนหรือประชาสังคมมี

มากข้ึน แตก็ยังมีสถาบันทางการเมือง (Political Institution) ท่ีมีบทบาทในกระบวนการทาง

การเมืองดวยเชนเดียวกัน ลักษณะเชนนี้ คือการใหความสำคัญกับสถาบันทางการเมืองท่ีเคย

สถาปนาความเปนตัวแทน ซ่ึงมีบทบาท ตลอดมา แตก็ใหความสำคัญกับกระบวนการทางสังคมใน

การเขาไปมีบทบาททางการเมืองและอำนาจรัฐดวย 

4) ทิศทางการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนตามทรรศนะของ เสกสรรค

ประเสริฐกุล มี 4 รูปแบบ คือ (1) การเคลื่อนไหวรองทุกขหรือเรียกรองใหรัฐเขามาแกไขในปญหาท่ี

ไมไดรับการเหลียวแล (2) การเคลื่อนไหวเพ่ือมุงตรวจสอบกระบวนการใชอำนาจรัฐ (3) การ

ประทวงอำนาจรัฐและเรียกรองใหมีการถายโอนอำนาจรัฐท่ีเคยมีไปเปนของประชาชน (4) รวมมือ

เชิ งวิ พ าก ษ (Critical Cooperation) กั บ รั ฐแล ะผู ก พั น ใน ท างส ร า งส รรค  (Constructive 

Engagement) เพ่ือเบียดแยงพ้ืนท่ีในกระบวนการใชอำนาจของประชาสังคม 

การเมืองภาคประชาชน คือ การเมืองไมเปนทางการท่ีไมเปนทางการ ตองไมสัมพันธกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ราชการหรือสัมพันธเพียงแตเบาบาง เพราะการเมืองทองถ่ิน คือ 

การเมืองแบบเปนทางการ หามสัมพันธกับราชการดวย คือ ไมสัมพันธเลยก็คงเปนไปไมได เพราะวา

องคกรตาง ๆ นั้นมันตองสัมพันธกัน แตไมใชสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลักหรือ

ราชการเปนหลกั ตองไมสัมพันธกับนักการเมืองหรือ ส.ส. เปนหลัก ตองไมสัมพันธกับภาคธุรกิจเปน

หลัก คือ เปนองคกรท่ีประชาชนรวมตัวกันเอง เคลื่อนไหว ตอสู เรียกรอง จัดการกันเอง ในลักษณะ

ท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะของประชาชนเปนหลัก มิติของการเมืองภาคประชาชนท่ี

เก่ียวโยงกับกระบวนการประชาธิปไตย สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ลักษณะแรก เปน

การพูดถึงการเมืองภาคประชาชนในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งหรือเง่ือนไขหนึ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ในขณะท่ีลักษณะท่ีสองเปนการมองประชาธิปไตยในฐานะสิ่งท่ีตองมีอยูกอนเพ่ือให

เกิดพ้ืนท่ีของการเมืองภาคประชาชน อรทัย กกผล ใหทรรศนะวา “เม่ือกลาวถึงการเมืองภาค

ประชาชน ประเด็นหนึ่งท่ีอาจารยคิดวาเปนการตอสูรวมกัน นั่นคือเรื่องของการกระจายอำนาจ 

ไมใหอำนาจไปกระจุกตัวในองคกรท่ีเปนทางการเพียงอยางเดียว ฉะนั้นการกระจายอำนาจจึง

อาจจะกระจายไปสูประชาชนโดยตรงหรือกระจายอำนาจไปสูพ้ืนท่ีหรือชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือให

สามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจไดเปนการกระจายอำนาจในความหมายท่ีกวาง คือ การ

กระจายตั้งแตอำนาจในการตัดสินใจใหกลุมท่ีไมไดอยูในภาคทางการ จนถึงการกระจายอำนาจใน



497การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ระดับชาติไปสูระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน ทองท่ี ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงการกระจายอำนาจอยางท่ี

กลาวมานี้มันก็มีหลายรูปแบบ เม่ือกลาวเชนนี้อาจารยก็มีความเชื่อวาการเมืองภาคพลเมืองมันก็มี

ความสอดคลองและสัมพันธกับการกระจายอำนาจดังกลาว” (ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล, 2556 : 41) 

 

ประชาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาชน 

ชำนาญ จันทรเรือง (2562)  เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแลววาประเทศท่ีปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตยนั้นตองมีการเลือกต้ัง แตก็มิไดหมายความวาประเทศใดท่ีมีการเลือกตั้งแลว

ประเทศนั้นจะเปนประชาธิปไตยเสมอไป เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประกอบไป

ดวย 

1) การเลือกตั้ง (Election) คือการคัดสรรบุคคลเขาไปทากิจกรรมทางการเมืองเพ่ือใช    

อำนาจรัฐโดยการผานการออกเสียงของประชาชน ซ่ึงในประเทศเผด็จการบางประเทศก็อาจมีการ

เลือกตั้งเชนกัน แตเปนการบังคับเลือก เพราะเปนการเลือกตั้งท่ีเปนแตเพียงรูปแบบเทานั้น            

ซ่ึงแตกตางจากการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริงท่ีจะตองมีลักษณะท่ีเปนการท่ัวไป        

(In general) เปนอิสระ (Free Voting) มีระยะเวลาท่ีแนนอน (Periodic Election) การลงคะแนน

ลับ (Secret Voting) หนึ่ งคนหนึ่ งเสียง (One Man One Vote) และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม          

(Fair Election) 

2) การออกเสียงลงประชามติ (Referendum) คือ การท่ีประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง

รับรองหรือไมรบัรองในกฎหมายหรือมีสวนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

3) การตรวจสอบ (Monitor) คือ การท่ีประชาชนสามารถมีสวนใน การตรวจสอบการใช

อำนาจของรัฐได อาทิ การใชสิทธิ์ผาน พรบ.ขอมูลขาวสารฯ หรือการติดตามการทำงานของ

นักการเมืองหรือหนวยงานราชการ ฯลฯ 

4) การถอดถอน (Recall) คือ การท่ีประชาชนสามารถใชสิทธิถอดถอนนักการเมืองหรือ

ขาราชการได อาทิ การเขาชื่อถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ หรือการใชสิทธิทางศาลฟองรองตอผูท่ีใช

อำนาจรัฐโดยมิชอบ โดยไมจำเปนตองเปนผูเสียหายโดยตรงเทานั้น ฯลฯ 

จึงจะเห็นไดวาความเปน “ประชาธิปไตยมิไดมีเฉพาะแตการเลือกตั้ง” ท่ีเปนรูปแบบ

ของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะตอง

เปนประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) หรือประชาธปิไตยทางตรง (Direct 

Democracy) ซ่ึงก็คือการเมืองภาคประชาชนนั่นเองการเมืองภาคพลเมืองไมมีวัตถุประสงคในการ

เขาไปแยงอำนาจหรือแทนท่ีอำนาจของนักการเมือง การเมืองภาคพลเมืองไมใชพรรคการเมืองท่ีหวัง
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ชนะเลือกตั้งและเขาไปมีอำนาจทางการเมือง แตเปนกระบวนการสาธารณะเพ่ือประโยชนสาธารณะ

ท่ีพลเมืองรวมตัวกันอยางมีอิสระ มีศักดิ์ศรีไมไดรับจางผูใด เพ่ือมีสวนรวมในการตัดสินใจทาง

นโยบาย ในการพัฒนาและในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ การเมืองภาคพลเมืองท่ี

เขมแข็งจะชวยปกปองสถาบันประชาธิปไตยตาง ๆจากการถูกแทรกแซงดวยอำนาจ เชน เสรีภาพ

ของสื่อมวลชน ระบบตุลาการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ประเวศ วะสี, 2551 : 7)  

 

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนระบบยอยซ่ึงเนนการมีสวนรวมของประชาชน

เปนสำคัญ เพ่ือแกปญหาของระบบประชาธิปไตยแบบมีผูแทน ซ่ึงอาจปฏิบัติหนาท่ีไมตรงตาม

เจตนารมณของประชาชน ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจึงกระจายอำนาจในการตัดสินใจเปดโอกาส

ใหประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย  มีสวนรวมในทางการเมืองและการบริหารท้ังในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ ซ่ึงนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้ 

ทินพันธุ นาคะตะ (2541 : 1-3) กลาวถึงประชาธิปไตยเปนรูปแบบของการปกครอง

อยางหนึ่งถือวาเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 

คือ      การปกครองซ่ึงมีหลักการ วิธีการและวัตถุประสงค ในการปกครองท่ีผูกพันอยูกับประชาชน

สวนใหญ 

ประการแรก ประชาธิปไตยเปนระบบการเมือง ซ่ึงมีหลักการวา เปนการปกครองของ

ประชาชน นั่นก็คืออำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน การ

ใชอำนาจนั้นจะตองไดรับการยินยอมหรือกระทำในนามของประชาชน ประชาชนใชอำนาจออ

กฎหมายโดยผานรัฐสภา ประชาชนใชอำนาจการบริหารโดยผานรัฐบาล ประชาชนใชอำนาจตุลา

การโดยผานศาล เชน มักนิยมระบุไวในรัฐธรรมนูญวาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนของ

ประชาชนหรือมาจากประชาชน เปนตน 

ประการท่ีสอง ประชาธิปไตยเปนระบบการเมืองซ่ึงจะตองมีวิธีการหรือขอกำหนดใหเกิด

การปกครองโดยประชาชนข้ึนมาดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับการใชอำนาจอธิปไตย เชน การมี

รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง การมีพรรคฝายคาน การปกครองโดยเสียงขางมากและการคุมครอง

สิทธิเสียงขางนอย 

ประการท่ีสาม ประชาธิปไตยเปนระบบการเมืองซ่ึงจะตองมีวัตถุประสงคในการปกครอง

เพ่ือผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเสมอ สิ่งนี้มีความสำคัญมากกวา ถาขาดการมีหลักการและ

วิธีการท่ีผูกพันกับประชาชนประชาธิปไตยก็จะไรความหมาย 
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เช าวนะ ไต รมาศ  (2548  : 344)  ได กล าว ถึ ง  ป ระชาธิป ไตยแบบส วน รวม 

(Participatory Democracy) เปนการผสมประชาธิปไตย ทางตรงกับประชาธิปไตยทางออมเขา

ดวยกัน เพ่ือรักษาสวนแบบของพ้ืนท่ีทางการเมืองใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในกรอบท่ีสามารถ

รักษาดุลยภาพระหวางประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยทางออม และยึดโยงเขากันไดกับ

ความเปนเจาของอำนาจอธิปไตยของประชาชนดวย ซ่ึงตองคำนึงถึงความสามารถในการเขารวมทาง

การเมืองและความสามารถในการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเมืองของประชาชน (Political Efficacy) 

ไดแก องคประกอบของหลักการในการกระจายอำนาจและการรวมตัดสินใจทางการเมืองของ

ประชาชนหลักการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมสำคัญทางการเมือง หลักการสราง

หนวยการปกครองยอยระดับลางท่ีใกลชิดกับประชาชนท่ัวไปในฐานราก หลักการสรางนักการเมือง

ภาคพลเมืองท่ีมีความสามารถและพ่ึงพาตนเองได 

 สมบัติ ธารงธัญวงศ (2549 : 604) กลาวถึง ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณญาสิทธิราชยเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกวา 70 ปแลว แตใน

ความเปนจริงประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองแตอยางใด อำนาจสวนใหญตกอยูในกา

มือของกลุมบุคคลบางกลุม อำนาจทางการเมืองท่ีประชาชนไดรับเปนเพียงการมีสิทธิเลือกตั้งเทานั้น 

ดวยลักษณะดังกลาวจึงทำใหเกิดกระแสเรียกรองใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองตามแนวทางแหง

ระบอบ 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมข้ึนมา 

หลักประชาธิปไตย (Democratic principles) ท่ีมีคาอธิบายปจจุบันในทางนโยบาย

ประกอบดวย ขอตกลงอยางนอย 8 ประการ คือ 1) การกาจัดคอรรัปชั่นจากการเมือง 2) การ

แกปญหาความขัดแยงของผลประโยชนภายในประเทศอยางเปนประชาธิปไตยโดยผานการเสวนา

และการเจรจา ตกลง 3) หยุดการสรางอาวุธสงครามโดยเฉพาะอาวุธสงครามท่ีมีเทคโนโลยีสูงท่ี

สนับสนุนจากบรรดาประเทศท่ีผลิตอาวุธเหลานี้และหามไมใหเกิดสงครามท่ีจะนำไปสูขอพิพาทตาม

แนวชายแดน 4) ทำใหเกิดสันติภาพและความม่ันคงสำหรับทุกคน 5) ตกลงใหมีการจัดลำดับ

ความสำคัญตอเด็กและเยาวชนในการแกปญหาทางสังคม ใหการดูแลเด็กและเยาวชนท้ังปจจุบัน

และอนาคต  6)ยุติการลงโทษทางสาธารณะและใชอำนาจตามความเปนจริง และสนับสนุน

ความสามารถของพลเมืองในการดำเนินควบคุมอำนาจท่ีเก่ียวของกับพวกเขา 7) ทำใหเกิดและการ

ประกันความเทาเทียมกันทางดานการศึกษาสำหรับพวกเขาตลอดชีวิต 8) ดำรงรักษา สงวนรักษา

สิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเมือง 
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การพัฒนาชุมชน เสริมสรางคุณภาพของธรรมาภิบาลทองถ่ินและประชาธิปไตย 

(Quality of local governance and democracy) อีกประการหนึ่งการพัฒนาชุมชน สงเสริมพลัง

ชุมชนและเตรียมชุมชน เพ่ือเขาไปเก่ียวของกับโครงสรางการมีหุนสวนและนโยบายเปนการ

เตรียมการมีหุนสวนเจาหนาท่ีของรัฐในทองถ่ินเพ่ือเขารวมทำงานกับชุมชนและเพ่ิมการรับรูตอ

ทัศนะของชุมชน การฝกปฏิบัติ การพัฒนาชุมชนทำใหกระบวนการตัดสินใจเปนไปอยางรอบดาน 

(Inclusive) มีสวนรวม(Participatory) และยั่งยืน (Sustainable) ((Melanie Bowles, 2008 : 25-

27) ธรรมาภิบาลประชาธิปไตย (Democratic Governance) มีขอดีกวาระบอบอำนาจนิยมอยูสาม

ประการ ไดแก  

ประการแรกคือ ประชาธิปไตยมีการจัดการความขัดแยงและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองท่ีรุนแรง เพราะวาใหโอกาสกับประชาชนในการมีสวนรวมกระบวนทางการเมืองของ

ประเทศ  

ประการท่ีสองประชาธิปไตยดีกวาในเรื่องของการหลีกเลี่ยง ภาวะคุกคามตอความอยู

รอดของมนุษย เพราะการตรวจสอบโดยฝายตรงกันขาม ไมปดก้ันการวิพากษวิจารณ นโยบาย

สาธารณะและการออกเสียงของประชาชนเพ่ือใหรัฐบาลยุติการทำงาน  

ประการท่ีสาม ประชาธิปไตยไดนำไปสูการสรางความสำนึกของการพัฒนาสังคมท่ี

มากกวาโดยเฉพาะเก่ียวของกับเรื่องสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐานและสิทธิของสุภาพสตรีและชนกลุม

นอย 

ธรรมาภิบาลทองถ่ินดานการมีสวนรวมและความโปรงใส นับเปนหัวใจสำคัญยิ่งของการ

สงเสริมประชาธิปไตยทองถ่ินและการกระจายอำนาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และ

การขับเคลื่อนให อปท. เปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหมีความสมบูรณ เห็นวาสวน

หนึ่งยอมข้ึนอยูกับความเปนธรรมาภิบาลทองถ่ิน ซ่ึงมีความจำเปนตองสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินโดยเฉพาะการสงเสริมธรรมาภิบาลทองถ่ินท่ีเนนกระบวนการมีสวน

รวมในการบริหารกิจการของอปท. และกระบวนการเรียนรูสำหรับประชาชนท้ังในแงของการเปด

เวทีสาธารณะ การเปดเผยขอมูลขาวสารและสรางระบบเปด (Open System) ของ อปท. ท่ีกระทำ

ใหเห็นถึงความโปรงใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมและคุณธรรมของผูบริหาร

ทองถ่ิน (โกวิทย พวงงาม, 2553 : 1) 
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กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะเริ่มจากกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกำหนด

วัตถุประสงคในการมีสวนรวม จากนั้นจะนำไปสูการกำหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดย

ตองคำนึงถึงกลุมเปาหมายหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและสถานการณเฉพาะท่ีรุมลอมอยู ท้ังนี้เพ่ือ

จะไดระบุเทคนิคในการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน จะเห็นไดวากระบวนการตัดสิน            

ใจวัตถุประสงค การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร กลุมเปาหมายสถานการณเฉพาะ และเทคนิคในการ

เขามีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เพ่ือท่ีจะใหสาธารณชนเขามามีสวน

รวมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สำหรับการมีสวนรวม สามารถจัดแบงเปนข้ันตอน การมีสวนรวม

ในลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง 4 ข้ันตอน ไดแก (บวรศักดิ์ อุวรรณโณและคณะ,  2552 : 611-

612)  

 ข้ันแรก มีสวนรวมในการวางแผน ประกอบดวยการรับรู เขาถึงขอมูลเก่ียวกับการ

วางแผนและรวมวางแผนกิจกรรม 

 ข้ันท่ีสอง มีสวนรวมในการปฏิบัติและดำเนินการ ประกอบดวยการเก่ียวของกับการ       

ดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ และการตัดสินใจ 

 ข้ันท่ีสาม มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน เปนการมีสวนรวมในการจัดสรร

ผลประโยชนหรือผลของการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึน 

 ข้ันสุดทาย มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เก่ียวกับความพยายามท่ีจะประเมินผล

ของโครงการ กิจกรรมตาง ๆ และพิจารณาวิธีการท่ีจะดำเนินการตอเนื่องตอไป ประชาชนจะเขามา

เก่ียวของกับการคิดเกณฑในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ดวย ซ่ึงผลของกระบวนการ

ประเมินนี้จะกลายมาเปนปจจัยนำเขาในกระบวนการมีสวนรวมข้ันแรก ซ่ึงเปนข้ันตอนของการ

วางแผนตอไป 

 

สรุป 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) หรือท่ีเรียกวา “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ซ่ึงเปนการนำการมี

สวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมีสวนรวมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการ

ปกครองมากยิ่งข้ึน โดยใหประชาชนไดมีอำนาจในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ 
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“ผูแทน” ซ่ึงก็คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี รวมท้ังการเปดโอกาส

ให “สถาบันการเมือง” ตาง ๆ อาทิ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องคกรอิสระองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อมวลชนสามารถทำหนาท่ีในการติดตามและตรวจสอบ

การใชอำนาจรัฐไดอยางเต็มท่ีรูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะนี้ ท่ีเห็นไดชัด คือ การท่ีภาค

ประชาชน หรือภาคพลเมืองเขารวมกันวิเคราะห แลกเปลี่ยนถกแถลงกันเพ่ือนำเสนอแนวคิดของตน

ในการสรางนโยบายท่ีเหมาะสมสำหรับตนเอง หลักการสำคัญของการมีสวนรวมในรูปแบบนี้คือ 

กระบวนการท่ีใหประชาชนทุกคน หรือภาคพลเมือง ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะ และตอบสนอง

ขอเรียกรองเพ่ือใหตัวแทนของตนหรือรัฐบาลนำไปปฏิบัติตอไปการมีสวนรวมในทางการเมืองของ

ประชาชนจึงสามารถกระทำไดหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีหลากหลายเหลานี้ ไดทำใหประชาชนมีสวน

รวมทางการเมืองท่ีกวางข้ึน การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกลไกหนึ่งท่ีทำใหประชาชนไดมีโอกาส

สื่อสารกับรัฐมากยิ่งข้ึน ไดมีโอกาสในการสื่อสารและสานผลประโยชนรวมกันทำใหการดำเนิน

นโยบายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนผานไปสู “การเปนประเด็นสาธารณะ” ท่ีทุกคน ทุก

ภาคสวนตองใหความสำคัญและสนใจท่ีสำคัญการมีสวนรวมทางการเมืองทำใหเปลี่ยนข้ัวความคิด

ท่ีวาการตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองเปนเรื่องของ “นักการเมือง” ไปสูการเปน 

“เรื่องของทุกคน” 
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แนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในยุคไทยแลนด 4.0 

The way of life of people according to the sufficiency economy 

philosophy in the Thai 4.0  

 

ปฐมาภรณ  ผาดี∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗   

 

บทคัดยอ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีนิยามวา “3 หวง 2 เง่ือนไข มีการนำมาใชในการ

เผยแพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อในหลายๆชองทาง เพ่ือใหประชาชนไดมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนะแนวทางใหการชวยเหลือกับ

ประชาชนเพ่ือใหยึดหลักในการดำรงชีวิตแบบเรียบงายตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆท่ีจะเกิดข้ึนได

อนาคต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหประชาชนมีรูจักความพอดี รูจักประหยัด รูจักอด

ออม รูจักวางแผนการเงิน และการใชชีวิตโดยปราศจากเรื่องการใชจายฟุมเฟอย การกูหนี้ยืมสิน 

เพ่ือไมกอใหเกิดจากความเครียด ความกดดัน และอาจทำใหเกิดการกออาชญากรรมได ในสวนนี้

อาจสงผลกระทบถึงสถาบันครอบครัวและกอใหเกิดปญหาสังคมท่ีเกิดจากปจจุบันและสงผลกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนา เพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง ถูก

สราง และถูกกระตุนใหเกิดการใชจายอยางเกินตัวไมมีความรูจักความพอประมาณตอการดำรงชีวิต

ในประจำวัน จนทำใหมีคาใชจายทางการเงินท่ีไมเพียงพอตอการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ถาไมมีการเปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิตก็อาจสงผล

กระทบใหกับตนเองในผลทางลบได มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาแลแนะแนวทางแกไขปญหาใน

การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาบุคคลและครอบครัว ระดับ

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ชุมชนจนถึงระดับรัฐ รวมท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 

เพ่ือใหทันตอโลกยุคปจจุบันและโลกอนาคตท่ีจะมาถึงในขางหนา 

 

Abstract 

 The philosophy of sufficiency economy has defined that "3 rings 2 

conditions are used to propagate according to the philosophy of sufficiency 

economy through media in many channels, so that people have a knowledge of 

the sufficiency economy philosophy. Advise on ways to help people in order to 

adhere to the principles of living in a smooth, easy way to change new things that 

will happen in the future. Sufficiency Economy Philosophy focuses on giving people 

a sense of fit. Know saving And living without extravagant spending Loan recovery 

So as not to cause stress, pressure and may cause crime. This section may affect 

family institutions and cause social problems that are caused by the present and 

affect changes in the future. Because the current living conditions of the society 

have been cultivated, created and stimulated to cause excessive spending, without 

knowing the modesty of daily living So that there is not enough financial expenses 

for their daily lives to meet their needs. If there is no change in the way of life, it 

may affect itself in a negative way. The objective is to study problems and suggest 

solutions to the implementation of sufficiency economy philosophy. For personal 

and family development Community level to state level Including in the 

development and administration of the country in the middle In order to keep up 

with the modern world and the future world that will come in the future. 

 

บทนำ 

  ในปจจุบันประชาชนสวนใหญจะประสบกับปญหาคาครองชีพสูงมากแตมีรายไดท่ีต่ำ              

ทำใหประชาชนหลายคนตองมีความเปนอยูท่ียากลำบาก แตสามารถท่ีจะชวยเหลือใหประชาชน           

มีแนวทางในการแกไขปญหาของตนเอง คือ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงจัดตั้ง

โครงการข้ึนเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีมีความเดือดรอน เชน คาครองชีพท่ีสูงและคาใชจายในการ
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ดำรงชีวิตในแตละวันของประชาชน ทำใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยตองใชจายแบบประหยัด บางครั้ง

มีความจำเปนท่ีจะตองใชจายเงินแตไมสามารถนำมาแกไขปญหาสวนนั้นได และทำใหไมสามารถมี

โอกาสไดเก็บออมเงินเพ่ือใชในอนาคตได จนประชาชนในบางกลุมตองเดือดรอนเพราะรายไดไม

เพียงพอกับรายจายในแตละเดือน ทำใหมีปญหาหนี้สินท่ีเกิดจากคานิยมในสังคมปจจุบัน ความ

ตองการความหรูหรา ตองการมีความสะดวกสบาย แตถาประชาชนรูจักหันมาใชจายอยางพอเพียง 

รูจักประหยัดเก็บออมเงินมากข้ึน รูจักการบริหารเงินของตนเองโดยการทำรายรับรายจายในแตละ

เดือน รูจักการทำมาหากินท่ีสุจริตและดำรงชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีไดแนะแนวทางไว ทุกคนก็จะใชชีวิตอยูในภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาใชในชีวิตประจำวันได สามารถชวยจัดสรรการดำเนินชีวิต

ใหทุกวันไดอยางมีความสุข โดยปราศจากความเครียดท่ีนำไปสูปญหาใหกับครอบครัวและปญหา

ในทางสังคม 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับชั้น ไม

วาจะเปนระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนรวมถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและในการ

บริหารประเทศเพ่ือใหดำเนินไปในทางสายกลางใหกาวทันตอโลกยุคปจจุบันและเตรียมพรอมสูโลก 

ในอนาคต รวมท้ังจะตองมีความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการตางๆ 

มาใชในการวางแผนและการดำเนินการ และในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานใหมีความ

สำนึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรอบคอบ เพ่ือใหพรอมตอการรองรับ                

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางรวดเร็วและกวางขวางไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนท้ังทางดานวัตถุ 

ทางดานสังคม ทางดานสิ่งแวดลอม และทางดานวัฒนธรรมท่ีมาจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี   

เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป 

2540 เพ่ือใหประชาชนรอดพนในจุดนั้นผานมาได สามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใต 

(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ. 2555) 

รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง ในสวนครัวเรอืนในชุมชน

ทองถ่ินตางๆ ยังมีความเขาใจท่ีหลากหลายแตกตางกันไปและไมเขาใจถึงความหมายและหลัก

แนวคิดท่ีแทจริงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะมุงเนนไปทางความม่ันคงและความยั่งยืน  

ของการพัฒนา สามารถนำมาประยุกตใชไดในการดำเนินชีวิตประจำวันได  ความรูความเขาใจใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตรวมถึงการปฏิบัติตนอยูใน

สังคมและอยูในชุมชนไดในทุกท่ีและทุกระดับชั้น การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา    
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ในการดำเนินชีวิตและนำมาพัฒนาตนเองอยางมีสติพอเหมาะพอสมควรในทุกดาน สามารถนำมา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของแตละคน แตละสวนในหนวยงาน 

โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศท่ีจะมุงบรรลุเปาหมายในระยะเวลา 5 ป ท่ีจะสามารถตอยอดใน

ระยะเวลาตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ซ่ึงอยูภายใต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและ “สรางสมดุลการพัฒนา” เปนไปในแนวทางท่ี

ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับทุกคน เศรษฐกิจพอเพียงจะทำใหเกิดความพอเพียงตั้งแตระดับบุคคล 

ครอบครัว หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรวมถึงประเทศ ซ่ึงจะทำใหเดินทางไปสูความเขมแข็ง

และมีภูมิคุมกันท่ีดี ท้ังดานวัตถุนิยม ทางดานบริโภคนิยม เม่ือประชาชนเขมแข็งข้ึนก็จะเปนนำไปสู

จุดเริ่มตนเพ่ือท่ีจะใหสังคมมีความเขมแข็งข้ึนและขยายตัวข้ึนมุงไปสูรากฐานท่ีแข็งแรงใหกับ

ประชาชนและประเทศของตอไป 

 

สภาพปญหาสังคมปจจุบัน ยุคไทยแลนด 4.0 ประกอบดวย 

ปญหาดานบุคคล   

   - การไมมีความตระหนัก บุคคลท่ีไมมีความตระหนักถึงความสำคัญและปญหาของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีความเขาใจและไมมีการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากพอ   

   - การเสพติดความสะดวกสบาย ในปจจุบันความทันสมัยทางวตัถุในสังคมเกิดข้ึนเยอะและมี

มากข้ึน ชอบหาสิ่งอำนวยความสะดวกเหลานั้นใหตนเองอยูเสมอ มีความตองการสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพ่ิมมากข้ึนจนเกินความพอดีกับตนเองก็จะทำใหเกิดปญหาความเครียดและเรื่องตางๆ

ตามมา   

   - การเสพติดอบายมุข บุคคลท่ีเสพติดอบายมุขจะทำใหมีคาใชจายท่ีไมจำเปนเกิดข้ึนในชีวิต 

เชน เงินเก็บไมมี ติดสารเสพติด ติดสุรา ติดบุหรี่ ติดการพนัน ลวนเปนรายจายท้ังสิ้น จะทำใหเกิด

ปญหาเครียดตางๆ ตามมา เชน รางกายเสื่อมโทรม มีปญหาหนี้สิน มีปญหาอาชญากรรม มีปญหา

ครอบครัว และมีปญหาทางสังคม เปนตน   

   - การไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลท่ีไมมีความรู 

ความเขาใจจะไมสามารถท่ีจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกตใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของตนเองได  

   - การไมมีความรูดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต ยกตัวอยาง

เชน ในการดำรงชีวิตดวยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความจำเปนท่ีจะนำความรูมาใชเพ่ือ
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ประกอบอาชพี ถาไมศึกษาหาความรูขอมูลท่ีเก่ียวของกับอาชีพท่ีทำก็ไมสามารถทราบถึงวิธีการและ

แนวทางเพ่ือนำมาปฏิบัติใหถูกตองได 

 

ปญหาดานครอบครัว   

   - การขัดแยงทางความคิดและความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว หากสมาชิกภายใน

ครอบครัวมีความคิดและความเขาใจท่ีแตกตางกัน เปนการยากท่ีจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเปนแนวทางใหกับสมาชิกในครอบครัวนั้น   

   - การมีชองวางระหวางวัยของสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีอายุ

หลากหลายวัยท่ีมีมุมมองของชีวิตและความคิดท่ีแตกตางกันออกไป ชองวางระหวางวัยอาจทำให

เปนอุปสรรคตอการแนะนำเพ่ือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเปนประโยชน

ตอสมาชิกในครอบครัว   

   - ความเชื่อของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไมสามารถนำมาใชในครอบครัวไดจริง 

หากสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อแตกตางกันออกไปก็จะสงผลกระทบในดานทางลบ จะไมมีการ

สืบสานการนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถายทอดใหกับสมาชิกในครอบครัวนั้นได   

   - มีความตองการความสะดวกสบายทางวัตถุเพ่ิมมากข้ึน ทำใหการใชชีวิตความพอเพียงใน

ครอบครัวลดลง หากสมาชิกภายในครอบครัวไมสามารถควบคุมความตองการในความรักความ

สะดวกสบายของตนเองไดใหอยูในระดับท่ีพอเหมาะพอควรกับตนเองเพ่ือจะนำมาใชในชีวิต

ครอบครัวก็จะนำไปสูปญหาความเครียดตางๆ ตามมา 

   - ปญหาหนี้สินเกิดข้ึนภายในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีคาใชจายมากกวา

รายไดท่ีรับจริง สมาชิกมีการขาดความพอประมาณในตนเอง ขาดการวางแผนเรื่องการใชจายใน

ครอบครัว ทำใหไมรูจักพอใจและพอประมาณในสิ่งท่ีตนมี ทำใหเกิดปญหาความเครียดและหนี้สิน

ตามมา ไมสามารถพ่ึงตนเองได  

 

แนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด 4.0 

ประกอบดวยแนวทางดังนี ้

แนวทางแกไขดานบุคคล   

   1. การมีความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการศึกษาคนควา

และการนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เริ่มศึกษาคนควาจากการคอยๆนำไปใชจนกลายเปนนิสัย 
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ตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนก็จะสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไดแลว   

   2. การสรางความเชื่อม่ันใหกับตนเองเพ่ือท่ีจะไมยึดติดกับสิ่งอำนวยและความสะดวกสบาย

จนเกินความพอดีใหกับตนเอง เริ่มจากการไมหลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุจากสิ่งภายนอก ไมใชชีวิตท่ี

หรูหรา และทำตัวฟุมเฟอย ก็สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจำวันไดแลว   

   3. การตองพ่ึงตนเองโดยการปลูกฝงในการดำเนินชีวิตอยางพอมี พอกิน มีเงินออม          

มีแบงปน มีน้ำใจ และสามารถควบคุมการใชจายท่ีเกินตัวของตนเองได และไมสรางความเดือดรอน

ใหกับตนเองและผูอ่ืน   

   4. การทำความเขาใจถึงคุณคาของอาชีพเกษตรกรรม มองวาเปนอาชีพท่ีสามารถเลี้ยง

ตนเองไดเปนอาชีพท่ีมีประโยชนตอทุกคน และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวันได เพ่ือใหมีความม่ันคงในอาชีพนั้นๆ   

   5. การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจำวันผานทางสื่อตางๆ เผยแพรขอมูลในดานเนื้อหา ดานกิจกรรม ศูนยเรียนรู แบบกลุม

และแบบบุคคลท่ีเปนตนแบบ จะชวยใหมีความรูและมีความเขาใจในการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวันไดเพ่ิมมากข้ึน   

 

 สรุปดานบุคคล การดำเนินชีวิตตั้งแตยุค 1.0 – 4.0 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยท่ีมี

ความแตกตางกันออกไป จะเริ่มจากการพอเพียงและพอใจในตัวเองไมยึดติดวัตถุนิยม คาครองชีพต่ำ 

มีสังคมท่ีเรียบงายไมหรูหรา การใชจายในชีวิตของแตละวันนอยมาก หนี้สินแตละเดือนนอยมาก 

เทคโนโลยียังลาสมัยอยู การเปดโลกกวางยังมีการยอมรับไมมากพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 

แตก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ทีละนิด จนมาถึงยุคปจจุบัน ยุค 4.0 ท่ีพรอมจะนำเอาขอดอย  

ในยุคสมัยตางๆ ท่ีผานมาจากยุคเกาๆ มาปรับปรุงปรับเปลี่ยนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง     

ท่ีทันสมัยและดีข้ึน ไมวาจะเปนเรื่องเทคโนโลยีท่ีล้ำและทันสมัย การเปดโลกกวางยอมรับความคิด

ใหมๆ เขามาใชในชีวิตประจำวัน มีความคิดทางสังคมใหมๆ ท่ีทันสมัยข้ึนเปดใจมากข้ึน มีการใชชีวิต

ท่ีหรูหราข้ึน เนนความสะดวกสบายเขามาในชีวิตตัวเองและสังคมมากข้ึน ตามมากับคาครองชีพ    

ท่ีสูงข้ึนตามยุคสมัยตอสถานการณในปจจุบัน แตก็ยังคงมีหนี้สินเหมือนเดิมและอาจเพ่ิมมากข้ึน

เพราะไมรูจักพอเพียงในสิ่งท่ีตัวเองมี แตทุกยุคทุกสมัยก็ยังคงมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

มาใชไดเสมอและใชไดผล ทำใหเห็นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมวาจะอยูในยุคสมัยไหนก็ยังคง
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นำมาใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดเสมออยูท่ีบุคคลนั้นจะนำไปใชในดานไหนและปรับแกไข   

ตามเหตุการณนั้นๆ 

 

แนวทางแกไขดานครอบครัว   

   1. มีความสามัคคีเพ่ือสรางความเขาใจใหกับสมาชิกในครอบครัว  ความสามัคคีของสมาชิก

ในครอบครัวเปนสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน   

   2. มีหลักการใชเหตุผล การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว แมวาสมาชิกในครอบครัว

จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ตองใชวิธกีารปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางทำใหทุกคนมีความเขาใจ  

ท่ีตรงกัน    

   3. คอยศึกษาจากครอบครัวตนแบบ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ครอบครัวตนแบบดังกลาวมาเปนแนวทางเพ่ือชวยใหเห็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีเปนรูปธรรมมาใชและปฏิบัติไดเห็นจริง  

   4. การปฏิบัติจริง เริ่มจากสมาชิกในครอบครัว ยกตัวอยาง เชน         

          - วางแผนคาใชจายในครัวเรือนของตนเอง มีการจดบัญชีรายรับ-รายจาย เพ่ือใชจายใน

สิ่งท่ีจำเปน รวมท้ังวางแผนการออมเงินเพ่ืออนาคต    

          - คิด พูด และกระทำโดยไมใหเกิดประมาท    

       - มีมานะ มีอดทน มีความขยันหม่ันเพียรในหนาท่ีตนเองท่ีตองรับผิดชอบ    

       - ลดความขัดแยงจากสมาชิกในครอบครัว ใชความซ่ือสัตยสุจริต และสามัคคีภายใน

ครอบครัวของตนเอง   

 

สรุปดานครอบครัว  ครอบครัวในยุคกอนจะมีความอบอุนอยูในตัวเองใชชีวิตแบบเรียบงาย จะไมมี

ปญหาขัดแยงทางดานความคิดเห็นในครอบครัว จะคอยเหลือเก้ือกูลกันจะเนนความเปนผูนำและ  

ผูตามท่ีดี ไมมีสิ่งยั่วยุหรือโนมนาวในเรื่องตางๆ มากเทาไหร ไมคอยมีการใชจายท่ีฟุมเฟอยหรือชอบ

ความสะดวกสบายใหกับตัวเอง แตก็ตองปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั้นๆ จนถึงปจจุบันท่ีมีสิ่งยั่วยุ  

เกิดการใชจายฟุมเฟอยทำใหเกิดการจัดสรรคาใชจายท่ีไมเพียงพอตอครอบครัว จนตองนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชวยบริหารจัดการในครอบครัวเปนการชวยกำหนดการใชจายสำหรับ

ครัวเรือนและทำบัญชีรายรับ – รายจาย ในแตละเดือน เพ่ือทราบถึงการใชจายในแตละวันท่ี

สามารถควบคุมการใชจายได 
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สรุป 

สรุปผล แนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด 4.0 
พบวาปญหาในดานบุคคลท่ีขาดความเขาใจ ยังยึดติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ติดอบายมุข 

ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขาดความรูในดานตางๆ 

ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตประจำวัน สวนปญหาดานครอบครัวท่ีเกิดจากความขัดแยงทางความคิด

เกิดจากความไมเขาใจของสมาชิกในครอบครัว การมีชองวางระหวางสมาชิกในครอบครัว มีความ

เชื่อวาไมสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดจริงในครอบครัวได ยังตองการมี

ความสะดวกสบายทางวัตถุเพ่ิมมากข้ึน ทำใหหลักความพอเพียงในครอบครัวลดลง และมีปญหา

หนี้สินในครอบครัวเพ่ิมข้ึน แนวทางแกไขปญหาในดานบุคคล ตองมีความเขาใจในการนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการสรางความม่ันใจใหกับตนเอง เพ่ือจะไมยึดติดกับสิ่งยั่วยุ      

สิ่งอำนวยความสะดวก ความหรูหรา ความฟุมเฟอยจนเกินความพอเพียงของตน การพ่ึงพาตนเอง   

ตองเขาใจถึงคุณคาของอาชีพในหนาท่ีการงานและคนควาขอมูลเก่ียวกับการนำหลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดจริงในชีวิตประจำวัน สำหรับแนวทางในการแกไขในดานครอบครัว

การมีความสามัคคีเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันใหกับสมาชิกในครอบครัวเปนสิ่งสำคัญของการ

ขับเคลื่อนเพ่ือนำมาใชในชีวิตประจำวัน การใชเหตุผลในการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว

โดยการศึกษาจากครอบครัวท่ีเปนตนแบบและการลงมือปฏิบัติจริงและเห็นผลจริง 
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วาทกรรมกับพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองไทย 

Discourse and Thai Politician’s Political Behavior  

 

อนุภูมิ  โซวเกษม∗    

 

 

บทคัดยอ  

  ในปจจุบัน เรามักไดยินไดฟงวาทกรรมตางๆของนักการเมืองไทยกันอยูเสมอ และผูนำท่ี

ออกมากลาววาทกรรมท่ีมีความหลากหลาย และสวยหรู ซ่ึงทำใหคนไทยเกิดความเคลิบเคลิ้มได  ถา

หากเราไมใชปญญาพิจารณาตรวจดูวาเปนวาทกรรมท่ีมีเหตุผล เปนความจริงแทและเชื่อถือไดมาก

นอยแคไหน เพียงไร บุคคลนั้นก็จะเชื่อในวาทกรรมของนักการเมืองผูนั้นไปตามวาทกรรมท่ีพวกเขา

กลาว ดังนั้นเราควรมาศึกษาและวิเคราะหวาทกรรม และพฤติกรรมของนักการเมืองไทยวามีเหตุใด

ท่ีจูงใจใหนักการเมืองแสดงพฤติกรรมท่ีดี และไมดีตามท่ีปรากฏในสังคม  

 

Abstract    

 At present, we always hear politician’s various discourses and their various 

discourse expressed are excellent and believable which make Thai people fanatic if 

we don’t use mindfulness for considering various discourses these are true and 

believable or not  the person may believe in those discourses. Considering the 

politician’s behavior should have principle of consideration for assessing good or 

bad behavior. In this place , I would like to use Dhamma in Buddhism and 

psychology for consideration. It is not all correct but we can assess details briefly.      

So we should analyze discourse and consider Thai politician’s political behavior 

that what is the cause of motivation to express the good or bad behavior . 

                                                           
∗Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Keywords : discourse , attitude , personality , political , behavior , stimulus  

  object , cognition  

 

กอนอ่ืนเราควรจะตองทำความเขาใจคำนิยามในคำวา วาทกรรมและพฤติกรรมทางการเมืองคือ

อะไร เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาวา วาทกรรมมีประโยชน คุณคา นาเชื่อถือ มีความถูกตอง 

และเปนจริงหรือไมเพียงไร  

   นิธิ  เอียวศรีวงศ ไดใหความหมายของ วาทกรรมไววา วาทกรรม หมายถึง การโยงใย

ขอเท็จจริงที ่สลับซับซอนที ่สุด เปนขอเท็จจริงทุกดานที่ส ังคมนั ้นรู  ไมวาจะเปนการแพทย 

วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษา วรรณคดี ฯลฯ เปนองคความรูของสังคม วาทกรรมเปน   

สิ่งท่ีถูกสรางข้ึน เหมือนองคความรู ก็เปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึน คนทุกคนตกอยูใตวาทกรรมหนึ่งๆ ท้ังสิ้น  

เพราะโลกภายนอกมีความสัมพันธกันอยางนี้  เราจึงมีสถานะอยางนี้ 

 มิ เชล ฟูโกต (Michel Foucault ค.ศ. 1926 – 1984) ฟู โกต ได ใหความหมายของ       

วาทกรรม (discourse) หมายถึง กระบวนการสรางความหมายโดยภาษาและสัญลักษณตางๆท่ีดำรง

อยูในสังคม ประกอบกันเปนความรู ความเขาใจในเรื่องหนึ่งๆซ่ึงสงผลตอการกำหนดวาอะไรคือ

ความรู ความจริง และอะไรไมใชวาทกรรมเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนโดยสังคมท้ังโดยกลุมท่ีครองอำนาจ

และกลุมท่ีตอตานอำนาจ จัดเปนเทคโนโลยีทางอำนาจท่ีถูกใชท้ังการเก็บกดปดก้ันและจัดระเบียบ

วิถีชีวิตของ    คนในสังคม แตในอีกดานหนึ่งก็ถูกใชเพ่ือตอตานอำนาจ (Counter discourse) 

ตอตานระเบียบท่ีวาทกรรมหลักครอบงำอยูการวิเคราะหวาทกรรมทำใหเห็นแงมุมของอำนาจ

โดยเฉพาะในแงมุมของความรูไดละเอียดออนยิ่งข้ึนเม่ือวาทกรรมเปนสิ่งท่ีไมสามารถอางไดวามี

ผูผลิต ผูควบคุมวาทกรรมอยางชัดเจน อำนาจในแงมุมของวาทกรรม เปนอำนาจท่ีกระจายตัว 

แทรกซึมในแนวระนาบเชื่อมตออยางหลากหลาย ยากท่ีจะหาจุดกำเนิด จุดศูนยกลางของการผลิต 

ดังนั้นไมวาผูกระทำการใดๆ ลวนตกอยูภายใตวาทกรรมหรือความสัมพันธอำนาจในเรื่องความรูและ

ความจริงดวยกันท้ังสิ้นประเด็นของการวิเคราะหวาทกรรม ไมไดอยูท่ีคำพูดนั้นๆเปนจริงหรือเท็จ 

แตอยูท่ีกฎเกณฑชุดหนึ่งท่ีเปนตัวกำกับใหการพูดนั้นๆ เปนไปไดมากกวาจะเปนเรื่องของขอเท็จจริง 

วาทกรรมจึงไมใชเปนเพียงผลลัพธซ่ึงเกิดจากการตอสู เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบของการครอบงำ แต



515การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

วาทกรรมในตัวของมันเองนั้น คือการตอสูและการครอบงำ ท่ีมีตอรูปแบบและวิถีชีวิตของผูคนใน

สังคม 

 ฟูโกต เห็นวาวาทกรรมนอกจากจะมาในรูปของถอยคำ ท้ังคำพูดและการเขียนแลววาท

กรรม  ยังอาจมาในรูปของการปฏิบัติ พฤติกรรมอากัปกิริยาตางๆ ของมนุษย รับรูวาตนเปนมนุษย

อยูได   เพราะมนุษยรูจักใชภาษาสื่อความความกัน และวาทกรรมยังมีมิติของความสัมพันธเชิง

อำนาจอยูดวย  ฟูโกต เห็นวา วาทกรรมชุดหนึ่งๆ ท่ีดำเนินการตาง ลวนแตมีท่ีกำเนิด และเบื้องหลัง

เก่ียวพันกับอำนาจ และการบังคับควบคุมท้ังสิ้น นอกจากนี้เขายังชี้ใหเห็นวา การปฏิบัติของอำนาจ

จะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาปราศจากสิ่งท่ีเรียกวา กายจิต  สัจจะ หรือความจริง  

 สามชาย  ศรีสันต ความหมายพ้ืนฐานท่ีสุดของวาทกรรม หมายถึง การพูดคุย (talk) และ   

ตัวบท (text) การพูดคุยในท่ีนี้ใชในความหมายกวาง กลาวคือเปนการสงสารดวยวิธีการใดๆ ท่ีจะ

บอกเลาเรื่องราวแกผูรับสารเพ่ือใหเกิดการรับรู เขาใจ ดวยการพูด การออกเสียง การใชภาษาใบ 

ภาษาทาทาง ซ่ึงเปนการเผชิญหนากันระหวางผูพูดและผูฟงโดยตรง หรือโดยผานเครื่องมือสื่อสาร 

สำหรับตัวบท คือการสรางตัวอักษร รูปราง รูปภาพ นำมาเรียงรอยตอกัน เปนสิ่งท่ีสามารถ “อาน” 

และสื่อความหมายได 

 การใหความหมายวาทกรรมของนักวิชาการตางๆ คงจะพอเปนท่ีเขาใจ และเปนแนวทางใน

การศึกษาบางพอสมควร และมีอีกคำหนึ่งซ่ึงเราจะตองศึกษาความหมายอีกคำหนึ่งคือ คำวา 

พฤติกรรมทางการเมือง วามีความหมายอยางไร ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะใหเกิดความเขาใจในคำท้ังสองอันจะ

เปนแนวทางไปสูการวิเคราะหบทบาทของนักการเมืองไทยในปจจุบัน 

   คำวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทำ หรือการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และ 

ความรูสึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเรา พฤติกรรมจัดเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอินทรียเปนผูกระทำ ท้ังท่ีแสดง

ออกมาใหเห็น รวมท้ังท่ีซอนเรนไวภายใน และพฤติกรรมนั้นบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดดี เชน 

การนอน การเคลื่อนไหว อิริยาบถและกิริยาทาทางตาง ๆ จัดเปนพฤติกรรมภายนอก สวนการ

กระทำภายในบุคคล ซ่ึงผูอ่ืนไมสามารถรับรู หรือสามารถสังเกตไดโดยตรง แตใชเครื่องมือวัดได เชน 

เราสามารถวัดความดันเลือด การเปดของมานตา คลื่นสมอง แรงตานทานไฟฟาของผิวหนัง เปนตน 

เหลานี้จัดเปนพฤติกรรมภายใน  
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  ฮาโรลด ลาสเวลล (Harold Lasswell) ไดศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของผูนำทาง

การเมืองโดยใชแนวคิดของ Freud มาประยุกตอธิบายวา พฤติกรรมทางการเมืองคือ ปฏิกิริยา

ปกปองคุมครองตนเองของมนุษย ซ่ึงมีพัฒนาการสะสมจากประสบการณตางๆ ตั้งแตในวัยเด็ก 

ดังนั้นปจเจกบุคคลท่ีมีพัฒนาการในการเรียนรูจากประสบการณท่ีแตกตางกัน จึงมีบุคลิกภาพไม

เหมือนกัน   

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมทางการเมืองของกลุม อาทิ กลุมชนชั้นนำ ไมวาจะ

เปนกลุมขาราชการ ทหาร พลเรือน ระดับสูง กลุมนักธุรกิจ เปนตน วามีพฤติกรรมทางการเมืองเชน

ไร และพฤติกรรมทางการเมืองดังกลาวสามารถมีผลกระทบตอการเมือง การพัฒนาทางการเมืองได

หรือไม อยางไร  

  พฤติกรรมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมือง ซ่ึงจะมีผลกอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนั้นพฤติกรรมทางการเมืองจึงเก่ียวของกับกิจกรรมทางการเมือง เชน 

การเลือกตั้ง ไดแก การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมีสวนรวมในการรณรงคหาเสียง การเขารับสมัครรับ

เลือกตั้ง เปนตน การเขารวมประชาพิจารณ การเขารวมตอสูทางการเมือง   

  ณรงค  สินสวัสดิ์ กลาวถึง พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล เชน การเขาไปมีสวนรวม

ในทางการเมืองในระดับตาง ๆ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การชวยพรรคการเมืองหาเสียง การ

ลงสมัครรับเลือกต้ัง การเดินขบวนหรือแสดงออกซ่ึงการคัดคานรัฐบาล การเลือกพรรคการเมืองท่ี

เห็นวาดีท่ีสุด การเลือกอุดมการณทางการเมืองท่ีเห็นวาดีท่ีสุด รวมไปถึงพฤติกรรมของผูนำการเมือง 

เปนตน  

  สิ่งกำหนดพฤติกรรมการเมืองของบุคคล  ท่ีมิใชลักษณะนิสัย เขามาเก่ียวของกับพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีแสดงออก ณรงค  สินสวัสดิ์ ไดอธิบายไวดังนี้ 

 1. สิ่งกระตุนพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเขมขนของสิ่งท่ีกระตุนพฤติกรรม 

(Strength of Stimulus object)  ตัวอยางเชน อาหารกระตุนความหิว เสียงปน กระตุนใหเกิด

ความตกใจเปนตน แตสิ่งกระตุนพฤติกรรมนี้มีพลัง หรือความเขมขนอยูดวย และสิ่งท่ีตองพิจารณา

ควรคำนึงถึง คือ พลังของสิ่งกระตุนพฤติกรรม เพาะมีความสำคัญมาก สิ่งกระตุนพฤติกรรมอยาง

หนึ่งอาจมีพลังในการกระตุนพฤติกรรมไดไมเทากันสำหรับแตละบุคคล 
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 2. เจตคติ (ทัศนคติ) (attitude) Carter V. Good ไดใหความหมายไววา เจตคติคือ ความ

พรอมท่ีจะแสดงออกในทางใดทางหนึ่ง คือ สนับสนุนหรือตอตานสภาพการณ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ดังนั้นบุคคลท่ีมีเจตคติทางการเมืองอยางไร ก็จะมีแนวโนมในการแสดงออกไปในทิศทางนั้นๆ  

     Charles R. Foster กลาววา เจตคติเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ  

 1. ประสบการณท่ีบุคคลมีตอสถานการณ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจากการไดพบเห็น 

คุนเคย ไดทดลอง เปนตน เรียกวาประสบการณโดยตรง สวนประสบการณโดยออม ก็เปนการไดยิน    

ไดฟง หรือไดอาน เก่ียวกับสิ่งนั้นๆ แตไมไดพบเห็น หรือทดลองกับของจริงดวยตนเอง เนื่องจากเจต

คติเปนเรื่องเกิดจาก การเรียนรู และความเขาใจ (Cognition) ดังนั้นบุคคลจะไมมีเจตคติตอสิ่งท่ีเขา

ไมเคยมีประสบการณท้ังทางตรง และทางออม 

  2. คานิยม และการตัดสินคานิยม การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีเจตคติท่ีดีหรือไมดีตอสิ่งใด

สิ่งหนึ่งนั้น ยอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรม และคานิยม หรือมาตรฐานของกลุมท่ีบุคคลนั้นดำเนินอยู   

  3. สถานการณ (Situation) ท่ีบุคคลประสบ  สถานการณหมายถึง สิ่งแวดลอมท้ังท่ีเปน

บุคคล และมิใชบุคคล ซ่ึงอยูในสภาวะท่ีบุคคลหนึ่งท่ีอยูในสถานการณนั้น กำลังมีพฤติกรรม 

 ดังนั้น เราอาจสรุปแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีกำหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปน

ลักษณะนิสัย และไมใชลักษณะนิสัย โดยอาจเขียนเปนแผนผังดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

ท่ีมา :    วิโชติ วัณโณ, พฤติกรรมการเมืองเบื้องตน (พิมพครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง), 2555 หนา 50. 

 

 

 

 

 

ความเชื่อ 
คานิยม 
บุคลิกภาพ 

สิ่งกระตุนพฤติกรรม ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

สถานการณ 

 

สิ่งแวดลอมของบุคคลหรือกลุมบุคคล 
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การเสริมสราง

อุปนิสัย 

(รวมท้ังการรับรู 

ความโนมเอียงทาง 

ความสำนึกขั้น

พ้ืนฐานตางๆ 

และสภาพทาง 

ชีวภาพ)  

 

การรับรูสภาวะแวดลอม 

ความสำนึกของบุคคล และความโนม

เอียงท่ีเกี่ยวของ เชน การรบัรู

ความรูสกึ และอุปนิสัยของบุคคล เชน  

พ้ืนฐานของความโนม

เอียงของความสำนึก

โครงสรางพ้ืนฐานของ

บุคลิกภาพ 

1) การรู และความ 
    ตองการ 
๒) ความสัมพันธ 
    ของตนเองกับ 
    ผูอื่น 
๓) กลไกการ 
    ปองกันตนเอง 
 

  

สถานภาพทางชีวภาพ 

ท่ีเกี่ยวของกับบุคลกิภาพ 

อารมณ ความสมบูรณ

ของรางกาย และ 

พันธุกรรม ฯลฯ 

ความคิดใน

ความสัมพันธ

ของตนกับ

ผูอื่น 

ความเห็น 

ทัศนคติ 

ความเชื่อ 

คานิยม 

อุดมการณ 

การเลยีนแบบ 

ฯลฯ  

พฤตกิรรม 

ของบุคคล 

หรือ 

กลุมบุคคล 
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แบบผัง ตัวแบบการวิเคราะหพฤติกรรมการเมือง 

ท่ีมา :  พรศักด์ิ  ผองแผว, พฤติกรรมการเมือง : ขอบขายทางทฤษฎี (พิมพครั้งที 1 กรุงเทพ : 

เจาพระยาการพิมพ), 2532, หนา 91 

 

วาทกรรมของนักการเมืองไทย 

 การออกมากลาว สรางวาทะกรรมของบรรดาผูนำการเมืองในหลายครั้ง ในหลายโอกาส 

เปนการสรางวาทกรรมท่ีบิดเบือนไปจากการกระทำท่ีกำลังกระทำอยูหรือไม และเราควรจะเชื่อใน

วาทกรรมของนักการเมืองหรือไม  ดังนั้น เรามาพิจารณาวาทะกรรมท่ีนักการเมืองกลาวในโอกาส

และสถานการณตาง ๆ เชน 

  เราจะทำตามสัญญา   ไทยนิยม     

   โตไปไมโกง     ถาแพจะขุดรูอยู     

   จะบวชไมสึก    จะเลิกเลนการเมืองตลอดชีวิต 

  รัฐธรรมนูญออกแบบมาเพ่ือพวกเรา การสืบทอดอำนาจ 

  ประชาธิปไตยสุจริต   ประชาธิปไตยวปิริต  

ประชาธิปไตยแบบไทยไทย   จินตนาการใหม  กติกาใหม 

 

วาทกรรมท่ีกลาวกับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ 

 วาทกรรมท่ีนักการเมืองกลาวในโอกาสตาง ๆ เปนการกลาวอยางจริงใจและปฏิบัติได

ตามนั้นหรือไม  ซ่ึงเม่ือเราพิจารณาแลวไดมีความเชื่อในวาทะกรรมท่ีเขากลาวหรือไม หรือเรามี

ความเชื่ออยางมิตองสงสัยในวาทกรรมท่ีนักการเมืองกลาวในท่ีนี้ขอนำหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา

มาเปนเครื่องพิจารณาวามีความถูกตอง มีความเปนจริง มีความยุติธรรมมากนอยแคไหน  เพียงไร  

อยางเชน  การกลาววา เราจะทำตามสัญญา แตแลวก็ไมทำตามสัญญา  อันนี้ถือวาเปนวาทกรรมท่ี

พูดแลวไมมีสัจจะ หรือบางคนอาจจะชื่นชอบและเชื่อในวาทกรรมก็ได  ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับความรูสึกนึก

คิด ทัศนคติของแตละบุคคล ท่ีมีอุปนิสัยลักษณะท่ีแตกตางกัน 
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  นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมท่ีนักการเมืองชอบกลาวกันคือ รัฐธรรมนูญไดออกแบบมาเพ่ือ      

พวกเรา  การสืบทอดอำนาจ  วาทกรรมเชนนี้มีลักษณะท่ีวานั้นหรือไม เม่ือเราพิจารณาเราจะตองดู

องคประกอบหลายอยาง เชน เจตนา เนื้อหาสาระ  เบื้องหลังของการดำเนินการ และกระบวนการ

ไดมาซ่ึงรัฐธรรมนูญวาเปนไปโดยหลักสากล และมีความชอบธรรมท่ีเปนสากลหรือไม 

 

คำพูดของนักการเมืองกับการตั้งอยูบนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

 คำพูดท่ีนักการเมืองกลาวออกมาในบางครั้งอาจนำมาซ่ึงความขัดแยงระหวางนักการเมือง

ดวยกัน และทำใหประชาชนรูสึกกังขาวา  นักการเมืองผูนั้น  ทำไมจึงกลาวใสรายปายสีกันไปมา  

จนถึงข้ันฟองรองศาลกัน บางทานก็กลาวผรุสวาจาหยาบคายก็มีใหปรากฏในหนาสื่อออนไลน ท้ังๆ 

ท่ีนักการเมืองผูนั้นมีวุฒิการศึกษาสูง แตกลับมีพฤติกรรมท่ีไมนารักนาปรารถนาไมเปนแบบอยางท่ีดี     

แกประชาชน หรือเพราะนักการเมืองผูนั้นอาจจะมีตนทุนทางศีลธรรม (Moral Capital) ท่ีต่ำหรือ      

ไมมีเลย 

 อยางไรก็ดี ขาพเจาขอนำหลักธรรมท่ีควรนำมาใชในการปฏิบัติหนาท่ี และมาประยุกตใชใน        

การทำงานของนักการเมือง 

 1.  มีสติ และสัมปชัญญะ คือ มีความระลึกไดและความรูตัว 

 2.  มีวิริยะ มีความเพียรพยายาม และมีความกลาในการทำงานตองใชวิริยะ อยางเชน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองรับใชประชาชน มีจิตใจมุงม่ันไมฟุงซานไปตามอารมณตางๆ ขยันใน   

การเยี่ยมเยียนประชาชน  ขยันประชุมในสภา 

 3.  มีสมาธิในการทำงาน 

 4.  มีสัจจะ คือ มีความจริงใจในงานท่ีกระทำ  มีความซ่ือสัตย 

 5.  มีทมะ คือ มีการบังคับตัวเองใหกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง 

 6.  ขันติ คือ  มีความอดทน  อดกลั้น  เม่ือเกิดอุปสรรคข้ึนมา  เม่ือเกิดความยากลำบาก 

 7.  จาคะ คือ สลัดสิ่งท่ีไมควรมี ควรอยูในตัวของเราออกไปเสีย เชน ลักษณะนิสัยท่ีไมดี 

พฤติกรรมท่ีไมดี ไมถูกตอง  ตัดกิเลสออกไปใหได 
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พรหมวิหาร 4 

  พรหมวิหาร 4  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

   1. เมตตา มีความรักใคร  ปรารถนาดี  อยากใหเขามีความสุข มีจิตใจแผไมตรี และ

คิดทำประโยชนแกมนุษยและสัตวถวนหนา  

    2. กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันท่ีจะปลดเปลื้อง บำบัดความ   

ทุกขยาก ความเดือดรอนของปวงสัตวท้ังหลาย  

   3. มุทิตา ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดี มีสุข มีจิตใจผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการ    

แชมชื่น เบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลาย ผูดำรงอยูในปกติสุข พลอยยินดีดวย เม่ือเขาไดดีมีสุข มี

ความเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป  

    4. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง จะทำใหดำรงอยูในธรรม ตามท่ีพิจารณาเห็น

ดวยปญญา คือ มีจิตเรียบตรง เท่ียงธรรมดุจตราชั่ง  ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ี

สัตวท้ังหลายกระทำแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบพรอมท่ีจะวินิจฉัย 

และปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทำ เพราะเขารับผิดชอบ

ตนเองไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลลัพธอันสมควรกับความรับผิดชอบ

ของตน 

 

สังคหวัตถุ 4   

  สังคหวัตถุ 4  คือ  ทาน  ปยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตา 

  1. ทาน คือ การใหปน เอ้ือเฟอ เผื่อแผ การเสียสละ แบงปน ชวยสงเคราะห 

ตลอดจนใหความรู ความเขาใจ และศิลปวิทยา เพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน 

  2. ปยวาจา  คือ การพูดจาดวยถอยคำท่ีสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน  พูดดวยความ

จริงใจ แนะนำมนสิ่งท่ีเปนประโยชน มีเหตุมีผล ชักจูงในทางท่ีดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เปน

กำลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจอันดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี  

  3. อัตถจริยา คือ การประพฤติในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผู อ่ืน บำเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน รวมท้ังชวยแกไขปญหา และชวยปรับปรุงสงเสรมิในดานจรยิธรรม 
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  4. สมานัตตตา คือ การเปนผูสม่ำเสมอ คือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย ให

ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ำเสมอกันตอคนท้ังหลาย   

 

สรุป 

 การเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองอาจจะตองการความเขาใจจิตวิทยาของบุคคล และ

สภาพแวดลอมท่ีบุคลิกภาพถูกเปดเผย บุคลิกภาพของบุคคลอาจจะถูกพิจารณาวาเปนผลของปจจัย     

พ้ืนฐานะ 2 อยางคือ 

 1.  มูลรากเดิมของอินทรี  (organic) ของบุคลิกภาพ ซ่ึงสะทอนในสิ่ งเชนนั้น  คือ 

องคประกอบทางกายภาพปฏิกิริยาโตตอบการสะทอนกลับ (reflex)  แรงขับ (drives)  สติปญญา 

(intelligence)  อารมณ การเคลื่ อนไหวของมวลชน (mass movement) ฐานรากเหล านี้  

ปฏิบัติการในฐานะขอจำกัดในรูปแบบของทัศนคติ  ลักษณะนิสัย  ความคิด  ซ่ึงพัฒนาในกลุมชีวิต 

(ชีวิตแบบกลุม group life) 

 2.  ปจจัยพ้ืนฐานอันท่ีสองในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในขอจำกัดท่ีถูกกำหนดโดย

ธรรมชาติตนเดิม (original nature) ปจเจกบุคคลจะพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสะทอนพฤติกรรมและ

ทัศนคติของกลุมยอยเฉพาะของพวกเขาในสังคม  ทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยซ่ึงเปนการ

ยืดหยุนอยางมาก  แตกตางจากท่ี โธมัส  ฮอบส ซ่ึงเชื่อวาในภาวะธรรมชาติ บุคลิกภาพทาง

ธรรมชาติของมนุษยมีความอิสระท่ีจะแสดงออกตัวตนและแสดงผานความขัดแยง สงคราม และ

พฤติกรรมท่ีเปนศัตรูอ่ืน ๆ แตจิตวิทยาสมัยใหมแทนแนวความคิดท่ีคงท่ีของ ฮอบส  ซ่ึงยอมรับวา 

บุคลิกภาพเปนผลจากการปฏิบัติสัมพันธ   ของธรรมชาติดั้งเดิมและสภาพแวดลอมทางสังคม 

 ดังนั้น พฤติกรรมทางการเมืองท่ีบรรดาเหลานักการเมืองแสดงออกมาในวาระเวลาและ         

ในสถานท่ีตางๆ นั้น เราไมอาจเขาใจไดอยางแทจริงวา  พวกเขาไดกลาววาทะกรรมท่ีไมเปนจริง

เชนนั้นเพราะอะไร  มีอะไรท่ีเปนเหตุจูงใจใหกลาวเชนนั้น วาทกรรมท่ีกลาวออกมามีท้ังคนชื่นชอบ 

และ     แสลงโสต จนเกิดการดาทอลอเลียนกันในสังคม ขณะท่ีนักการเมืองบางทานก็กลาววาทะ

กรรมท่ีมีเหตุผลชวนใหคิด และมีสาระท่ีจับใจเปนท่ีชื่นชอบและครอบงำความคิดของคนในสังคมก็มี

ปรากฏอยู    ใหเห็น  ซ่ึงเราจะตองอาศัยหลักการตรวจสอบประเมินคุณคาวาทกรรมและพฤติกรรม
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สภาพปญหาการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรของไทย พ.ศ. 2562  
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ราชัญ มาตแสง∗ ศิโรตม ภาคสุวรรณ∗∗ 

 บทคัดยอ 

    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562  สะทอนใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ ในการ

เลือกตั้งครั้งนี้เปนอยางมากมาย บงบอกถึงการไมเตรียมความพรอมรับมือกับการลงคะแนนเลือกตั้ง

ของสถานทูตไทย          ในตางประเทศ  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเปนการอำนวยความ

สะดวกใหกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอาศัยอยูนอกราชอาณาจักรใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญท่ีให

สิทธิเสรีในการการเลือกต้ัง โดยประชาชนสามารถ      มาลงคะแนนเลือกตั้งดวยตนเอง หรือทาง

ไปรษณียก็ได ซ่ึงมีสถานทูตของประเทศไทยประจำประเทศนั้น ๆ คอยอำนวยความสะดวกแกผูมี

สิทธิเลือกตั้ง อยางไรก็ตามการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรไมไดราบรื่นอยางท่ีตั้งใจ ท้ังกรณีการ

ลงคะแนนออกเสียงท่ีสถานทูต และการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย     

  ถึงแมการลงคะแนนเลือกตั้งของประเทศไทยจะมีมานานแลว แตการเลือกต้ังทุกครั้งยอมมี

ปญหาเกิดข้ึนเสมอ  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวเสียสวนใหญ สาเหตุเนื่องมาจากการท่ี

ประชาชน ขาดความรู ขาดความเขาใจ ความเขาใจผิด และการจงใจกระทำผิด รวมถึงการเขาไมถึง

ขาวสารของทางราชการ  หรือแมกระท้ัง      เกิดจากความผิดพลาดของเจาหนาท่ีเอง ถึงแมปญหา

เหลานี้จะมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษท่ีชัดเชนไวควบคุม       ก็ตาม ก็ยังคงเกิดปญหาเหลานี้ข้ึน

แทบทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง  

คำสำคัญ : สมาชิกผูแทนราษฎร, ปญหาการเลือกตั้ง, การเลือกตั้ง 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562  สะทอนใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ ในการ

เลือกตั้งครั้งนี้เปนอยางมากมาย บงบอกถึงการไมเตรียมความพรอมรับมือกับการลงคะแนนเลือกตั้ง

ของสถานทูตไทย          ในตางประเทศ  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเปนการอำนวยความ

สะดวกใหกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอาศัยอยูนอกราชอาณาจักรใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญท่ีให

สิทธิเสรีในการการเลือกต้ัง โดยประชาชนสามารถ      มาลงคะแนนเลือกตั้งดวยตนเอง หรือทาง

ไปรษณียก็ได ซ่ึงมีสถานทูตของประเทศไทยประจำประเทศนั้น ๆ คอยอำนวยความสะดวกแกผูมี

สิทธิเลือกต้ัง อยางไรก็ตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไมไดราบรื่นอยางท่ีตั้งใจ ท้ังกรณีการ

ลงคะแนนออกเสียงท่ีสถานทูต และการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย     

  ถึงแมการลงคะแนนเลือกตั้งของประเทศไทยจะมีมานานแลว แตการเลือกต้ังทุกครั้งยอมมี

ปญหาเกิดข้ึนเสมอ  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวเสียสวนใหญ สาเหตุเนื่องมาจากการท่ี

ประชาชน ขาดความรู ขาดความเขาใจ ความเขาใจผิด และการจงใจกระทำผิด รวมถึงการเขาไมถึง

ขาวสารของทางราชการ  หรือแมกระท้ัง      เกิดจากความผิดพลาดของเจาหนาท่ีเอง ถึงแมปญหา

เหลานี้จะมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษท่ีชัดเชนไวควบคุม       ก็ตาม ก็ยังคงเกิดปญหาเหลานี้ข้ึน

แทบทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง  

คำสำคัญ : สมาชิกผูแทนราษฎร, ปญหาการเลือกตั้ง, การเลือกตั้ง 
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Abstract 

  The election of members of the House of Representatives in 2019 reflects 

a lot of problems in this election. Indicates not being prepared to cope with the 

election of Thailand embassies abroad. Elections outside the Kingdom is facilitating 

voter citizens who live outside the Kingdom in accordance with the constitution 

that gives freedom to elections. Resident  can come to vote by self or mailing. 

Which have the embassies of Thailand in that country facilitating voters. However, 

the election outside the Kingdom was not as smooth as intended 

 both the voting at the embassy and by mailing. Although voting  Thailand elections  

have      a long time ago. But every election always has problems. It is the 

problems ever have already occurred. Because people lack of knowledge Lack of 

understandings, misunderstandings and Intend to make mistakes. Including the 

inaccessibility of government news and Caused by the mistake of the staff 

themselves. Although these problems are clearly supervise by law. But these 

problems still occur almost every time there is an election. 

Keywords: Member of the House of Representatives, Election issues, election 

 

บทนำ 

    ในปจจุบันประเทศไทยไดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวหลายครั้ง  แต

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2562 ในครั้งนี้  ถือเปนการเลือกตั้งครั้งแรกตาม

รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2560  ซ่ึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนหลังจากท่ีมี พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป     พ.ศ. 2562 ทำใหประชาชนท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

ใหความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนไทยจำนวนไมนอย ท่ีมีอายุครบ

กำหนดสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได ซ่ึงถือเปนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ป นับตั้งแตการเลือกตั้ง 

พ.ศ.2554  จึงทำใหเกิดการตื่นตัวเปนอยางมากสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ แตอยางไรก็ตาม การ

เลือกตั้งท่ีผานมาในแตละครั้งก็มักจะเกิด “ปญหาของการเลือกตั้ง”เสมอ อีกท้ังยังเปนการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ประชาชนคนไทยจึงยังไมคุนเคย อาจจะเกิดความสับสนในตัวบท

กฎหมาย เนื่องจากวางเวนการเลือกตั้งมาเปนเวลานาน   
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  ปญหาการเลือกตั้งนี้ เปนอีกปญหาหนึ่งท่ียากตอการแกไข ปญหานี้อยูควบคูกับการเลือกตั้ง

ของไทยเรื่อยมา ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการแกไข เพราะจะสงผลตอการ

เลือกตั้งได เนื่องจาก  

การเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร มีความสำคัญตอคนไทยทุกคน ท่ีตองไปทำหนาท่ีเพ่ือมอบอำนาจ

อธิปไตย        ของตน โดยการเลือกผูแทนไปทำหนาท่ีในการปกปองผลประโยชนของชาติ และดูแล

ทุกขสุขของประชาชน  

 

ความหมายปญหาการเลือกตั้ง  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔  ไดใหความหมายของ ปญหา คือ  ขอ

สงสัย, ขอขัดของ, เชน ทำไดโดยไมมีปญหา, คำถาม, ขอท่ีควรถาม, เชน ตอบปญหา,ขอท่ีตอง

พิจารณาแกไข เชน ปญหาเฉพาะหนา ปญหาทางการเมือง  

การเลือกตั้ง หมายถึง  การท่ีราษฎรใชสิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพ่ือทำ

หนาท่ีแทนตนในการปกครองแตละระดับของประเทศ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เปนตนการเลือกตั้งท่ีเปนประชาธิปไตยนั้นตองเปนการเลือกตั้งโดย

เสรี กลาวคือ ตองเปดกวาง ใหอิสระในการตัดสินใจท้ังในแงของผูสมัครและผูออกเสียง ท้ังนี้ ตอง

เปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม ไมมีการชี้นำหรือบังคับใหเลือก  

 
ปญหาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

หลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งเปนการท่ัวไป ซ่ึงในวัน

เดียวกันคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ไดประกาศวันเลือกตั้งพรอมแถลงปฏิทินการเลือกต้ัง 

กำหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ( ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 

กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

แบงเขตเลือกตั้ง และสถานท่ีท่ีพรรคการเมืองจะสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เลม 136 ตอนท่ี 10 ก 24 ม.ค.62)   และกำหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนา

ข้ึน ในวันท่ี 17 มีนาคม 2562 (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออก

เสียงลงคะแนนกอนวันเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางเลม 136 ตอนท่ี 10 ก 24 ม.ค.62)       สำหรับ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา95 (๓)   
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กกต. เพียงแตกำหนดกรอบเวลากวางๆ ระหวางวันท่ี 4 - 16 มีนาคม 2562 เทานั้นสวนวัน เวลา 

วิธีการ และสถานท่ีการใชสิทธิข้ึนอยูกับแตละสถานท่ีจะกำหนด โดยมีวิธีการออกเสียงอยูสองวิธี คือ  

วิธีท่ีหนึ่ง คือ การมาใชสิทธิดวยตัวเองท่ีสถานทูต หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีสถานทูตกำหนด 

(ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2561 ขอ 17) เชน ตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลา ประเทศ

ฟลิปปนส   สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน และสถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วิธีการเลือกตั้งในประเทศดังกลาวผูมีสิทธิ

ตองมาลงคะแนนดวยตัวเอง (ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เรื่อง วัน เวลา ท่ีเลือกตั้ง 

และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร) นอกจากนี้สถานทูตก็พยายามอำนวยความ

สะดวกดวยการจัดหนวยเลือกตั้งเคลื่อนท่ีนอกสถานทูต หรอืเมืองหลวงในเมืองท่ีอาจมีคนไทยอาศัย

อยูเยอะ เชน ท่ีประเทศฟลิปปนสไดมีการจัดหนวยเลือกตั้งเคลื่อนท่ีในเมืองเซบู  และท่ีกัมพูชามีการ

จัดคูหาเคลื่อนท่ีท่ีเสียมเรียบ ซ่ึงการเลือกต้ังวิธีนี้ไดมีปญหาในการเตรียมการรับมือสำหรับผูมาใช

สิทธิ์ลงคะแนนท่ีมาจำนวนมาก อาจจะกอใหเกิดเหตุการณความวุนวายข้ึนได 

ในกรณี ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเตรียมรับมือผูมาลงคะแนนออกเสียงจำนวนมากไมดีพอ โดย

ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอรมีประชาชนมารอตอแถวออกเสียงเลือกตั้ง จำนวน

มากหลายรายตองรอใชสิทธิเปนเวลาหลายชั่วโมง ทำใหคูหาการเลือกตั้งไมเพียงพอตอจำนวนผูมา

ใชสิทธิลงคะแนน จึงมีการเพ่ิมคูหาโดยการใชกระดาษลังเปนคูหาเลือกตั้ง เพ่ือเปนการแกไขปญหา

เฉพาะหนา เนื่องจากคูหาในสถานทูตมีเพียง       3 คูหา ไมเพียงพอกับจำนวนผูมาใชสิทธิจำนวน

มาก อีกท้ัง ยังตองจัดหนวยออกเสียงเลือกตั้งเคลื่อนท่ีดวย จึงมีคูหาในสถานทูตนอย แตการใชลัง

กระดาษมาทำคูหาก็ไมไดขัดตอระเบียบกฎหมาย เพราะยังเปนการออกเสียงเลือกตั้งท่ีตรงและลับ

อยู แตดูไมสวยงามเทานั้น (BBC NEWS/ไทย, 2019) 

วิธีท่ีสอง คือ การลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 สวนท่ี 3 ขอ 61) ซ่ึง

สถานทูตจะสงบัตรพรอมเอกสารไปใหผูออกเสียงตามท่ีอยูในตางประเทศท่ีแจงไว จากนั้นผูมีสิทธิก็

เพียงแตใชสิทธิแลวปดผนึกซองบรรจุบัตรสงกลับมายังสถานทูต  ตามกำหนด (ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 

2561 สวนท่ี 3 ขอ 62)  

จากการศึกษาพบวาการลงคะแนนเสียงทางไปรษณียเปนวิธีการท่ีใชโดยสถานทูตไทยบาง

แหงเทานั้น โดยการออกเสียงนอกราชอาณาจักรมีอุปสรรคในหลายประเทศ ปญหาการเลือกตั้งทาง
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ไปรษณียสวนใหญเกิดจากการจาหนาซองท่ีไมชัดเจน กรอกท่ีอยูไมสมบูรณ หรือใหท่ีอยูท่ีเปนบาน

หรือท่ีทำงานของคนอ่ืน (มติชนออนไลนมติชนออนไลน , 2562) 

  ในขณะท่ี ที ่เมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เกิดปญหาบัตรเลือกตั ้งที ่ผู ใช ส ิทธิเลือกตั ้ง

ลงคะแนนแลว และสงไปรษณียกลับไปยังสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรค แตกลับโดนไปรษณีย

ของสหร ัฐฯ ต ีกล ับ  โดยผู ใช    ทวิต เตอร  @golf_panpan ระบ ุว าป ญหาอาจจะเก ิดจาก

รายละเอียดที่อยูของสถานกงสุล ซึ่งระบุอยูบนซองเอกสารน้ำตาลที่สถานกงสุลสงมาใหผูใชสิทธิ

เลือกตั ้งนอกราชอาณาจักรนั ้นไมชัดเจน (ขาวไทยพีบีเอส, 2562)  ทางดานกงสุลใหญ ณ นคร

นิวยอรก ยืนยันไดประสานกับการไปรษณียสหรัฐฯ ใหอำนวยความสะดวกการจัดสงบัตรเลือกต้ัง

ของผูใชสิทธิ์ใหทันกับการเลือกตั้ง หลังพบมีซองเอกสารเลือกตั้งบางสวนถูกตีกลับ และไดแจงใหกับ

ชาวไทยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดรับทราบ (MThai, 2019) 

เชนเดียวกันกับ  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวไดโพสตแจงกรณีเอกสารการ

ออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของบุคคล รวม 113 คน ถูกตีกลับมาท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ขอใหตรวจสอบรายชื่อซองตีกลับตามรายชื่อดานลางและติดตอกลับดวน โดยนำบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ดวย จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 เวลา 

14.30 น. 

  นอกจากนี้พบวา ผูท่ีไดรับเอกสารการออกเสียงและลงคะแนน พรอมสงกลับคืนตามท่ีอยูท่ี

สถานเอกอัครราชทูตพิมพไว ถูกไปรษณียญ่ีปุนตีกลับมาท่ีผูออกเสียงอีกครั้ง เม่ือผูออกเสียงติดตอ

ไปยังเฟซบุกของสถานกงสุลไทย โอซากา เจาหนาไดแจงวา จะตรวจสอบกับทางไปรษณียใหและ

รายงานทางการไทย (จัดการพลาดหรือลิดรอนสิทธิ? สรุปปญหาเลือกตั้งลวงหนานอกราชอาณาจักร

ใน 8 ประเทศ, 2562) 

 

ปญหาการเลือกตั้งในราชอาณาจักร    

      3.1 ปญหาการฉีกบัตรเลือกตั้ง  ประเทศไทยไดมีกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึน เม่ือวันท่ี 24  มี.ค. 62  ท่ีผานมา และไดมีรายงานการกระทำผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องการฉีกทำลายบัตรเลือกตั้ง ท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังวัน  โดยมีรายงานการฉีกบัตร

เลือกตั้งท้ังสิ้นแลว คือ จ.ลำพูน จ.เชียงใหม  จ.เชียงราย จ.นครปฐม  จ.สมุทรสงคราม จ.

พระนครศรีอยุธยา และ จ.ตาก สวนสาเหตุ เกิดจากการ เมาสุรา เขาใจผิด (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)   

และความไมรู เนื่องจากบางคนเขาใจผิดเก่ียวกับบัตรเลือกตั้ง จึงเกิดการฉีกบัตรเลือกตั้งข้ึน (ไทยรัฐ
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ออนไลน, 2562) ขณะท่ีกฎหมายนั้น มีการระบุโทษของการกระทำความผิดในลักษณะนี้ไววา ผูใด

จงใจกระทำใหบัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือทำใหบัตรเสีย เปนบัตรท่ีใชได มีโทษจำคุก ไมเกิน 5 

ป ปรับไมเกิน 1 แสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 10 ป (พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 144 )  

ปญหาการฉีกบัตรนี้ไดเกิดข้ึนทุกครั้งท่ีมีการจัดการเลือกต้ัง เปนเพราะสวนใหญประชาชน

ไมไดเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง และการปฏิบัติตัวเม่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง ท้ัง

อาจเกิดจากสาเหตุท่ีประชาชนไมไดเขาถึง ขาวสาร ประกาศ ของทางราชการ เปนเหตุใหเกิดความ

ไมเขาใจของคนไทยตอการเลือกตั้งแบบใหมนี้ ซ่ึงสอดคลองกับผลการสำรวจของนิดาโพลเก่ียวกับ 

ความเขาใจของคนไทยตอการเลือกต้ังแบบใหม 2562 ซ่ึงประชาชนสวนใหญไมทราบวาจะตอง กา

บัตรลงคะแนนคนละก่ีใบ (NIDA POLL, 2561) 

      3.2 ปญหาการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง   

การซ้ือสิทธิ์ขายเสียง  คือ การท่ีผู มีสวนเก่ียวของกับพรรคการเมือง มีการสมนาคุณ

แลกเปลี่ยนกับผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมวาจะเปนการใหเงิน การใหสินบน หรือการใหสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา

โดยมีขอแมวา ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะตองเลือกพรรคของตน (วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– 

กรุงเทพฯ : ม่ิงมิตร, 2540.152 หนา)  ถือวานี่เปนปญหาระดับชาติท่ียากตอการแกไข  ซ่ึงปญหานี้

เกิดจากการท่ีปญหาความยากจน และดอยการศึกษา ความยากจนมันก็ทำใหเขาตองพ่ึงพา

นักการเมือง การดอยการศึกษามันก็ทำใหเขาไมเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของเขาเอง และบทบาท

หนาท่ีของพรรค และนักการเมือง และปฏิสัมพันธท้ังหมด ซ่ึงนี่กลายเปนสิ่งตอกย้ำของกระบวนการ

ซ้ือสิทธิ์ขายเสียงมากจากประชาชน (สวัสดี, 2556)  โดย นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ รองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตยดูแลในพ้ืนท่ีภาคใต เปดเผยวา ขณะนี้พบการซ้ือเสียงการเลือกตั้ง ส.ส.  พ.ศ. 2562 ใน

พ้ืนท่ีภาคใต 3 เขต จากจังหวัดสงขลา สตูล และ พัทลุง ซ่ึงมาจากพรรคการเมืองเดียวกันท้ังหมด 

โดยขณะนี้ไดมีการสงหลักฐานรองเรียนซ่ึงเปนคลิปเสียงสนทนาในชวงของการซ้ือเสียง (mthai, 

2019)  

แตในปจจุบันการซ้ือเสียงไมไดมีเพียงการใหของสมนาคุณ หรือการใหสินบน หรือการใหสิ่ง

อ่ืน ๆ แตยังมีการซ้ือเสียงในรูปแบบของนโยบายของแตละพรรคการเมืองท่ีชูนโยบายของตน ซ่ึง

ท่ัวไปเรียกวานโยบาย    ประชานิยม มาใชในการหาเสียงเพ่ือดึงคะแนนใหกับพรรคการเมืองของ

ตนเองอีกดวย  

   3.3 ปญหาการสวมสิทธิ์เลือกตั้ง 
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 การสวมสิทธิ หมายถึง การใชเปลี่ยนแปลงเอกสารใหเปนชื่อของคนๆ นั้นแลวเขาไปเลือกตั้ง

แทน ซ่ึงมีโทษตองระวางโทษจำคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต สองหม่ืนบาทถึงสองแสน

บาท หรือ ท้ั งจำท้ั งปรับ  และให ศาลสั่ ง เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู นั้ น มีกำหนดยี่ สิบป  

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา 94 และ 158 หนา73,92)     

ซ่ึงปกติแลวหากมีการเลือกตั้งท่ัวไปประชาชนสวนใหญของประเทศไดไปใชสิทธิในการ

ลงคะแนน แตในขณะเดียวกันก็มีบางคนท่ีไมไดไปลงคะแนนเลือกตั้งเชนกัน ท้ังนี้การสวมสิทธิ์

เลือกตั้งสามารถเกิดข้ึนไดทุกท่ีและทุกกรณี เชนเดี่ยวกันกับการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ในป พ.ศ.2562 ไดมีการรองเรียนจากประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยไดมาใชสิทธิ์เลือกตั้งแต

ปรากฏวามีผูใชสิทธิ์ไปกอนหนาแลว ซ่ึงทางเจาหนาท่ีตำรวจไดแนะนำใหประธานกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง (เลือกตั้งท่ีหนวยเลือกตั้งท่ี 6 วัดประชาเกษม บานโนนนารี        ต.เขมราฐ  อ.เขมราฐ จ.

อุบลราชธานี) มาแจงความไวเปนหลักฐาน (ขาวสด, 2562)    

3.4 ปญหาการนับคะแนน 

จากการศึกษาพบวาสาเหตุท่ีสำคัญของปญหาการเลือกตั้งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ปญหาการ

นับคะแนน   เนื่องจากมีการนับคะแนนหรือการกรอกคะแนนผิดพลาด เชน เขตการเลือกตั้งท่ี 1 

จังหวัดนครปฐม โดยมี         รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมายอมรับถึง

การนับคะแนนใหม เนื่องจากมีปญหาตอนกรอกใบรายงานผลคะแนน (posttoday, 2562) และ

เปนสาเหตุหนึ่ งท่ีทำใหตองเลื่อนการประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งออกไป เนื่องจาก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

กำหนดวาในการเลือกต้ังท่ัวไปให กกต. ประกาศผล ส.ส. แบบแบงเขตไดเม่ือตรวจสอบแลวมีเหตุ

เชื่อวาเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรมมีจำนวนไมนอยกวา 95 % จึงไมอาจประกาศผลการเลือกตั้งได 

จนกวาจะไดรับผลการเลือกตั้งไมนอยกวา 95 % ของเขตเลือกตั้งท้ังหมด 
 ขณะที่บางหนวยเลือกตั้งมีการ กาบัตรผิดชองลงคะแนนในแบบเดียวกัน แตของพรรค

หนึ่งใหเปนบัตรดี สวนอีกพรรคหนึ่งใหเปนบัตรเสีย โดยมีผูบันทึกภาพไดที่เขตเลือกตั้งที่ 5 หนวย

เลือกตั้งที่ 2 บริเวณเต็นทโรงเรียนวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

(WORKPOINT NEWS, 2019)  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานของคณะกรรมการในการนับคะแนน  

สงผลตอความนาเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้ง และอาจถูกมองวาจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนน

ใหผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนใหผดิไป การกระทำเหลานี้ยอมผิดกฎหมายและมีโทษอีกดวย 
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(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

มาตรา 166) 
 

ปญหาการเลือกตั้งลวงหนา  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในป 2562 เปนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 

ป ของคนไทย โดยมีจำนวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งลวงหนา (ในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกต้ัง และนอก

ราชอาณาจักร) จำนวน 2.63 ลานคน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดลำปาง, 

2562) ปญหาสวนใหญจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก กกต. เนื่องจากไมมีการเตรียมความพรอมใน

การใหบริการประชาชน และความบกพรองตางๆ ซ่ึงไดเกิดปญหาในการเลือกตั้งข้ึน ดังนี้    

   1.การติดชื่อผูสมัครของพรรคการเมืองไมตรงกับเขตเลือกตั้ง ( โพสตทูเดย, 2562)    

2.แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต ซ่ึงในกรณีนี้เปนปญหาคอนขางมาก เนื่องจากมีผูใชสิทธิเลือกตั้ง

หลายคนพบเจอปญหาเดียวกัน กลาวคือ เม่ือไดรับบัตรเลือกตั้งมาจากเจาหนาท่ีและเห็นวาบัตร

เลือกตั้งท่ีตัวเองไดไมตรงกับเขตเลือกตั้งของผูใชสิทธิเลือกตั้ง (ขาวสด, 2562) 

3.ไมมีอุปกรณพิมพลายนิ้วมือ ท้ัง ๆ ท่ีการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผานมา เจาหนาท่ีประจำหนวย

เลือกตั้งจะตอง เตรียมไวใหเพ่ือปองกันไมใหเกิดการสวมสิทธิเลือกตั้ง ( โพสตทูเดย, 2562)    

4.บางเขตเลือกต้ังไมมีรายชื่อผูสมัคร ส.ส. ใหประชาชนไดตรวจสอบ นับเปนอีกปญหาหนึ่ง 

เนื่องจากการเลือกตั้งใชวิธีการลงคะแนนแบบใหม ประกอบกับไมไดเปนระบบเขตเดียวเบอรเดียว

เหมือนท่ีผานมา เม่ือไมมีรายชื่อผูสมัคร ( โพสตทูเดย, 2562)    

 

บทสรุป  

    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย พ.ศ.2562 ไดแบงปญหาการเลือกต้ัง เปน

ปญหาการเลือกต้ังในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ซ่ึงการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร มี

สถานทูตประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆ เปนผูจัดการเลือกตั้งข้ึนพรอมกับอำนวยความสะดวก

ใหกับประชาชน ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. 2561 และไดเกิดปญหาตางๆ ข้ึนท้ังในดานการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

การเลือกตั้งท่ีไมดีพอ และอุปกรณการเลือกตั้งท่ีไมไดมาตรฐานทำใหเกิดความนาเชื่อถือตอ

สาธารณะชน และนานาประเทศ อีกท้ังการจัดสงบัตรเลือกตั้งทางไปรษณียยังเกิดปญหาถูกตีกลับ 

ซ่ึงส งผลกับการนับคะแนน  ภายในประเทศ เนื่ องจากมีจำนวนผูลงคะแนนเลือกตั้ งนอก

ราชอาณาจักรจำนวนมาก โดยท่ีคะแนนเลือกตั้งภายในราชอาณาจักรไมไดท้ิงหางกันมาก ซ่ึง
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หมายความวาคะแนนทุกคะแนนลวนมีผลตอผูท่ีจะดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังสิ้น  

   สวนปญหาการเลือกตั้งในราชอาณาจักรก็เกิดปญหาเชนกัน ซ่ึงบางปญหา

เปนปญหาเกาๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง โดยสวนหนึ่งเกิดข้ึนจากประชาชนเองท่ีขาดความรู

ความเขาใจตอกฎหมาย และการไมเขาถึงขาวสารของทางราชการ ในการเลือกตั้งซ่ึงหากกระทำผิด

กฎหมายการเลือกตั้งแลว จะตองไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน การฉีกบัตรเลือกต้ังมีอัตรา

โทษถึงจำคุก  แตในขณะเดียวกันก็เกิดจากความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

เจาหนาท่ีหนวยเลือกตั้งในครั้งนี้  ภายใตการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบวามีความ

ผิดปกติในหลายกรณีดวยกัน ไมวาจะเปนความผิดปกติของผลคะแนนท่ีเกิดข้ึนในหลายเขตเลือกตั้ง 

ความผิดปกติในการนับคะแนนท่ีลาชาเกินกวาท่ีควรจะเปน และเลือกปฏิบัติในการนับคะแนน  เปน

กระทำท่ีหละหลวมกอใหเกิดความเคลือบแคลงตอผลการเลือกตั้งในครั้งนี้  ขาดความนาเชื่อถือจาก

ประชาชน     
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Community Economy and Management According  
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหความสำคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนใน

ชุมชนทองถ่ิน จึงเปนการพัฒนา ท่ีเนนกระบวนการมากกวารูปแบบ และตองการความตอเนื่องใน

การปฏิบัติรวมท้ังใหความสำคัญตอการพัฒนาท่ีเริ่มจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน (ทุนในชุมชน) 

ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 

สื่อมวลชน ภาวะผูนำมีสวนสำคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ือนำไปสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

อยางบูรณาการ ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

คำสำคัญ : เศรษฐกิจฐานราก, การบริหารจัดการ, ภาวะผูนำ 

 

Abstract 

 Community economic development is so vital to the learning process to 

people in the local community. It is developed The focus on process rather than 

form And the need for continuity of operations, including a focus on the 

development from the start. The resource base of local capital (in the community), 

as well as the involvement of multilateral, including government, business, NGOs, 

academics, journalists, leadership is a crucial part of management to lead the 

*นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
**อาจารยประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
***อาจารยพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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development of the local community integration. the Which is the cornerstone of 

sustainable development. 

Keywords: Community Economy, Management, Leadership 

 

บทนำ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตอยูและการปฏิบัติตนของ

ประชาชน ในทุกระดับ ครอบครัว หมูบาน ชุมชน จนถึงรัฐและประเทศ ท้ังในการพัฒนาและ       

การบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันโลก

ยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุมีผล รวมถึงความจำเปนท่ี

ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากความ เปลี่ยนแปลง               

ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง          

ในการนำวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและดำเนินการทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจของคนใน ชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนัก

ธุรกิจทุกระดับใหมีความสำนึกทางดานคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม 

ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและรอบคอบเพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังทางดานทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ 

วัฒนาธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี การท่ีจะใหบรรลุผลเปนไปตามแนวทางพระราชดำรัส

ของพระบาสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการพัฒนา เศรษฐกิจ แบบพอเพียงนัน้มิใชของท่ีจะทำกันได

งายนักตองสรางความเขาใจใหเกิดกับประชาชนทุก ผูใหญบานในแต ละทองถ่ินถือวาเปนผูนำ

ทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการเผยแผ ความรูความเขาใจการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ใหแก ชาวบานใน

ทองถ่ินของตัวเองท่ีรับผิดชอบอยูเพ่ือท่ีจะใหชาวบานสามารถปฏิบัติและดำเนินชีวิต ไดอยางพออยู

พอกิน สามารถพ่ึงตัวเองได เปนการสรางศักยภาพของประเทศในการพ่ึงตนเอง สรางความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจสามารถยืนหยัด ไดในประชาคมโลก  

 เศรษฐกิจฐานราก คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆไมวาจะเปนการผลิตการบริโภค การ

จำหนายจายแจกท่ีคนในทองถ่ินชุมชนไดมีสวนรวมคิดรวมทำรวมรับประโยชนของประชาชน และ

รวมกันเปนเจาของ เศรษฐกิจฐานรากมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปญญาของชุมชน 

หรือทุนในชุมชน อาทิวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรท่ีมีอยู 

เศรษฐกิจฐานรากในสังคมไทย มีอยูหลายแนวทาง แตมีเปาในการนำชุมชนไปสูการพ่ึงตนเอง ท้ัง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ การมีสวนรวมในการรวมคิดรวม
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ตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผลประโยชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ท้ังดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม บริการ ท้ังในดานการผลิต การบริโภค จากการใช “ทุนของชุมชน” 

 เศรษฐกิจฐานรากมีลักษณะสำคัญคือ ครอบครัวเปนหนวยการผลิต แรงงานของ

สมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด เปนปจจัยท่ีสำคัญตอการอยูรอดของครอบครัวตอความ

พอเพียง และตอความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเปนตัวของ

ตัวเอง มีพลวัต และสามารถท่ีจะอยูรอดดวยตัวเองได พัฒนาเคียงคูไปกับพัฒนาการของระบบทุน

นิยม 

 เศรษฐกิจฐานรากตองรูหลักครองเรือนความสุขส่ีประการ : 

การจะเปนผูบริหารและเปนผูนำทางเศรษฐกิจฐานรากนั้นตองเปนผูรูหลักการครอง

เรือน หลักท่ีวานี้ ถือเปนธรรมนูญชีวิตประการหนึ่งท่ีชาวไทยควรยึดถือปฏิบัติและจะตองวัด

หลักเกณฑดังนี้ (อุดมพร อมรธรรม, 2549 : 132)   

มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือนควรมีหรือความสุขท่ี

ชาวบานควรพยายามทำใหเกิดข้ึนแกตนอยูเสมอ เรียกสั้น ๆวา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 4 คือ 

1. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมีโภค

ทรัพย ท่ีไดมาดวยน้ำพักน้ำแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม 

2. โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนไดใชทรัพยท่ี

ไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท่ีควรเลี้ยงและบำเพ็ญคุณประโยชน 

3. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวา ตนเปนไท ไมมี

หนี้สินติดคางใคร 

4. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนมี

ความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจบรรดา

สุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากท่ีสุด 

 

การบริหาร 

การบริหาร  หมายถึง การทำงานใหสำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  (Getting  things  done  

through  other  people)  เม่ือวาตามคำนิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปน

รูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั่นคือในวันอาสาฬหบูชา  เม่ือพระพุทธเจาทรง

แสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซ่ึงทำใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆ

รัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้  พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 
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วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ  ซ่ึงดำรงสืบตอมาจนถึง

ปจจุบันเปนเวลา 2500 ป เปนขอมูลใหเราศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร  นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนท่ี

เก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก  การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทำใหทราบถึง

พุทธวิธีบริหาร (อุดมพร อมรธรรม, 2549 : 132)   

การศึกษาวิธีพุทธบริหารในครั้งนี้ขอใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา  

หนาท่ี  (Function)  ของนักบริหารมีอยู  5  ประการตามคำยอในภาษาอังกฤษวา  POSDC 

P  คือ  Planning  หมายถึง  การวางแผน  เปนกำหนดแนวทางแนวดำเนินงานปจจุบัน  

เพ่ือความ สำเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต  ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกำหนดทิศทางขององคกร 

O  คือ  Organizing  หมายถึง  การจัดองคกร  เปนกำหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร  มีการแบงงานกันทำและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

S  คือ  Staffing  หมายถึง งานบุคลากร   เปนการสรรหาบุคลากรใหม  การพัฒนา

บุคลากรและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

D  คือ  Directing  หมายถึง  การอำนวยการ  เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดำเนินการ

ตามแผน  ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนำ 

C  คือ  Controlling  หมายถึง  การกำกับดูแล  เปนการควบคุมคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นท่ีเก่ียวกับการวางแผนการจัดองคกร              

การบริหารงานบุคคลการอำนวยการและการกำกับดูแลตามลำดับตอไปนี้ 

นักบริหารท่ีดี : 

วิธีบริหารงานท่ีดี คือ ธรรมาธิปไตยท่ีใชท้ังพระเดชและพระคุณ ซ่ึงทำใหไดท้ังน้ำใจคน

และผลของงานนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปนหลักในการบริหาร เขามีธรรมท่ีเรียกวา

พละ 4 ประการอยูในใจ คือ  

1. ปญญาพละ กำลังความรูหรือความฉลาด 

2. วิริยะพละ  กำลังแหงความเพียร 

3. อนุวัชชพละ กำลังการงานท่ีไมมีโทษหรือความสุจริต 

4. สังคหพละ  กำลังการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ 

 พละหรือกำลังแหงคุณธรรมท้ัง 4 ประการนี้ ชวยทำใหนักบริหารปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการแตงตั้งบุคลากรอำนวยการ และ

ควบคุมไดดีตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ ยิ่งเขามีคุณธรรมท้ัง 4 ขอนี้เพ่ิมมาก
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ข้ึนเทาใด ก็ยิ่งทำงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทานั้น ตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมท้ัง 4 

ประการ แมเพียงบางขอเขาก็เปนบักบริหารท่ีดีไมได 

ผูนำท่ีดี  : 

ผูนำคือผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหว  หรือกระทำการในทิศทางท่ีผูนำกำหนดเปาหมายไว  

หลายคนมีบทบาทเปนผูนำกันอยูแลว  เชน  เปนผูนำองคกร  ผูนำสมาคม  ผูนำวัด  และแมกระท่ัง

หัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนำ (ณัฐนรี ศรีทอง, 2552 : 296 – 309)   

ปญหาของผูนำก็คือทำอยางไรจะใหเปนท่ียอมรับของผูตาม  เริ่มตั้งแตหาทางใหไดรับ

การเลือกตั้งเขาสูตำแหนงผูนำ  เม่ือไดรับเลือกตั้งแลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิกชวยกัน

ทำงานและมีผลงานเปนท่ีประจักษจนพรอมท่ีจะไดรับเลือกต้ังใหกลับมาดำรงตำแหนงอีกในสมัย

หนา 

ผูนำจะประสบความสำเร็จตามข้ันตอนดังกลาวไดก็ตองมีธรรมะประจำใจ  ธรรมะขอ

หนึ่งสำหรับผูนำก็คือ   นิวาตะ  หมายถึง  ความออนนอมถอมตน  คำวา  นิวาตะ  แปลตาม

ตัวอักษรวาไขลมออก  บางคนพอไดรับเลือกเปนผูนำหรือเปนกรรมการบอรดตาง ๆ  ชักกรางหรือ

วางทาพองลมดวยทิฐิมานะ  วาขาเปนผูนำแลวนะ  สวมหัวโขนแลวใสประจำไมเคยถอด  ไปไหนก็

ใสหัวโขนขมคนอ่ืน  คนประเภทนี้ตองไขลมออกบาง  คือ หัดถอดหัวโขนออกบางแลวจะสบายข้ึน 

การพัฒนาตนของผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน  : 

การพัฒนาภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน  แบงไดเปน  2  สวน  คือ  สวนแรก

เปนการพัฒนาท่ีตัวบุคคลผูแสดงภาวะความเปนผูนำ  อีกสวนหนึ่งนั้นเปนการพัฒนาแบบของภาวะ

ความเปนผูนำเพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการนำไปใชในชุมชน  เพ่ือใหประชาชนในชุมชนพ่ึงตนเอง

ได  ซ่ึงเปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชนในมิติกระบวนการ(process)  ในอนาคตตอไป  ซ่ึงการ

พัฒนาภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนแตละสวนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 การพัฒนาตนของผูแสดงภาวะความเปนผูนำของบุคคลนั้นทำได  4  สวน  ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality) 

 2. การพัฒนาความรู  (Knowledge) 

 3. การพัฒนาเจตคติ  (Attitude) 

 4. การพัฒนาทักษะ  (Skill)  

 สำหรับแนวทางการพัฒนาภาวะความเปนผูนำของบุคคลในแตละสวนมีประเด็นท่ี

นาสนใจ  ดังนี้ 

1)  การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality) 
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   บุคลิกภาพ  (Personality)  ในท่ีนี้เปนคุณสมบัติและคุณลักษณะเดนของบุคคลซ่ึง

ทำใหมีความแตกตางจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลิกภาพของคนประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนแรกเปน

บุคลิกภาพภายนอก  ซ่ึงสามารถมองเห็นและจับตองได  (Physical  Approach)  เชน  รูปราง  

หนาตา  ผิวพรรณ  เสียงพูด  เปนตน  และสวนท่ีสองเปนบุคลิกภาพภายในซ่ึงไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา  เชน  ความรูสึก  ความคิด  และความจริงใจ  เปนตน  สำหรับบุคลิกภาพท้ัง  2  สวน  

มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  บุคลิกภาพภายนอกท่ีสำคัญ  ไดแก การแตง

กาย  หนาตา การพูดจา  และกิริยาทาทาง  ซ่ึงบุคลิกภาพภายนอกของคนมีแนวทางการพัฒนา  ท่ี

สำคัญหลายประการ  คือ 

 1.1.1  การพัฒนาการแตงกาย   ผู ท่ีแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนา

ชุมชน  จำเปนตองทำการพัฒนาการแตงกายใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  เวลา  และโอกาส  เพ่ือ

เสริมสรางบุคลิกภาพของตนเองใหดียิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองแตงกายใหรัดกุมคลองตัวตอการ

ปฏิบัติงานในชุมชน  มีความพรอมตอการปรับเปลี่ยนการแตงกายใหเหมาะสมในแตละโอกาส  

เนื่องจากจำเปนตองมีการพบปะติดตอประสานงานกับบุคคลทุกระดับ  ทุกเพศ  ทุกวัย  และในทุก

สถานท่ี 

 1.1.2  การพัฒนาหนาตา  ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนนั้น  

หากตองการทำงานใหไดผลตามเปาหมายจำเปนตองพัฒนาหนาตาของตนเองใหดีและเปนระเบียบ

เรียบรอยเสียกอน เพ่ือเสริมสรางความเลื่อมใสและกอใหเกิดความศรัทธากอนเปนเบื้องแรกและจะ

นำมาซ่ึงความรวมมือในการทำงานและผลสำเร็จในการทำงานในท่ีสุด 

 1.1.3  การพัฒนาการพูด   ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนไดดี

จำเปนตองฝกการพูดเพ่ือการสื่อสาร  การพูดในท่ีสาธารณะและการพูดในโอกาสตาง ๆ  เพ่ือ

มารยาทในสังคมใหเกิดความชำนาญ  และสามารถใชการพูดใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทำ

กิจกรรมในชุมชนไดเปนอยางดี 

 1.1.4  กิริยาทาทาง   ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน  จำเปน

อยางยิ่งท่ีตองมีทาทางท่ีเปนมิตร  มีความจริงใจตอผูท่ีทำการติดตอ  ประสานงานดวยทุกฝาย  เพ่ือ

กอใหเกิดความไววางใจรวมมือประสานใจในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนใหประสบผลสำเร็จได

อยางราบรื่น 
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 นอกจากบุคลิกภาพภายนอกของผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนท้ัง  4  

ประการขางตนแลว  ยังมีบุคลิกภาพภายในของผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน  ซ่ึงมี

ความสำคัญเชนเดียวกับบุคลิกภายนอก 

1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  บุคลิกภาพภายในเปนบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงไม

สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา  ประกอบดวยเจตคติ  ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสามารถในการ

ปรับตัว และความมีปฏิภาณไหวพริบดี  ซ่ึงทำไดดังนี้ 

 1.2.1  การพัฒนาเจตคติ ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน

จำเปนตองมีเจตคติท่ีดีตอประชาชนตอชุมชน  และตอกิจกรรมเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน

ชุมชน  จึงจะสามารถทำงานพัฒนาชุมชนใหสำเร็จได เนื่องจากผูท่ีมีเจตคติท่ีดีตองานพัฒนาชุมชน

ยอมโนมนำใหเกิดพฤติกรรม  ในการทำงานดวยความมุงม่ันอยางตอเนื่อง 

 1.2.2  การพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง   ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงาน

พัฒนาชุมชนนั้นจำเปนตองเปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเองในระดับสูง  เพ่ือมุงพัฒนาประชาชนใน

ชุมชนใหพ่ึงตนเองได  ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงการทำงานในชุมชนเพ่ือให

บรรลุเปาหมายดังกลาวนี้มีปจจัยหลายอยาง     ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปไดตลอดเวลา  ฉะนั้นผูท่ีมีความ

เชื่อม่ันในตนเองอยางแรงกลาจึงจะสามารถทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุงหมายอยางราบรื่น 

 1.2.3  การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว  ผูแสดงภาวะความเปนผูนำใน

งานพัฒนาชุมชนนั้น  จำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีความสามารถในการปรับตัวอยูในระดับสูงเพ่ือใหมี

ความสอดคลองและกลมกลืนไปกับประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกฐานะ  ทุกระดับการศึกษา  และ

ทุกอาชีพในชุมชนในแตละสถานการณและในแตละสภาพแวดลอม  นอกจากนี้แลวแตละชุมชนนั้น  

ระบบความคิด  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของประชาชนมีความแตกตาง

กันไป  ฉะนั้นผูท่ีแสดงสภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนจึงตองปรับตัวไดดี  เพ่ือใหทำงานใน

แตละชุมชนไดอยางราบรื่น 

 1.2.4  การพัฒนาความมีปฏิภาณและไหวพริบ  ผูแสดงภาวะความเปนผูนำใน

งานพัฒนาชุมชน  จำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีปฏิภาณและไหวพริบดี  หรือกลาวไดวาตองเปนผูท่ีมีท้ัง

ความฉลาดและความเฉลียว  เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในแตละหวง

เวลาไดอยางถูกตองชัดเจนรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  ซ่ึงทำใหงายตอการ

แกไขปญหาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคในชุมชน 

 กลาวไดวาในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality)  ซ่ึงเปนสวนแรกใน

การพัฒนาภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนนั้นประกอบดวยการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  
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ซ่ึงมองเห็นและจับตองไดและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  ซ่ึงไมสามารถท่ีจะจับตองไดเปนสำคัญผู

ท่ีจะแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนไดดวยดีนั้น  จำเปนตองพัฒนาบุคลิกภาพของ

ตนเองท้ัง  2  สวน  ใหอยูในระดับดีอยูตลอดเวลา  เพ่ือกอใหเกิดความเลื่อมใสและความศรัทธา

ใหแกผูพบเห็น  ซ่ึงสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทำงานใหประสบผลสำเร็จไดอยางราบรื่น

ประเด็นตอไปเปนเรื่องของการพัฒนาความรู 

  2)  การพัฒนาความรู  (Knowledge) 

       การพัฒนาความรูใหแกบุคคลนั้นดำเนินการไดใน  3  ลักษณะ  คือ  การศึกษาใน

ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาแบบตลอดชีวิต  ดังนี้  ลักษณะแรกพัฒนาความรูใหแก

บุคคลดวยการจัดการศึกษาในระบบ  (Formal  Education)  ซ่ึงมีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ

สอนใหแกผูเรียนอยางเปนระบบ  มีข้ันตอนมีมาตรฐานและมีการกำหนดกิจกรรมใหแกผูเรียนอยาง

ชัดเจน  เชน  การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และ

ระดับอุดมศึกษา  เปนตน  เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานท่ีสำคัญและจำเปนตอการดำเนินชีวิตประจำวัน  

สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ  ในสังคมไดอยางเปนสุข  และเพ่ือวางรากฐานในการประกอบอาชีพ

ในระยะยาวตอไป  รวมถึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยตรง 

 3)  การพัฒนาเจตคติ  (Attitude) 

       เจตคติ เปนสภาพความพรอมของจิตใจ  ประสบการณและพฤติกรรมเพ่ือ

ตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ  สวนกูดอธิบายวา  เจตคติเปนแรงจูงใจหรือความโนมเอียงของบุคคลท่ี

จะตอบสนองตอวัตถุ  อารมณ  และสถานการณ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับเคนดเลอร  ท่ีอธิบายวา

เจตคติเปนความพรอมของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหการสนับสนุน  หรือตอตานตอสิ่งเรา  

รอยพิมพ  นอยคนดี  อธิบายวาเจตคติเปนความรูสึก  ความคิดเห็น  และความโนมเอียงของบุคคล

ท่ีจะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และเจตคติมีท้ังในทางบวกและในทางลบ  ฉะนั้นจึงกลาวไดวาเจต

คติเปนความรูสึกหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมตามความรูสึกท่ีพึงพอใจ

หรือไมพึงพอใจเจตคติเปนผลรวมของความรูสึก  ความคิดเห็น  การเรียนรู  และประสบการณของ

บุคคล 

      เจตคติของบุคคลเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได  ตามสถานการณและตามสภาพแวดลอม

ท่ีแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา  แตอยางไรก็ตามการท่ีเจตคติของแตละบุคคลเปลี่ยนแปลงไปไดนั้น  

ข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสำคัญ   3  ประการ  คือ 

     - การลอกเลียนแบบ (Identification) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลตองการมีพฤติกรรมของตน

ใหเหมือนกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีตนเองมีความชื่นชมหรือมีความชื่นชอบ 
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     - การยินยอม (Compliance) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับอิทธิพลจากผูอ่ืนท้ังในดานของ

ความคิดและการกระทำ จึงนอมนำท้ังความคิดและการกระทำเปนแนวทางในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ของตนเองดวยความเต็มใจ 

    - การเปลี่ยนแปลงตนเอง  (Internalization)  ใหมีความเหมาะสมกับตนเอง  เจตคติ

เปนสิ่งท่ีเรียนรูไดและเปลี่ยนแปลงไดเหมือนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลกลาวคือ  เม่ือ

บุคคลเกิดการเรียนรูก็จะเกิดความรูสึกและเกิดอารมณตอสิ่งนั้นไปดวย  ฉะนั้นการสรางภาวะความ

เปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนนั้น  จำเปนตองปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคลท่ีจะเปนผูแสดงภาวะ

ความเปนผูนำใหถูกตอง  ท้ังในเรื่องของบุคลิกภาพ  ความรูและทักษะของตนเองใหพรอมท่ีจะ

ทำงานในชุมชนไดอยางเหมาะสม  มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณ ท่ี

แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  ตองปรับเจตคติใหตรงกับความเปนจริงและมีความสอดคลองกับหลักการ

ของการพัฒนาชุมชนในแตละประเด็น  ไดแก  ประเด็นในเรื่องหนาท่ีของชุมชน  เปาหมายของการ

พัฒนาชุมชน  มิติของการพัฒนาชุมชน  วิธีการพัฒนาชุมชน  การมีสวนรวมของประชาชน  การ

พ่ึงตนเองของประชาชนในชุมชน  การพัฒนาท่ียั่งยืน  การศึกษาชุมชน  การปฏิบัติงานในชุมชน  

และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางตอการลงมือปฏิบัติงาน

เพ่ือใหเกิดกิจกรรมข้ึนในชุมชนตอไปในอนาคต  หัวขอตอไปนี้เปนเรื่องของการพัฒนาทักษะ 

 4) การพัฒนาทักษะ  (Skill) 

      ผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนจำเปนอยางยิ่งท่ีตองฝกปฏิบัติตนเอง

ใหมีทักษะในการทำกิจกรรมอยางแทจริง  เพ่ือใหงานพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จตรงตาม

เปาหมายอยางมีคุณภาพ  ซ่ึงทักษะท่ีจำเปนอยางยิ่งตอผูแสดงภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนา

ชุมชนมีหลายเรื่อง  เชน  ทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพ  ท่ี

เก่ียวของทักษะในการพูดตอท่ีชุมชน  ทักษะในการติดตอประสานงาน  ทักษะในการรวมกลุม

ประชาชนในชุมชน  ทักษะในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  ทักษะในการ

จัดเวทีประชาคม  ทักษะในการสำรวจชุมชน  ทักษะในการระบุสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ทักษะในการกำหนดแนวทางแกไขปญหา  ทักษะในการลงมือปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหา  ทักษะใน

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะดานคอมพิวเตอรและการคนขอมูลในอินเทอรเน็ต  เปน

ตน (Bass, B.M. 1990 : 19-31) 

 การพัฒนาภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชนท้ัง  4  สวน  ไดแก  การพัฒนา

บุคลิกภาพ  การพัฒนาความรู  การพัฒนาเจตคติและการพัฒนาทักษะดังท่ีไดอธิบายไวแลวขางตน
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นั้น  สามารถประสบผลสำเร็จไดดวยดีโดยการจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรู  สรางความเขาใจและมุงให

ผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง 

 ภาวะผูนำทางเศรษฐกิจฐานรากตองรูหลักครองเรือนความสุขส่ีประการ : 

 การจะเปนผูบริหารและเปนผูนำทางเศรษฐกิจฐานรากนั้นตองเปนผูรูหลักการ

ครองเรือน หลักท่ีวานี้ถือเปนธรรมนูญชีวิตประการหนึ่งท่ีชาวไทยควรยึดถือปฏิบัติและจะตองวัด

หลักเกณฑดังนี้ (อุดมพร อมรธรรม, 2549 : หนา 132) 

 มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือนควรมีหรือความสุขท่ี

ชาวบานควรพยายามทำใหเกิดข้ึนแกตนอยูเสมอ เรียกสั้น ๆวา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 4 คือ 

  1.1 อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมี

โภคทรัพย ท่ีไดมาดวยน้ำพักน้ำแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม 

  1.2 โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนไดใช

ทรัพยท่ีไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท่ีควรเลี้ยงและบำเพ็ญคุณประโยชน 

  1.3 อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวา ตนเปนไท 

ไมมีหนี้สินติดคางใคร 

  1.4 อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา 

ตนมีความประพฤติสุจริต  ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ

บรรดาสุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากท่ีสุด 

 

ภาวะผูนำ  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการขนานพระนามจากชาวโลกวา “ทรงเปน

พระมหากษัตริยนักพัฒนา” พระองคทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรท่ียากไรและดอยโอกาสท่ัวทุกภูมิภาค 

ทรงสดับตรับฟงปญหาทุกขยากของราษฎร และทรงพระเมตตาพระราชทานแนวทางการดำรงชีพ 

เพ่ือใหประชาชนของพระองคสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน (พระธรรมโกศาจารย 

(ประยูรธมมจิตโต), 2549 : 3 – 52.)  

 ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงชี้แนวทางการพัฒนาท่ีมุงเนนความสมดุล องครวม 

และยั่งยืน โดยเนนหลักการความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอท่ีจะตานทานและลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน ปรัชญา

ดังกลาวเนนแนวทาง “การเดินทางสายกลาง” ทำใหองคการสหประชาชาติมีปณิธานมุงม่ันพัฒนา

คน ใหประชาชนเปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนตอไป 
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 บทบาทของภาวะความเปนผูนำ : 

 บทบาทของภาวะความเปนผูนำท้ังท่ีมาจากผูนำดวยตำแหนงแตงตั้งและผูนำท่ีเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติ ดังนี้ 

 1. บทบาทของการเปนตัวแทนของหนวยงานในทุกสถานการณ (figurehead) ท่ีสำคัญ

ก็คือการเปนตัวแทนการเปนตัวแทนของหนวยงานเพ่ือรวบรวมขอมูลจากภายนอกหนวยงานรวมถึง

บทบาทการตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนหนวยงาน 

2. บทบาทของนักพูด (spokesperson) เปนบทบาทการนำเสนอกิจกรรมของ

หนวยงาน บทบาทการสรางวิสัยทัศนท่ีดีของหนวยงาน รวมถึงบทบาทการประชาสัมพันธกิจกรรม

ของหนวยงานใหเปนท่ีรูจักของบุคคลกลุมตาง ๆ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ผูรับบริการ 

เพ่ือนรวมอาชีพ และสังคมภายนอกหนวยงาน เปนตน 

3. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) เพ่ือผลประโยชนของหนวยงานและเพ่ือ

ความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปนสำคัญ เชน การตอรองจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑเขาหนวยงาน การ

ตอรองราคาคากอสรางอาคารท่ีทำการใหมของหนวยงาน เปนตน 

 4. บทบาทการสอนงาน (coach) แกผูตามและเพ่ือนรวมงานในหนวยงานเพ่ือใหการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น และทำใหผูนำเกิดความม่ันใจวาผูตามเพ่ือนรวมงาน

ทำงานถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน และผลงานท่ีไดจะมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของบุคคลทุกฝาย 

 5.บทบาทในการสรางทีมงาน (team builder) เพ่ือเปนการรวมพลังความสามัคคีของผู

ตามและเพ่ือนรวมงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำใหงานท่ีทำอยูสำเร็จลุลวงไปไดโดยงาย ชวยลด

ปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนขณะทำงานรวมกัน และท่ีสำคัญก็คือเปนการเสริมสรางขวัญและ

กำลังใจท่ีดียิ่งใหแกผูตามและเพ่ือนรวมงานโดยตรง 

 6.บทบาทในการแกปญหาดาน เทคนิค (technical problem solver) โดยการ

ใหบริการในฐานะผูเชี่ยวชาญ ผูแนะนำดานวิชาการ เพ่ือใหการทำงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้ง

ไว 

 7. บทบาทของผูประกอบการ (entrepreneur) เพ่ือใหหนวยงานดำรงอยูได และ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางตอเนื่อง 

 บทบาทของภาวะความเปนผูนำท้ัง 7 บทบาทขางตน เม่ือพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งจะ

พบวามีลักษณะท่ีเปนกระบวนการ (process) ซ่ึงมีความเปนระบบ มีระเบียบ มีหลักเกณฑเปน

ลำดับข้ันตอนจากงายไปหายาก   ซ่ึงกระบวนการภาวะความเปนผูนำนับวาเปนสิ่งสำคัญควรคาแก

การศึกษาเปนอยางยิ่ง 
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ภาวะผูนำออกเปน 12 กลุม 

1. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเนนกระบวนการของกลุม (Leadership as a focus of group 

processes) 

2. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (Leadership as a 

personality and its effects) 

3. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนการกระทำหรือพฤติกรรม (Leadership as an act or 

behavior) 

4. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย (Leadership as an 

instrument of goal achievement) 

5. ภาวะผูนำในฐานะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ (Leadership as an emerging 

effect of interaction) 

6 . ภ าวะผู น ำ ใน ฐ าน ะ ท่ี เป น ค ว าม แ ต ก ต า งข อ งบ ท บ าท  (Leadership as a 

differentiated role) 

7. ภาวะผูนำในฐานะท่ีมุงดานโครงสราง (Leadership as the initiation structure) 

8. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนศิลปะท่ีกอใหเกิดการยินยอมตาม (Leadership as the act 

of inducing compliance) 

9. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนการใชอิทธิพล (leadership as the exercise influence) 

10 . ภ าวะผู น ำในฐานะ ท่ี เป น รูปแบบการจู ง ใจ  (Leadership as a from 

persuasion) 

11 . ภ าวะผู น ำ ใน ฐ าน ะค ว าม สั ม พั น ธ ข อ งอ ำน าจ  (Leadership as a power 

relationship) 

12. ภาวะผูนำในฐานะท่ีเปนการผสมผสานขององคประกอบตางๆ (Leadership as a 

combination of elements) 

 

บทสรุป  

"ภาวะผูนำ" คือ พฤติกรรมของบุคคลในการกำกับกิจกรรมของกลุมไปสูเปาหมาย

รวมกัน   
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นักบริหารงาน คือ  ผูทำงานใหสำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  เขาบริหารดวยธรรมาธิปไตย  ท่ี

ถือหลักการและความสำเร็จของงานเปนใหญ  จึงเปนผูนำท่ีนั่งอยูในหัวใจของคนรวมงาน   ท้ังนี้

เพราะเขามีธรรมเปนพลังในการบริหาร  4  ประการ  คือ 

 1. ปญญาพละ กำลังแหงความรอบรูเรื่องตน  เรื่องคน  และเรื่องของงาน   

 2. วิริยะพละ กำลังแหงความขยันท่ีปลุกใจตนเอง  และคนอ่ืนตลอดเวลา 

 3. อนวัชชพละ กำลังแหงความสุจริตท่ีปราศจากรูรั่วแหงชีวิตอันเกิดจากอบายมุข 

 4. สังคหพละ กำลังแหงมนุษยสัมพันธท่ีประสานใจคนรวมงานเขาดวยความโอบออม

อารี  วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน  และวางตนพอดี  ผูมีธรรมอยูในหัวใจ  ยอมเปนศูนยรวมใจ

คนรวมงาน  และสามารถจัดการใหงานในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี  ดั่งพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา   

“เอโส  หิ  อุตฺตริตโร  ภาราวโห  ธุรนฺธโร  โย ปเรสาธิปนฺนานํ  สยํ  สนฺธาตุมรหติ 

  ผูใดเม่ือคนเหลาอ่ืนขัดแยงกันอยู  ตนเองเปนผูประสานใหพวกเขาดีกัน  ผูนั้นเปนคน

รับภาระและจัดการธุระท่ียอดเยี่ยม” 
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ความสำเร็จ ความลมเหลว ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 

Success, failure of government officials 

 

ชลธิชา คำบาง∗ ศิโรตม ภาคสุวรรณ∗∗   

 

 

บทคัดยอ (Abstract) 

 เจาหนาท่ีของรัฐ นับวาเปนทรัพยากรมนษุย ท่ีมีความสําคัญ และเอ้ือประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศชาติ หนวยงาน และองคกร เปนอยางมาก ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐนั้น มีความรู ความสามารถ 

ทางสติปญญา ความสามารถดานทักษะ และบุคลิกภาพท่ีดี ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติงานในทุกดาน เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน พอใจในชีวิต

ความเปนอยูของตนเองแลว ก็จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ

ตามท่ีคาดหวังไว เปนผลใหผลักดันใหองคการกาวหนา ซ่ึงตรงกันขามหากเจาหนาท่ีของรัฐ 

ไมมีปจจัยดานความรู ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถดานทักษะ และบุคลิกภาพท่ีดี  

ไมมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลทำใหผลงานออกมาเกิดความลมเหลว ไมเปนไป

ตามท่ีคาดหวังไว หรือไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน บงบอกไดวา ผลของการปฏิบัติงานนั้น  

จะเกิดความสำเร็จ หรือความลมเหลว ข้ึนอยูกับปจจัยหลักดังกลาว เนื่องจากปจจัยเหลานี้จะมี 

ผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงาน และเปาหมายขององคกร   

คำสำคัญ (Keywords) : ความสำเร็จ, ความลมเหลว, เจาหนาท่ีของรัฐ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 Government officials Considered as a human resource that is important 

and is very beneficial to the development of the nation, agencies and organizations. 

Which if the government officials have knowledge and intellectual abilities Skills 

and good personality these factors will affect success In all aspects of operation. 

When government officials are satisfied with the operation Satisfied in his own life 

will be able to work fully and effective as expected as a result, pushing the 

organization forward. Which, in contrast, if government officials no knowledge factor 

Intellectual ability skills and good personality not satisfied with the operation will 

result in a failure not as expected or not as effective as it should be indicates that 

the result of that operation will succeed or failure Depending on the main factors 

mentioned because these factors are effect on performance effectiveness of work 

and organizational goals. 

Keywords : success, Failure, Government officials 
 

 

บทนำ (Introduction) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติไววา บุคคลผูเปนทหาร ตำรวจ ขาราชการ 

เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงาน หรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ีจำกัดไวในกฎหมายหรือกฎท่ีออก โดยอาศัยอำนาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม  

และ มารตรา 44 บัญญัติไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

ในการทำงาน รวมท้ังหลักประกันในการดำรองชีพท้ังในระหวางการทำงานและเม่ือพนภาวะการ

ทำงาน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 2550 : 8)  

 เจาหนาท่ีของรัฐ ตามท่ีระบุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2562 : 

102) หมายถึง ผูซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีปฏิบัติงานใหแกรัฐ หรือในหนวยงานของรัฐ ไดแก ขาราชการ 

ลูกจาง พนักงานองคการมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผูใหญบาน กฎหมายบางฉบับก็ขยาย

ไปถึงสมาชิกสภาซ่ึงทำหนาท่ีนิติบัญญัติดวย  
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 แตอยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐนั้นไมมีท่ีสิ้นสุด เนื่องจากถูกทดสอบ

การทำงานทุกๆ วัน ผานการตัดสินใจท่ีหลากหลายท่ีไดปฏิบัติลงไป และจะตองตระหนักในความ 

สำคัญของการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน อีกท้ังตองยึดถือเปนมาตรฐานการทำงาน

และดำรงชีวิตในฐานะตัวแทนของภาครัฐดวย  

 ปจจุบันเจาหนาท่ีของรัฐ ถือวามีความสำคัญ และยังคงเปนแกนหลักในการสรางสรรค

ผลงานและพัฒนาประเทศ หนวยงาน และองคกรเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีของรัฐนั้น 

มีความรู ความสามารถทางสติปญญา ดานทักษะ และบุคลิกภาพ ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ 

เปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐมีความพึงพอใจกับการ

ปฏิบัติงาน พอใจในชีวิตความเปนอยูของตนเองแลว ก็จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 

และมีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวังไว ผลักดันใหองคการกาวหนา แตหากไมมีปจจัย ดานความรู 

ความสามารถทางสติปญญา ดานทักษะ และบุคลิกภาพ ไมมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน  

ก็จะสงผลทำใหผลงานออกมาเกิดความลมเหลว ไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว หรือไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควรจะเปน 

 

ความหมายของความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  

  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคำวา ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  

ไวดังนี้ 

  เฮียเซอร และ เรนเดอร (Heizer & Render อางถึงใน ศาวิตรี คงจินดา, 2550 : 40) 

ไดกลาวไววา ปจจัยสูความสำเร็จ เปนกิจกรรมท่ีสำคัญซ่ึงจะทำใหไดเปรียบในการแขงขันบรรลุ 

ผลสำเร็จ โดยเปนปจจัยท่ีสำคัญเปนผลมาจากความพึงพอใจของลูกคาและสงเสริมการทำงาน 

ขององคกร 

  ประสงค ปราณีตพลกรัง และคณะ (2543 : 12) กลาววา การจำแนกปจจัยความ 

สำเร็จท่ีสำคัญ (Identify Critical Success Factor) การปฏิบัติการตามกลยุทธท่ีประสบความสำเร็จ

จะตองมีการกำหนดงานซ่ึงเปนสิ่งสำคัญตอความสำเร็จ ผูบริหารการปฏิบัติการจะถามคำถามวา 

“งานอะไรท่ีจะตองทำใหดีสำหรับการทำใหกลยุทธการปฏิบัติการประสบความสำเร็จ” มีปจจัยอะไร

ท่ีจะทำใหเกิดความลมเหลวสูงสุด และสิ่งใดท่ีจะตองเพ่ิมเขามาในขอผูกพันทางการบริหาร การเงิน 
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เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย หรือกิจกรรมอะไรท่ีจะชวยใหเจาหนาท่ีการบริหารการปฏิบัติการ 

มีขอไดเปรียบทางการแขงขัน 

  เคนเน็ท และ แจน (Kennet & Jane อางถึงใน ศาวิตรี คงจินดา, 2550 : 40) กลาววา 

ปจจัยนำไปสูความสำเร็จ คือ จากการสัมภาษณผูบริหารแลวนำมาวิเคราะหเปนกลยุทธของบริษัท 

วิธีการท่ีสำคัญคือการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงจะชี้ ถึงเปาหมายและเหตุผลท่ีสำคัญของปจจัย 

สูความสำเร็จ 

  ปณรส อัศววุฒิพงศ (2536 : 52) กลาววา ความสำเร็จ คือ การท่ีมนุษยทำสิ่งตางๆ  

ใหไดดีท่ีสุดหรือเกือบดีท่ีสุดของความสามารถตลอดเวลาในทุกดานของชีวิต ซ่ึงอาจประสบ 

ความสำเร็จเพราะแนวโนมของพันธุกรรมหรือประสบการณท่ีผานมาหรือสถานการณตอนนั้น  

ทำใหประสบความสำเร็จท้ังในความสัมพันธทางสังคมและกับคนใกลชิด และนั่นคือสิ่งท่ีเปนรางวัล

แหงชีวิต 

  สุพัตรา อยูเบิก (2550 : 17) ไดใหความหมายของคำวา ความสำเร็จ คือ ผลการ

ปฏิบัติงาน โดยการใชความรูความสามารถ ความพยายามและคุณคาของบุคคลในการปฏิบัติงาน 

ท่ีทำใหดีท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตนตั้งเปาหมายไว 

  ซ่ึงพอสรุปไดวา ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน คือ การใชความรู ความสามารถ  

ความพยายาม และคุณคาของบุคคล ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

ขอดีของปจจัยสูความสำเร็จ 

 1. สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงได โดยการสัมภาษณผูบริหารในแตละครั้งท่ีมี 

ชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกันจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 2. สะทอนใหเห็นถึงวิธีท่ีองคกรใหกำไรสูงสุดและนำไปสูความสำเร็จ 

 3. จะไดขอมูลปริมาณนอยและสั้นกวาสัมภาษณพนักงานทุกๆ คน ทำใหการวิเคราะห

ขอมูลสะดวก 

  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบสำคัญท่ีมีอิทธิพล 

ตอความสำเร็จ ประกอบดวย 
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 1. ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual ability) หมายถึง ความสามารถทาง

สติปญญา เปนผลมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม สติปญญาดังกลาวจะแสดงออก ซ่ึงความ 

สามารถท่ีเดนชัด หรือความสามารถท่ีดอย ซ่ึงมีผลตอความสำเร็จ และความลมเหลวของงาน 

ความสามารถทางสติปญญาสามารถทดสอบ หรือวัดไดจากแบบทดสอบ IQ (Intellectual 

Quotient test) ซ่ึงประกอบดวย ความสามารถดานความถนัด (Aptitude test) ความเขาใจภาษา 

(Verbal comprehension) ความไวในการรับรู  (Perceptual speed) การให เหตุผลเชิงอนุมาน  

และอุปมาน (Inductive and deductive reasoning) ความเขาใจในการมองภาพและรูปทรงตาง ๆ 

(Spatial visualization) และความจำ (Memory) 

 2.  แนวความคิดในเรื่องทักษะการทำงานของ Robert Katz กลาววา ทักษะ (Skills) 

หมายถึง ทักษะทางดานตางๆ ในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยทักษะท่ีสำคัญ 3 ทักษะ คือ 

 2.1  ทักษะดานความคิด (Conceptual skill) เปนทักษะท่ีจำเปนสูงสุด ซ่ึงเจาหนาท่ี

ของรัฐทุกคนควรจะตองมองเห็นภาพรวม ตระหนักและเขาใจเปนอยางดีถึงภารกิจ ตลอดจน

มองเห็นแนวทางในการแกไขปรับปรุง และพัฒนาหนวยงานได 

 2.2  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human relation skill) เปนทักษะท่ีจำเปนรองลงมา 

โดยทักษะดานนี้เปนทักษะในการรูจักคน เขาใจคน ทำงานรวมกับคนอ่ืนๆ ได 

 2.3  ทักษะดานเทคนิค (Technical skill) เปนทักษะที่จำเปนอีกทักษะหนึ่ง  

ซ่ึงนำมาใชในการทำงานจริง ลงมือปฏิบัติจริง 

 3.  รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 49) กลาววา บุคลิกภาพ 

หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเปนลักษณะเอกลักษณท่ีแสดงออกท้ังทางดานความคิด 

ความรูสึก ความสนใจ สติปญญา รวมท้ัง ดานสรีระ เนนบุคลิกภาพภายนอกและภายในทำให

สามารถแยกแยะความแตกตางของบุคคลได หรือหมายถึง ลักษณะภายในและภายนอกของบุคคล 

รวมท้ังรูปรางทรวดทรง การแตงกาย อากัปกิริยา ทาทาง การวางตัว ความสนใจ นิสัย ความสามารถ 

การหยอนสมรรถภาพ ความชอบ ความไมชอบ ความราเริง ความอดทน เชาวนปญญา ความจำ 

การลืม และ รสนิยม เปนตน 
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 อยางไรก็ตาม ปจจัยใน 3 ดานนี้ จำเปนตองใชวนเวียนเชนนี้เรื่อยๆ และเม่ือนำองคประกอบ

ท้ัง 3 นี้มาใชรวมกัน ก็จะแสดงถึงความสำเร็จได เปรียบเสมือนการมีวงกลมอยู 3 วง ความสำเร็จ 

คือ จุดท่ีวงกลมท้ัง 3 สวนทับซอนกันนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความลมเหลวในปฏิบัติงาน  

 ความลมเหลว หมายถึง สถานะ หรือสภาวะท่ีไมประสบกับจุดมุงหมายตามท่ีตองการหรือ

ท่ีตั้งใจไว หรืออาจจะมองไดวา ความลมเหลวมีความหมายตรงขามกับความสำเร็จ (วิกิพีเดีย :  

ความลมเหลว)  

ปจจัยแหงความลมเหลว  

 1. ขาดจุดหมายท่ีดี และแนนอนของชีวิต ไมมีหวังในความสำเร็จสำหรับผูไมมีจุดหมาย 

เปนจุดหมายสูงสุด หรือตั้งเปาหมายแนนอน  

 2. ขาดความทะเยอทะยาน เพ่ือไปสูจุดหมายท่ีเหนือกวาปกติ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไมมี 

ความตองการท่ีจะใหชีวิตกาวหนา  

 3. การศึกษาไมเพียงพอ ผูท่ีไดรับการศึกษาดี มีโอกาสดีกวาคนท่ีเรียนรูดวยตัวเอง เรียนรู

วิธีการท่ีจะทำเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการในชีวิต  

บุคลิกภาพ 

(Personality) 

ทักษะ  

(Skills) 

ความสามารถ 

ทางสตปิญญา  

(Intellectual  

ability) ความสำเร็จ  

(Success) 
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 4. การผัดวันประกันพรุง เปนสาเหตุธรรมดาแหงความลมเหลว เพราะสวนใหญมักคอย” 

เวลาท่ีเหมาะสม” เพ่ือเริ่มตนทำบางอยางท่ีนำผลดีมาให ฉะนั้นไมควรคอยเวลาท่ีเหมาะสม  

เพราะไมมีเวลาท่ีเหมาะสมแตควรจะเริ่มตนเสียแตตอนนี้  

 5. บุคลิกภาพท่ีเฉ่ือยชา คือ บุคคลท่ีกอใหเกิดความเบื่อหนายแกผูอ่ืนจากบุคลิกลักษณะ

อันเฉ่ือยชา เชื่องชา ไมคลองวองไว ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไมมีหวังแหงความสำเร็จ 

 6. ขาดความบากบั่นพากเพียร คนท่ีทำงานไดหมดทุกอยางหายากนักท่ีจะเกงเปนพิเศษ 

สักอยาง จงมีความบากบั่นพากเพียรอยูท่ีจุดหมายอันสำคัญสักอยาง 

 7. ขาดความกระตือรือรน คนท่ีมีความกระตือรือรน และควบคุมการทำงานไดดี จะไดรับ

การตอนรับจากคนทุกกลุม 

 

บทสรุป 

 ความสำเร็จในปฏิบัติงาน หมายถึง การทำงานอยางเต็มความสามารถ เต็มท่ีกับงาน 

ท่ีทำอยู โดยมีความมุงหวังใหงานท่ีปฏิบัตินั้นมีความประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบสำคัญท่ีมีอิทธิพล 

ตอความสำเร็จ ซ่ึงประกอบดวย 3  ดาน ไดแก 1) ความสามารถทางสติปญญา ซ่ึงเปนผลมาจาก

พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม มีผลตอความสำเร็จและความลมเหลวของงาน ความสามารถทาง

สติปญญาสามารถทดสอบ หรือวัดไดจากแบบทดสอบ IQ 2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะ

ทางดานตางๆ ในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ทักษะท่ีสำคัญ 3 ทักษะ ไดแก 2.1) ทักษะดาน

ความคิด (Conceptual skill) เปนทักษะท่ีจำเปนสูงสุด ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐควรจะตองมองเห็น

ภาพรวม ตระหนัก และเขาใจเปนอยางดีถึงภารกิจ ตลอดจนมองเห็นแนวทางในการแกไข

ปรับปรุง และพัฒนาหนวยงานได 2.2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human relation skill) 

เปนทักษะท่ีจำเปนรองลงมา โดยทักษะดานนี้เปนทักษะในการรูจักคน เขาใจคน ทำงานรวมกับคน

อ่ืนๆ ได 2.3) ทักษะดานเทคนิค (Technical skill) เปนทักษะท่ีจำเปนอีกทักษะหนึ่ง ซ่ึงนำมาใชใน

การทำงานจริง ลงมือปฏิบัติจริง 3) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรม ซ่ึงเปน

ลักษณะเอกลักษณท่ีแสดงออกท้ังทางดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ สติปญญา รวมท้ัง 

ดานสรีระ เนนบุคลิกภาพภายใน และภายนอกท่ีทำใหสามารถแยกแยะความแตกตางของเจาหนาท่ีของ
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รัฐแตละคนได เชน การแสดงออกทางอารมณ เปนตน จะเห็นไดวาปจจัยท้ัง 3 ดานนี้ จำเปนตองใช

วนเวียนเชนนี้เรื่อยๆ และเม่ือนำองคประกอบท้ัง 3 นี้มาใชรวมกัน ก็จะสงผลใหแสดงถึงความสำเร็จได  

 ความลมเหลว หมายถึง สถานะ หรือสภาวะท่ีไมประสบกับจุดมุงหมายตามท่ีตองการ 

หรือท่ีตั้งใจไว หรืออาจจะมองไดวา ความลมเหลวมีความหมายตรงขามกับความสำเร็จ โดยปจจัย 

ท่ีสงผลใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติการ ไดแก 1) ขาดจุดหมายท่ีดี และความแนนอนของชีวิต 

ไมมีหวังในความสำเร็จ ไมมีจุดหมายเปนจุดหมายสูงสุด หรือตั้งเปาหมายแนนอน 2) ขาดความ

ทะเยอทะยาน เพ่ือไปสูจุดหมายท่ีเหนือกวาปกติหรือท่ีเคยเปนอยู  3) การศึกษาไมมากพอ  

4) การผัดวันประกันพรุง เปนสาเหตุธรรมดาแหงความลมเหลว เพราะสวนใหญมักคอย “เวลาท่ี

เหมาะสม” เพ่ือเริ่มตนทำบางอยางท่ีนำผลดีมาให ฉะนั้นไมควรคอยเวลาท่ีเหมาะสม เพราะไมมี

เวลาท่ีเหมาะสมแตควรจะเริ่มตนเสียแตตอนนี้  5) บุคลิกภาพท่ีเฉ่ือยชา คือ บุคคลท่ีกอใหเกิดความ

เบื่อหนายแกผู อ่ืนจากบุคลิกลักษณะอันเฉ่ือยชา เชื่องชา ไมคลองวองไว 6) ขาดความบากบั่น

พากเพียร 7) ขาดความกระตือรือรน คนท่ีมีความกระตือรือรน และควบคุมการทำงานไดดี 

(Napoleon Hill อางถึงใน กมล แสงทองศรีกมล, 2552 : 103 - 247) 

 จะเห็นไดวา การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะปฏิบัติงานใหเกิดความสำเร็จนั้น ควรจะตอง 

มีความรู ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถทางทักษะ มีความพึงพอใจในการทำงาน 

ความรูสึกอยากใหตนเองมีความกาวหนา หรือประสบความสำเร็จในชีวิต ความรูสึกเหลานี้ จะสงผล

ใหมนุษยมีพฤติกรรมหรือการกระทำตางๆ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความรูสึกท่ีตองการท้ังทาง

รางกายและจิตใจ เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐมีความสุขกับการปฏิบัติงาน พอใจในชีวิตความเปนอยูของ

ตนเองแลว ก็จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวังไว  

จะสงผลใหงานประสบความสำเร็จ แตหากไมมีความรู ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถ

ทางทักษะ ไมมีความพึงพอใจ รูสึกเบื่อหนาย จะสงผลทำใหงานออกมาลาชา เกิดความลมเหลว 

หรือผลงานไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน  
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การทำรัฐประหารของทหารกับการเมืองไทย 

Military coup and Thai politics 

 

พิมพผกา พิทักษกรณ∗  สุริยะ  ประภายสาธก ∗∗   

 
 

บทคัดยอ 

ทหารเปนกองกำลังติดอาวุธของรัฐ ไมใชของรัฐบาลท่ีทำการโดยมุงหวังผลประโยชนของ

พรรคการเมือง  พรรคใดพรรคหนึ่ง ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ทหารถูกคาดหมายใหเปนเครื่องมือ

ของผูนำฝายบริหาร ในยามท่ีเกิดกรณีพิพาทขัดแยงกับตางประเทศ เพราะทหารมีหนาท่ีรักษา

อธิปไตยของรัฐ และบูรณภาพแหงแผนดิน แตในกรณีความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ 

ทหารจะตองวางตัวเปนกลาง อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 1932 เปนตนมา ทหารไทยไดละเมิดหลักการ

ดังกลาวหลายครั้ง โดยการเขาไปชวยหรือถูกดึงเขาไปชวยฝายใดฝายหนึ่ง 

ระบอบประชาธิปไตยตองการใหคนในชาติแกไขขอพิพาทกัน ดวยการใชเหตุผล ไมใชขมขู

เอาชนะกันดวยกำลัง เพราะโดยท่ัวไปแลว เม่ือเสียงปนดังข้ึน เหตุผลก็ยอมเงียบไป เม่ือปนอยูกับ

ฝายใด ฝายนั้นยอมเปนผูชนะ แมวาจะเปนผูผิดหรือเปนฝายอธรรมก็ตาม แตอยางไรก็ตาม เราก็

อยาเขาใจผิดวา ทหารเม่ือถืออาวุธแลว จะตองถูกตัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานทางการเมืองไปดวย เพราะ

พวกเขายังมี “สิทธิธรรมชาติ” ท่ีติดตัวมากับความเปนมนุษย ยังมีสิทธิทางการเมือง ท่ีจะใชดุลพินิจ

ของตนเองพิจารณาวาอะไรผิดอะไรถูก ฝายใดเปนฝายธรรมะหรือเปนฝายอธรรม ฯลฯ แตพวกเขา

ตองถูกตัดสิทธิในการพูดหรือแสดงตัว เพราะพวกเขาอยูในเครื่องแบบ และอาจจะถูกตีความวา

สนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงเทากับดึงสถาบันเขามาเก่ียวของดวย ในสภาวะท่ีบานเมืองเกิดความ

ขัดแยงกันอยางรุนแรง และมีฝาย “ผูราย” ทางการเมืองปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด และ “ผูรายท่ีมี

อิทธิพล” และมีอำนาจทางการเมือง ตองการดึงพวกเขาเขาไปสนับสนุนในการตอสูกับฝายตรงขาม 

ทหารยอมอึดอัดใจมากในเรื่องการวางตัว และตองใชความอดทนอยางยิ่ง 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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สาเหตุท่ีทำใหทหารตองทำรัฐประหารคือ 1. การแกงแยงอำนาจกันเองในกลุมผูนำใน

วงการรัฐบาล การแกงแยงแขงขันกันมีอำนาจของบรรดาผูนำทางการเมืองนี้เองทำใหตองมีการทำ

รัฐประหารอยูเสมอตลอดระยะเวลาประมาณ 40 ป  นับตั้งแตเริ่มการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ไดมีข้ึนในประเทศไทย เปนผลใหการปกครองระบอบนี้มิไดกาวหนาหรือเจริญเติบโตแพรหลายใน

หมูประชาชน 2. ความเฉยเมยหรือความไมเอาใจใสในกิจการทางการเมืองของสมาชิกในสังคม  

สาเหตุท่ีประชาชนไทยไมสนใจในกิจการทางการเมืองสืบเนื่องมาจาก สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ี

ยากจน  การไดรับการศึกษาทางการเมืองนอย  ขาดสถาบันทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชน

เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  3. ตัวบุคคลผูทะเยอทะยานทางการเมือง ไมพอใจตอสถานะของตน

หวังแกงแยงอำนาจทางการเมืองเพสนับสนุนพรรคพวกของตนเองการแกงแยงอำนาจชิงดีชิงเดนกัน

เชนนี้ทำใหประชาชนคนไทยรูสึกเบื่อหนายตอการปกครองของประเทศ  

คำสำคัญ : รัฐประหาร, ทหาร, การเมืองไทย 

  

Abstract 

A soldier is muching arm of the state  be not of office government by hope 

the gain of the political party  which party the one party  in that democracy  a 

soldier was expected to a tool of administrative section leader  when , be born the 

dispute opposes with the foreign countries  because  a soldier dares to that heal 

the sovereignty of the state  and land intergrity  but  in case of political in-house 

conflict  a soldier will must behave to is impartial  however  since  year 1932 until 

now  Thai soldier has infringed the principle aforementioned several times  by 

enterring helps or  touch [ cheap ] pull enter help the any side  the democracy 

wants to give a person in the nation corrects the dispute  with the analysis  be not 

threaten win with  because  generally  when  gun sound talks at one time  reason  

should silent go to  when  a gun stays with which faction  that faction should is the 

winner  although  will the mistaken person or  be unfair faction no matter  but  

however  we  don't misunderstand that    a soldier is when  hold a weapon has 

already  must touch [ cheap ] cut foundation political right goes to with  because  

they still have  nature right  at in hand come to with the humanity  still have 

political right  what is to use the discretion of oneself considers to say wrong ? 
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touches [ cheap ]  which faction is dharma faction or  be unfair faction  etc.  but  

they must cut the right in speaking or  appear  because  they are in an uniform  

and may construed that  support the any side  which  equal to pull the institute 

comes in to relate with  in the condition that the country is born the conflict 

severely  and have the faction  criminal  political appear give see obviously  and  a 

criminal who is influential  and be influential political  want to pull they enter to 

support in the fight and the antagonist  

a soldier should embarrassed very in about [ story ] behaving  and must use 

the tolerance very much  that make soldier cause must do the coup d'etat is   1. 

competing power intimately in leader group in government realm  competing 

competes is influential of guide politics this all by oneself makes must have doing 

coup d'etat always through the period of time about 40 year since  begin 

democracy administration has to go up in Thailand  cause regime this 

administration No Your Excellency progress or  grow up extensively in   2. people 

the indifferent groups or  the neglect in political business of a member in the social  

the cause that Thai people is not interested in in political business according to is 

from  economical status poor  having studies 

a little political  torn the political institution that give a chance to give 

people enters to participate in   3. political a person person is over ambitious 

political  be dissatisfied build 

 [ wasp ] the position of the self hopes to compete political power for 

supports the partisan of oneself competing power competes for a better position 

such make Thai people feels bored build [ wasp ] the administration of the country  

prevention might not can  but  the covering covers up the constitution not riped 

abandon that  can do 

Keywords :  the coup d'etat is , , a soldier is , , Thai politics , 
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บทนำ   

รัฐประหาร (coup d’ etat)  เปนการแทรกแซงทางการเมืองของทหารท่ีใชกันอยาง

แพรหลาย เปนการใชกำลังเขายึดอำนาจจากรัฐบาลท่ีปกครองประเทศอยู รัฐประหารอาจเปนสวน

หนึ่งของการปฏิวัติ (revolution) เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม  

หรือเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากชุดหนึ่งมาสูอีกชุดหนึ่ง  รัฐประหารเปนการกระทำท่ีมี

เจตนา  มีแรงกระตุนใหทำ  มีจุดมุงหมายท่ีแนนอน และมีการวางแผน  และเนื่องจากในเอเชีย  อัฟ

ริกา  และลาตินอเมริกา (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 1) 

การเมืองไทยตลอดระยะเวลา 50 ปท่ีผานมา ดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ประชาธิปไตยมากข้ึนจากการศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรหลายชิ้นบงชี่วา 

กระบวนการทางการเมือง และกระบวนการในการกำหนดนโยบายของไทยเปลี่ยนแปลงไปจาก

ทหาร และระบบราชการผูเคยมีบทบาท และอิทธิพลมากในกระบวนการทางการเมืองของไทยกลาย

มาเปนการเมืองของนักธุรกิจ และกลุมทุนขนาดใหญ ในขณะเดียวกันการเมืองไทยก็มีพ้ืนท่ีใหกับ

การเมืองภาคประชาชน และประชาสังคมมากข้ึนอยางเปนลำดับ (สุรชาติ บำรุงสุข, 2530, หนา 

82-83)  

2. สาเหตุของการรัฐประหาร  

1. การแกงแยงอำนาจกันเองในกลุมผูนำในวงการรัฐบาล การแกงแยงแขงขันกันมีอำนาจ

ของบรรดาผูนำทางการเมืองนี้เองทำใหตองมีการรัฐประหารกันอยูเสมอตลอดระยะเวลาประมาณ 

40 ป นับตั้งแตเริ่มตนการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดมีข้ึนในประเทศไทย เปนผลใหการ

ปกครองระบอบนี้มิไดกาวหนาหรือเจริญเติบโตแพรหลายในหมูประชาชน 

2. ความเฉยเมยหรือความไมเอาใจใสในกิจการทางการเมืองของสมาชิกในสังคม สาเหตุท่ี

ปะชาชนไทยไมสนใจกิจการทางการเมืองสืบเนื่องมาจาก 2.1. สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ียากจน 

2.2. การไดรับการศึกษาทางการเมืองนอย 2.3. ขาดสถาบันทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชน

ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  

3. ตัวบุคคลผูทะเยอทะยานทางการเมือง ไมพอใจตอฐานะของตนหวังแกงแยงอำนาจทาง

การเมืองเพ่ือสนับสนุนพรรคพวกของตนการแกงแยงอำนาจชิงดีชิงเดนกันเชนนี้ทำใหประชาชนคน

ไทยเรารูสึกเบื่อหนายตอการปกครองของประเทศ  สาเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารในสายตา

นักวิชาการผูสังเกตการณกับผูนำทหารผูกอการปฏิวัติรัฐประหารอาจแตกตางกัน โดยเฉพาะ

นายทหารผูนำ การปฏิวัติรัฐประหารก็พยายามยกเหตุผลท่ีทำการปฏิวัติรัฐประหารเพ่ือสราง
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ความชอบธรรมใหกับการปฏิวัติรัฐประหารครั้งนั้นเปนการผอนคลายความรูสึกท่ีคิดจะตอตานการ

ปฏิวัติรัฐประหารในหมูประชาชน สวนมากคณะรัฐประหารจะอางเหตุผลท่ีทำรัฐประหารวา

เนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลลมเหลวความเสื่อมทรามทางเศรษฐกิจ สังคม และภัย

คอมมิวนิสต   

4.   สาเหตุของการแทรกแซงทางการเมือง  นักวิชาการตางประเทศและของไทย เคย

วิเคราะหการท่ีคณะทหารทำการแทรกแซงทางการเมือง พบวาสิ่งเราท่ีสำคัญท่ีทำใหทหารเขา

แทรกแซง ทางการเมือง คือ ผลประโยชนของกลุมทหาร (Corporate interest) ซ่ึงไดแก ความเปน

อิสระ (autonomy) และการไมถูกแทรกแซงจากกลุมทางสังคมอ่ืนๆ (exclusiveness) ในกิจกรรม

ท่ีทหารถือวาอยูในความรับผิดชอบหลัก สำหรับการเมืองไทย ผลประโยชนของกลุมทหารมิใช

ผลประโยชนในลักษณะท่ีเรียกวา (Corporate interest) ซ่ึงมีขอบเขตจำกัดเทานั้น หากยังมี

ผลประโยชนทางการเมืองอีกดวย เชน ตำแหนงทางการเมือง ถาคณะทหารไทยเปนเปนทหารกลุม

อาชีพจะมุงรักษาผลประโยชนของกลุมใหความเปนอิสระไมถูกแทรกแซงโดยกลุมสังคมอ่ืนๆ ใน

กิจกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบหลักของทหารจะไมเขาไปมีบทบาททางการเมืองมาก คณะทหารก็

ยังตองการความม่ันใจอีกวา รัฐบาลใหความสำคัญแกกองทัพและนโยบายบางดานท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมของฝายทหาร โดยตรงดังนั้น การจำกัดบทบาททหาร จึงมักใชวิธียอมใหคณะทหารมี

ตัวแทน ในวงการการเมืองเชนถือเปนหลักปฏิบัติวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะตองแตงตั้ง

จากผูนำของกองทัพ 

แมวาจะมีการผอนปรนใหทหารเขามามีบทบาททางการเมืองในลักษณะดังกลาวแลวก็ตาม 

แตไมเปนหลักประกันวาการปฏิวัติ รัฐประหาร จะไมเกิดข้ึนอีกเพราะมีปจจัยหลายดานท่ีมีสวน

กำหนดขอบเขตของการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร คือ ทหารจะมีแนวโนมท่ีจะทำรัฐประหาร 

พ.ท.วิทวัส รชตะนันท ไดทำการสำรวจทัศนคติของทหารตอสาเหตุของการรัฐประหาร ซ่ึงแบง

เง่ือนไขของรัฐประหารเปน  2 ประเด็นใหญคือ 

1.ประเด็นท่ีวาทหารจะทำรัฐประหารเม่ือสภาพทางการเมืองภายในไรเสถียรภาพ ไดแก   

1.1.ผูนำทางการเมืองขาดความชอบธรรม   

1.2. ความเปราะบางของรัฐบาล   

1.3. ความลมเหลวของระบอบประชาธิปไตย  

1.4. วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ   

1.5. สถาบันพระมหากษัตริยถูกกระทบกระเทือน  (วาสถาบันพระมหากษัตริยถูก

กระทบกระเทือนเปนสาเหตุท่ีสำคัญของการรัฐประหารในความเห็นของนายทหารผูตอบ)   
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2.ประเด็นท่ีวา สาเหตุของการรัฐประหารสืบเนื่องมาจากเง่ือนไขเก่ียวกับสถาบันทหาร

โดยตรง ไดแก   

2.1. ผลประโยชนของทหารถูกกระทบกระเทือน   

2.2. ความขัดแยงระหวางผูนำทหาร 

สาเหตุของการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย (ประชา เทพเกษตรกุล, 2535 : 47-50) 

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการท่ี

ผลประโยชนรวมของสถาบันทหารถูกกระทบกระเทือน ท้ังนี้เนื่องจากในระยะกอนท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ปรากฏวาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลกและภาวะดังกลาวสงผลกระทบ

ถึงประเทศไทยดวย ทำใหมีการปลดขาราชการออกจากประจำการเพ่ือลดรายจายของรัฐบาล และ

ในป 2474 พระองคเจาบวรเดช ซ่ึงดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ไดลาออกเพ่ือประทวง

การท่ีรัฐบาลไมยอมข้ึนเงินเดือนทหาร ทำใหเกิดความไมพอใจข้ึนท่ัวไป แตอยางไรก็ตามสาเหตุ

สำคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ เกิดจากพลังของอุดมการณ ท่ีตองการ

เปลี่ยนแปลงประเทศเปนสมัยใหมมากกวา ผลกระทบจากการสูญเสียผลประโยชน เนื่องจากคณะ

ผูกอการเห็นวาจำเปนตองปกครองประเทศกันในระบบประชาธิปไตยเพราะระบบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบบท่ีลาสมัย ท้ังนี้โดยมีการกระทบกระเทือนดานผลประโยชนจากท่ี

ไมไดรับการเพ่ิมเงินเดือนเปนตัวเรงใหฝายทหารทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหเกิดเร็วข้ึน 

สำหรับในการรัฐประหาร 4  ครั้งตอมา คือ ในป 2490, 2500, 2514 และ 2519 การรักษา

ผลประโยชนของกลุมเปนสิ่งเราสำคัญ โดยในการรัฐประหาร 2490 นั้นสาเหตุมากจากการท่ี

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2 บทบาทของทหารโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารบกตกต่ำลงมาก เพราะ

นอกจากจะเปนชวงท่ีรัฐบาลพลเรือนมีอำนาจแลว ฝายทหารยังถูกมองวาเปนผูรวมทำสงครามกับ

ญี่ปุน และเกียรติภูมิของฝายทหารยิ่งตกต่ำไปมากยิ่งข้ึน เม่ือฝายพลเรือนภายใตการนำของเสรีไทย

ไดรับการยกยองวาเปนฝายปลดปลอยของประเทศใหรอดพนจากภาวะแพสงคราม ผลประโยชน

ของกลุมทหารท่ีไดรับความกระทบกระเทือนอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีรัฐบาลปลดทหาร

ประจำการซ่ึงสวนใหญไปรวมกับญ่ีปุนในมณฑลพายับหรือสหรัฐไทยเดิม ออกเปนทหารกองหนุน

จำนวนมากอยางกะทันหัน โดยมิไดมีการใหความชวยเหลือท้ังในดานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและ

สวัสดิการอ่ืนๆ ตามสมควร ท้ังนี้เพราะรัฐบาลถูกบีบบังคับจากอังกฤษ ประกอบกับรัฐบาลเองก็

ประสงคท่ีจะลดกำลังทหารเพ่ือลดรายจายและอำนาจทางทหารลง ยิ่งกวานั้นตามรัฐธรรมนูญ 2489 

ยังไดหามทหารประจำการดำรงตำแหนงทางการเมืองไมวาจะเปนตำแหนงสมาชิกรัฐสภา หรือ

รัฐมนตรีก็ตาม ซ่ึงทำใหอำนาจทางการเมืองตกอยูกับนักการเมืองพลเรือนแตฝายเดียว การกระทำ
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ของรัฐบาลดังกลาวนอกจากจะทำใหทหารมีความรูสึกวาความเปนอิสระของกลุมถูกคุกคามและ

เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของทหารแลว ทำใหนายทหารประจำการท่ีเคยมีอำนาจทางการเมืองมากอน

และนายทหารประจำการท่ีตองการมีอำนาจทางการเมืองเกิดความไมพอใจ การขัดแยงระหวางชน

ชั้นนำท่ีอยูในอำนาจกับชนชั้นนำท่ีตองการไดอำนาจจึงเกิดข้ึน และนำมาซ่ึงการรัฐประหารเม่ือ 8 

พ.ย. 2490  สำหรับการรัฐประหารของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ท่ีลมรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เม่ือ 16 ก.ย. 2500 ก็มีลักษณะของสาเหตุเชนเดียวกับการรัฐประหาร 

เม่ือเดือน พ.ย. 2490 คือ เกิดจากความขัดแยงระหวางคนชั้นนำในขณะนั้น อันไดแก จอมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก กับ พล.ต.อ. เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตำรวจ เปนประการ

แรก ขณะเดียวกันผลประโยชนทางการเมืองของทหารประจำการ ก็มีทีทาวาจะพูดลิดรอนลง เพราะ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบายตองการท่ีจะลดจำนวนสมาชิกสภาประเภทสองใหนอยลง และ

พยายามท่ีจะแยกขาราชการประจำออกจากขาราชการทางการเมืองทำใหทหารท่ีดำรงตำแหนงทาง

การเมืองท้ังท่ีเปนรัฐมนตรี และสมาชิกสภาประเภทสองอยูในขณะนั้น เกิดความไมพอใจท่ีตนอาจ

ตองเสียผลประโยชนไป และประการสุดทายคือ การท่ีมีการขยายกำลังและบทบาทของตำรวจ

ออกไปอยางกวางขวาง ทำใหทหารมีความรูสึกวาถูกทาทาย และถูกลดความสำคัญลง  การ

รัฐประหารของ จอมพลถนอม กิตติขจร ใน พ.ศ. 2514 สาเหตุสำคัญเกิดจากการท่ีสถาบันทหารถูก

ทาทายอำนาจจากรัฐสภา โดยงบประมาณทางทหารถูกอภิปรายคัดคานจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรอยางกวางขวาง และจากการเลือกตั้งในป 2512 มีผลกระทบทำใหอำนาจของผูนำทาง

การเมืองขณะนั้นลดลงเนื่องจากไมสามารถปกครองประเทศไดอยางเด็ดขาด และตองแบง

ผลประโยชนในรูปเงินพัฒนาจังหวัดใหแกสมาชิกสภาผูแทนพรรคสหประชาไทย เปนตน นอกจาก

การรักษาอำนาจและความพยายามท่ีจะใหมีการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของผูนำระดับสูงอีก

ดวย ไดแก ความขัดแยงระหวาง จอมพลประภาส จารุเสถียร กับ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ  อธิบดี

กรมตำรวจอีกดวย ดังนั้นคณะทหารจึงไดกอการรัฐประหารข้ึนเพ่ือพยายามท่ีจะรักษาอำนาจของ

ตนไว 

สำหรับการปฏิรูปการปกครองแผนดิน เม่ือ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงนำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลอ

อยู นั้นเกิดจากการท่ีความเปนอิสระของทหารถูกละเมิดเกียรติภูมิและบทบาทของทหารตกต่ำลง 

เนื่องจากการโจมตีของศูนยนิสิตนักศึกษาผูนำกรรมกรและนักการเมืองหัวกาวหนา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในประเด็นท่ีเก่ียวกับการปกครองดวยอำนาจเผด็จการ การคอรัปชั่นของผูนำทหาร การใชทหาร

ปราบปรามผูเดินขบวนในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 การยินยอมใหสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพใน

ประเทศ และการเรียกรองใหยุบตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนตน นอกจากนี้งบประมาณ
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ทางทหารยังถูกโจมตีและทวงติงจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในหลายเรื่อง ประกอบกับมีการตื่นตัว

ของประชาชนกลุมตางๆ ในการเขามีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และไรทิศทาง ทำใหมี

การเดินขบวน การประทวงและการนัดหยุดงานเกิดข้ึนเปนประจำ ซ่ึงสถานการณดังกลาว

กระทบกระเทือนดานความม่ันคงของประเทศไทย และผลประโยชนของกลุมทหารเปนสวนรวมดวย 

สวนการกบฏ เม่ือ 24 มี.ค. 2520 ซ่ึงนำโดย พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ และการกบฏเม่ือ 1 

เม.ย. 2524 นั้นเกิดจากความขัดแยงกันระหวางผูนำระดับสูงท่ีถืออำนาจกับบุคคลระดับสูงท่ีเปน

ผูนำหรือแกนนำในการกบฏในเรื่องผลประโยชนรวม รวมท้ังดานอ่ืนๆ ทำใหเกิดการใชกำลังกอการ

กบฏข้ึนเพ่ือชวงชิงและรักษาอำนาจและผลประโยชนของกลุมตนเองไว สวนกบฏเม่ือ 9 ก.ย. 2528 

ซ่ึงนำโดย พล.อ.เสริม ณ นคร,  พ.อ.มนูญ รูปขจร สรางสาเหตุการปฏิวัติวาเปนเพราะเศรษฐกิจ

เสื่อมโทรม รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาได สวนการทำรัฐประหารเม่ือวันท่ี 23 ก.พ. 2534  ก็สราง

สาเหตุการทำรัฐประหารวาเกิดจากพฤติการณการฉอราษฎรบังหลวงของคณะผูบริหารประเทศ 

ขาราชการการเมืองใชอำนาจกดข่ีขมเหงขาราชการประจำ รัฐบาลเปนเผด็จการทางรัฐสภา การ

ทำลายสถาบันทหาร การบิดเบือนคดีลมลางสถาบันพระมหากษัตริย เหลานี้ทำใหคณะทหาร

ตัดสินใจเขายึดอำนาจทางการเมือง 
 

3. ส่ิงเราท่ีทำใหทหารเขาทำรัฐประหาร 

ทุกครั้งท่ีทหารเขาทำการรัฐประหารจะตองแถลงวา  ตนเองเขาทำการแกไขภาวะเสื่อม

โทรมของประเทศ  เพ่ือรักษาความม่ังคงปลอดภัย และบูรณภาพของชาติ  เพ่ือปรับปรุงประเทศให

มีความเจริญกาวหนา  แกไขปญหาคอรรัปชั่น และความไรประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

รัฐบาลพลเรือน  คำแถลงเชนนี้ตรงกับความตั้งใจท่ีแทจริงของการทำรัฐประหารมากนอยเพียงใด  

นักวิชาการตะวันตกในตอนแรก ๆ ท่ีศึกษาการแทรกแซงทางการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา ให

ความเห็นวาทหารเขาแทรกแซงเพราะตองการจะปรับปรุงประเทศ  ท้ังนี้โดยวิเคราะห จาก

แถลงการณขางตน (สุจิต บุญบงการ, 2521, หนา 36) แตเม่ือการยุงเก่ียวทางการเมืองของทหารได

ระบาดไปยังประเทศกำลังพัฒนาเปนจำนวนมากข้ึน   และทุกครั้งไดประกาศวาตองการเขาไปแกไข

สถานการณบานเมืองใหม่ันคง  และเพ่ือปรับปรุงประเทศแตแลวก็ไมไดปฏิบัติเชนนั้น และมีกรณี

ชี้ใหเห็นวา  การขัดแยงกันระหวางกลุมผูนำพลเรือนและทหาร  เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหทหารเขา

แทรกแซงทางการเมือง ดังนั้นจึงมีความสงสัยเกิดข้ึนวาทหารทำรัฐประหารเพราะถูกแรงกระตุนจาก

อุดมการณท่ีตองการเขามาปรับปรุงประเทศใหเปนสมัยใหม  เขามาเพ่ือรักษาความม่ันคงในเอกราช

อธิปไตยของประเทศหรือเขามาเพ่ือการปกปองรักษาผลประโยชนของกลุมเปนสำคัญ  ผลประโยชน
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ของกลุมทหารอาจแยกออกไดเปนหลายลักษณะ  ท่ีสำคัญคือการไดรับการสนับสนุนท้ังทาง

งบประมาณ และในดานของเกียรติยศ  ทหารจะไมพอใจ  ถางบประมาณถูกตัดผลประโยชน

ทางดานการเงินอ่ืนๆ ถูก ถือเปนผลประโยชนของกลุมอีกประการหนึ่ง ความเปนอิสระนี้รวมถึงการ

ไมใหฝายพลเรือนเขามายุงเก่ียวในการศึกษา  ฝกอบรม  การโยกยาย  แตงตั้งนายทหารและวาง

ยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ  นอกจากนั้นการท่ีมีหนวยกำลังท่ีทำหนาท่ีคลายทหารมากข้ึน 

เชน ตำรวจ  อาจจะกระทบถึงผลประโยชนของกลุมทหารเชนกัน  สำหรับการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในป 2475 ผลประโยชนของกลุมเปนแรงกระตุนท่ีสำคัญนอยกวาพลังของอุดมการณท่ี

ตองการเปลี่ยนแปลประเทศใหเปนสมัยใหม ในชวงกอนหนานี้ไดไดมีการสงนักเรียนไปศึกษายัง

ประเทศตะวันตก  ซ่ึงในตอนแรกเปนเจานายและลูกขุนนางชั้นผูใหญ แตตอมาไดขยายมาถึงลูกคน

ธรรมดา พวกนักเรียนรุนหลังนี้เองท้ังทหาร และพลเรือนท่ีเปนพลังสำคัญในการปฏิวัติ ผูนำฝาย

ทหารท่ีสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดแก พระยาพหลพลพยุหเสนา พระยาทรงสุรเดช พระยาฤ

ทธิอัคเนย จอมพล ป.พิบูลสงคราม พล.ร.อ. สินธุ กมลนาวิน  ลวนเปนผูท่ีไดศึกษาจากตางประเทศ  

บุคคลชั้นนำเหลานี้ไดรับอบรมขัดเกลา (socialization) แตกตางไปจากผูนำทหารในยุคหลัง ๆ  

และยังมีหลักฐานยืนยันอีกวา บรรดาผูนำทหารเหลานี้ยังไดรับอิทธิพลในดานความคิดจาก ปรีดี 

พนมยงค ผูนำฝายพลเรือน ในดานการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง   

ปรีดีเปนตัวการหลักท่ีเผยแพรอุดมการณปฏิวัติใหแกผูนำทางทหาร และนักเรียนท่ีเลาเรียน

อยูฝรั่งเศส และประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป และพฤติกรรมของปรีดีเชนนี้ทำใหมีการขัดแยงกับ พระองค

เจาจรูญศักดิ์ ฯ อัครราชฑูตไทยประจำกรุงปารีสในขณะ (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 36)ทาง

รัฐบาลไดยอมรับวาปรีดีอาจเปนคนหัวรุนแรงจริง  แมแตพระบาทสมเด็จพระปกเกลา ฯ เองก็ทรง

ยอมรับวาปรีดีเปน “คนฉลาด แตออกจะอวดดีสักหนอยตามวิสัยของคนหนุมถาไดรับราชการใน

ตำแหนงรับผิดชอบแลว ก็นาจะไดราชการดีตอไป” (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 36)อยางไรก็ตาม 

เม่ือกลับมาถึงประเทศไทยแลว ท้ังปรีดี และผูนำทหารยังคงติดตอกัน และดำเนินการแสวงหา

ผูสนับสนุนเพ่ิมเติม  โดยการเผยแพรให เห็นวาเราจำเปนตองปกครองประเทศในระบบ

ประชาธิปไตย  ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบบท่ีลาสมัย  ประชาธิปไตย

หมายถึงความเปนสมัยใหม และความเปนสมัยใหมหมายถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศ ดังจะ

เห็นไดในกรณีของ พลเรือเอกสินธุ กมลนาวิน เม่ือเรียนสำเร็จจากประเทศเดนมารกไดเขารับ

ราชการเปนอาจารยประจำโรงเรียนนายทหารเรือ และไดฉวยโอกาสนี้อบรมสั่งสอนนักเรียนซ่ึงเปน

นายทหารแลว ใหตระหนักถึงความจำเปนท่ีตองเปลี่ยนการปกครองจากแบบกษัตริยซ่ึงมีอำนาจ

สูงสุด มาเปนแบบท่ีมีรัฐธรรมนูญ(พลเรือตรี ชลิต กุลกำมธร, 2519, หนา 17)  จะเห็นไดวาผูกอการ
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สายทหารเรือหลายคนท่ีเปนนักเรียนของ พลเรือเอกสินธุ เชน พล.ร.ต.ชลิต กุลกำมธร เปนตน จอม

พล ป. พิบูลยสงคราม ก็เชนกันเม่ือสำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส ไดมาเปนนายทหารประจำโรงเรียน

เสนาธิการทหารบก  และผูเขารวมเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายคนเปนนายทหารบกรุนเดียวกัน

มากอน เชน หลวงพรหมโยธี หลวงอดุลเดชจรัส ขุนปลดปรปกษ เปนตน ซ่ึงคงจะไดรับอิทธิพลจาก 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไมนอย (พลโทประยูร ภมรมนตรี, 2518, หนา 120-122) การท่ีกลุม

นายทหารอาวุโสอันมีพระยาพหลพยุหเสนาเปนหัวหนา และกลุมพลเรือนอันมีนายปรีดี พนมยงค 

เปนหัวหนา สามารถรวมกันได แสดงถึงความรูสึกตรงกันท่ีเห็นวาการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ

ราช เปนสิ่งท่ีลาสมัย และจะตองถูกยกเลิกไป และเม่ือคำนึงถึงความเปนจริงในการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองครั้งนี้ มีอัตราของการเสี่ยงสูง เพราะเปนการทาทายสถาบันพระมหากษัตริย  ซ่ึงมีโทษ

มหันตถาทำไมสำเร็จ และผูรวมมือมีอยูนอยกำลังทหารสวนใหญไมไดอยูในมือของคณะผูกอการ  

พลังผลัดดันใหคณะผูกอการกระทำจะตองเปนเรื่องของอุดมการณดวย คงไมใชเปนเรื่องของความ

ทะเยอทะยานสวนตัวแตเพียงอยางเดียว 

สำหรับในดานผลประโยชนของกลุม (corporate interest) เปนพลังกระตุนเชนกัน แตยัง

เปนรองของความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความเปนกลุม (corporatism) เปน

ลักษณะหนึ่งของการเปนวิชาชีพของทหาร (professionalism) ดังท่ีกลาวมาแลววาถารัฐบาลพล

เรือนคุกคามความเปนอิสระ หรือเขาไปยุงเก่ียวกับกิจการของทหารแลว เปนการกระตุนใหทหาร

เขาแทรกแซงทางการเมือง รวมท้ังการตัดงบประมาณ และปลดทหารออกจากประจำการ ในระยะ

กอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก และกระทบกระเทือนถึงประเทศไทยดวย มี

การปลดขาราชการออกจากประจำการเพ่ือลดรายจายของรัฐบาล และในป 2474 พระองคเจาบวร

เดชทรงลาออกจากเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เพ่ือประทวงการท่ีรัฐบาลไมยอมข้ึนเงินเดือนทหาร 

การแกไขปญหาของรัฐบาลเชนนี้เปนการกระทบกระเทือนผลประโยชนของทหาร และ

กอใหเกิดความไมพอใจท่ัวไปในหมูนายทหาร  ถึงกับขาววาพระองคเจาบวรเดชอาจเปนผูนำปฏิวัติ

เสียเอง  (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 38) และถาเกิดข้ึนจริงการปฏิวัติครั้งนี้จะเปนเรื่อง

ผลประโยชนของกลุมทหารโดยแท  แตท่ีจริงพระองคเจาบวรเดช ไมไดปฏิวัติ  และนายทหารท่ีทำ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไดมีแผนการมากอนหนาท่ีพระองคเจาบวรเดชจะลาออกมานาน

แลว  ดังนั้นเรื่องการไมเพ่ิมเงินเดือนทหารจึงเปนแตเพียงการเรงใหฝายทหารทำการเปลี่ยนแปลง

การปกครองเทานั้น 

สำหรับการรัฐประหารในอีก 4 ครั้งตอมา คือในป 2490  2500  2501  2514 และ 2519  

การรักษาผลประโยชนของกลุมเปนสิ่งเราท่ีสำคัญ  คณะผูทำการรัฐประหารสวนใหญเปนทหาร และ
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ผูริเริ่มการรัฐประหารก็มาจากทหารเชนกัน  ซ่ึงผิดกับการเปลี่ยนแปลงเม่ือ 2475 ท่ีพลเรือนมี

บทบาทมาก และมีสวนสำคัญในการวางแผน แตการรัฐประหารท้ัง 4 ครั้งเปนเรื่องของทหารโดยแท  

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง บทบาทของฝายทหารโดยเฉพาะทหารบกตกต่ำลงมาก นอกจากจะ

เปนชวงท่ีรัฐบาลพลเรือนมีอำนาจแลว  ฝายทหารยังถูกมองวาเปนผูท่ีรวมทำสงครามกับญี่ปุน  ฝาย

พลเรือนภายใตการนำของ “เสรีไทย”  ตางหากท่ีเปนผูปลดปลอยประเทศเปนผลใหเกียรติภูมิของ

ฝายทหารตกต่ำไปมากยิ่งข้ึน Eric Nordlinger  กลาววาการท่ีสังคมมีสถาบันอ่ืนเขามาชวงชิง

บทบาท และความรับผิดชอบแทนทหาร  จะกระตุนใหทหารเขาแทรกแซงเพ่ือรักษาผลประโยชน

ของตน ในกรณีนี้เชนกัน  เสรีไทยมีสมาชิกเปนจำนวนมาก มีอาวะท่ีไดรับจากพันธมิตร และไดรับ

เกียรติสูงในขณะท่ีกองทัพบกไดรับการดูถูก  ดังท่ี พล.ท.กาจ  กาจสงคราม  เขียนไววา “บางคน

เม่ือสดุดีเสรีไทย ในหนังสือพิมพแลวยังไมพอ  ไดเหยียดหยามกองทัพวาตั้งมาไดถึง 60 ปแลว  ทำ

ประโยชนไดไมเทาเสรีไทยท่ีตั้งมาเพียงสองป” (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 38) กองทัพบกใน

ระยะหลังสงครามไมไดรับการทำนุบำรุงเทาท่ีควร  บางคนถึงกับกลาววา  กองทัพไมจำเปนตองมี

สำหรับประเทศเล็ก ๆ เชนประเทศไทยผลประโยชนของกลุมทหารอีประการหนึ่งท่ีไดรับความ

กระทบกระเทือน คือ การปลดทหารประจำการออกเปนทหารกองหนุนเปนจำนวนมาก  แลวยัง

ไมไดมีการชวยเหลือในดานการเดินทางกลับภูมิลำเนา และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามควร ทหารท่ีถูกปลด

สวนใหญเปนทหารท่ีไปรวมกับฝายญ่ีปุนในมณฑลพายัพ  หรือในสหรัฐไทยเดิม ระหวางสงคราม  

พล.ท.ผิน  ชุณหวัน ซ่ึงเปนผูบัญชาการกองพลท่ีสามท่ีไปรบในแถบนั้นก็ถูกปลดไปดวย  นายทหาร

ชั้นผูใหญหลายคนก็ถูกปลดรวมท้ัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ พ.อ.เผา  ศรียานนท  ทหารท่ีถูก

ปลดไดรับความทุกขยากมากโดยเฉพาะนายทหารชั้นประทวน  กลายเปนบุคคลวางงาน  พวกนี้คิด

วาในขณะท่ีรบก็ไดรบความทุกขแสนสาหัส  และเม่ือเสร็จสงครามแลวก็ถูกรัฐบาลลอยแพอีก  เปน

การปลดทหารท่ีแบบพลันเกินไป  ฝายรัฐบาลเตรียมรับสถานการณไมทัน และไมสามารถตานทาน

อะไรไดในเม่ือเปนแรงกดดันจากอังกฤษท่ีตองการใหรัฐบาลไทยรีบปลดทหารท่ีไปรบอยูมณฑล

พายัพ  และรัฐบาลเองก็ประสงคจะลดกำลังทหารเพ่ือลดรายจาย และลดอำนาจของทหารลง การ

กระทำของรัฐบาลเชนนี้ถือวานอกจากทหารเสียเกียรติภูมิแลว  ยังเปนความคุกคามตอความเปน

อิสระของกลุมทหารอีกดวย  นอกจากจากจะถูกปลด  ถูกหลูเกียรติแลว  ทหารประจำการยังถูก

หามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมืองไมวาจะเปนตำแหนงสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  

2489  ทำใหการเมืองอยูในมือของนักการเมืองพลเรือนแตฝายเดียว  และทำใหนายทหารท่ีเคยมี

อำนาจทางการเมืองมากอน และนายทหารประจำการท่ีมีความทะเยอทะยานไมพอใจ  การขัดแยง

ระหวางชนชั้นนำท่ีอยูในอำนาจกับชนชั้น ท่ีตองการไดอำนาจจึงเกิดข้ึน  การใชเรื่องความ
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ทะเยอทะยานสวนตัวแตเพียงอยางเดียวอาจไมแสวงหาความสนับสนุนจากประชาชน   หรือ

สามารถสรางความชอบธรรมใหกับการแทรกแซงทางการเมืองของตนได  จำตองเชื่อมโยงความ

ตองการสวนตัวใหสอดคลองกับความตองการของกลุมคณะและกับผลประโยชนของชาติ  เนื่องจาก

ทหารมีหนาท่ีปองกันรักษาความม่ันคงในประเทศทหารจึงสามารถโยงผลประโยชนสวนตัวกับ

ผลประโยชนของทหารและของชาติไดโดยลำบาก  โดยอางวาทหารตองเขามาปกครองประเทศ  

ตองสรางความเขมแข็งใหแกกองทัพ  เพ่ือความม่ันคงของชาติและความสงบเรียบรอยของบานเมือง   

การอางเชนนี้ผูนำทหารจะไดประโยชนสวนตัวดวย   เหตุผลเชนนี้ไดถูกนำมาใชในการรัฐประหารใน

ระยะหลังๆทุกครั้งสวนฝายพลเรือนก็อางวาลำบากตนเขามาเลนการเมืองเพ่ือชาติ  เพราะพระองค

การของตนเชนพรรคการเมืองไมไดมีหนาท่ียอมรับกันวาทำเพ่ือประเทศชาติอยางองคการของทหาร   

ในคำแถลงการณฉบับท่ี 1 ของคณะทหารท่ีทำรัฐประหารก็ไดใหเหตุผลวาฝายทหารตองยึดอำนาจ

เพ่ือ “ชวยกันกวาดลางการทุจริตและความเหลวแหลกนานาประการในวงการรัฐบาลเสีย และกำจัด

ความเดือดรอนทุกขเข็ญของประชาชนโดยรีบดวน” (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 40) 

การรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิ์  ธนรัชต  ท่ีลมรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของ จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม  เม่ือ 16 กันยายน 2500  ก็เชนกัน เปนเรื่องของผลประโยชน ของกลุมทหาร โดย

สืบเนื่องมาจากการขัดแยงระหวางจอมพลสฤษดิ์  ธนรัชต  ซ่ึงเปนผูบัญชาการทหารบกตั้งแตป 

2497 กับ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตำรวจ  การขัดแยงระหวางสองคนนี้  การเปนการ

ขัดแยงระหวางทหารบกกับตำรวจ  โดยฝายทหารบกมีทหารเรือและอากาศท่ีคุมกำลังรวมสนับสนุน

ดวย  ในชวงท่ี พล.ต.อ.เผา มาเปนรองอธิบดีกรมตำรวจในป 2490 และเปนอธิบดีกรมตำรวจในป 

2494  ตำรวจไดมีบทบาททางการเมืองมากข้ึน  รวมมือกับฝายทหารในการปราบกบฏในป 2492  

และกบฏแมนฮัตตันในป 2494 และไดมีการขยายกำลังของตำรวจใหกวางข้ึนโดยมีท้ังตำรวจน้ำ  

ตำรวจพลรม  ตำรวจรถถัง  ตำรวจอากาศยาน พรอมดวยอาวุธและอุปกรณทางการทหารท่ีทันสมัย 

และมีการฝกใชอาวุธยุทโทปกรณตามแบบทหารทุกอยาง (ดูรายละเอียดใน สิริวุฒิ หงสพานิช, 

“ตำรวจกับการเมืองไทย” (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 40) 

อันท่ีจริงบรรดานายตำรวจชั้นผูใหญในขณะนั้นรวมท้ัง พล.ต.อ.เผา  ศรียานนท  เองก็เคย

เปนทหารมากอน  ไดรับอบรมตามแบบทหาร  และไดพยายามฝกอบรมแบบทหารใหกับตำรวจ  

จนบางครั้งยอมรับกันวาตำรวจคือกองทัพท่ีสี่ ท่ีสำคัญคือการพัฒนาบทบาท และกำลังของตำรวจนี้

เปนไปโดยทางฝายทหารบกไมสามารถเขาไปควบคุมได  บรรดานายทหารจึงมีความรูสึกรวมกับ 

จอมพลสฤษดิ์  ท่ีตองขจัดอิทธิพลของ พล.ต.อ.เผา  ศรียานนท  และของตำรวจลงใหอยูในความ

ควบคุมของทหาร  ดังนั้นเม่ือ จอมพลสฤษด์ิ  เขายึดอำนาจไดแลวจึงสง พล.อ.ไสว  ไสวแสนยากร  
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คนสนิทของตนเขาไปเปนอธิบดีกรมตำรวจ  และในตอนหลัง จอมพลสฤษด์ิ  ไดเขามาดำรงตำแหนง

นี้เสียเอง  ดังนั้นจะเห็นไดวาการขยายกำลัง และบทบาทของตำรวจเชนนี้จะทำใหทหารไมพอใจ  

และกระตุนใหทหารเขาแทรกแซงทางการเมือง  เหมือนกับท่ี Nordlinger ไดกลาวไววาทหารจะเขา

แทรกแซงทางการเมืองเม่ือมีกลุมหรือองคกรใดก็ตาม ท่ีพัฒนาข้ึนมา โดยมีลักษณะและความ

รับผิดชอบคลายกับทหาร (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 39) 

ถาในชวงป 2489-2490  กลุมท่ีทาทายทหารคือ เสรีไทย ในชวงนี้กลุมท่ีทาทายคือ ตำรวจ  

นอกจากนั้นผลประโยชนของกลุมทหารถูกกระทบกระเทือนเชนเดียวกันกับในป 2490  คือมี

แนวโน มว าทหาร ซ่ึ งสามารถดำรงตำแหน งทางการเมืองได   เชน   เป นรัฐมนตรี  และ

สมาชิกสภาผูแทนประเภทท่ีสอง  อาจไมเปนเชนนั้นในอนาคต  ท้ังนี้เพราะรัฐบาล จอมพล ป. 

ตองการลดจำนวนสมาชิกสภาผูแทนประเภทนี้ใหนอยลง และพยายามใหมีการแยกขาราชการ

การเมืองออกจากขาราชการประจำ  ทำใหฝายทหารไมพอใจท่ีตนเองอาจตองเสียผลประโยชน  

และกลุมผูท่ีไดผลประโยชนแทนตนก็ก็คือ ผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากประชาชนเปนสมาชิกสภาผูแทน

ประเภทท่ีหนึ่ง ดังนั้นในการรัฐประหารครั้งนี้เชนเดียวกับเม่ือป 2490 เปนเรื่องของความขัดแยงใน

กลุมชนชั้นนำ ผูนำทหารจำตองโยงความตองการสวนตัวใหสอดคลองกับผลประโยชนของชาติ  ใน

คำปราศรัยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชน  ตอประชาชนเม่ือ 17 กันยายน 2500 ไดระบุวารัฐบาล

ของจอมพล ป. มีการบริหารงานท่ียังความ “ทุกขยากมาสูประชาชนชาวไทยทับทวีข้ึนทุกที” และ

ในการปฏิวัติเม่ือ 20 ตุลาคา  2501 ภัยของคอมมิวนิสตตอความม่ันคงของประเทศไดรับการเนนให

เดนชัดมากข้ึนในประกาศของคณะปฏิวัติ (สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 41) อยางไรก็ตามในความ

เปนอิสระของทหารไมเปนปจจัยท่ีสำคัญในการรัฐประหารครั้งนี้  ทหารนอกจากจะมีอิสระในการ

ดำเนินกิจการของตนเองแลว  ยังไดมีการพัฒนาอยางกวางขวางอีกดวย และยังไดรับความชวยเหลือ

ไมนอยในดานกำลังอาวุธและในดานการฝกอบรมจากสหรัฐอเมริกา เกียรติภูมิของทหารไมไดรับการ

ลบหลูอยางในยุคสงครามโลกครั้งท่ีสองเสร็จสิ้นใหม ๆ   ผลประโยชนของกลุมทหารมีบทบาท

เชนเดียวกันในการรัฐประหารของจอมพลถนอม  กิตติขจร  ใน พ.ศ.2514 แตเปนไปในลักษณะท่ี

แตกตาง  ไปจากรัฐประหารในสองครั้งแรกท่ีไดกลาวมาแลว คือกลุมทหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทหารบก  ไมมีเหลาทหารใดหรือตำรวจทาทายได แตผูท่ีทาทายทหารกลับเปนรัฐสภาโดยเฉพาะ

สภาผูแทนท่ีมาจากการเลือกต้ัง ในดานงบประมาณทหารแมวารัฐสภาไมกลาตัดทอน แตไดมีการ

อภิปรายจากฝายคานท่ีนอกจากจะไมเห็นดวยกับจำนวนงบประมาณท่ีสูงเกินไปในสายตาของเขา

แลวยังแสดงความไมพอใจอยางชัดเจนท่ีงบประมาณของทหารไมมีการแสดงรายละเอียด  อยางไรก็

ตามเม่ือเปรียบเทียบกับรัฐประหารในครั้งกอน ๆ ฝายทหารถูกทาทายนอยมาก การทาทายมี
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ผลกระทบตอผูนำทหารท่ีกุมอำนาจจากการเมืองมากวาทหารท้ังหมด จากการท่ีฝายทหารกุม

อำนาจการเมืองมาตั้งแตจอมพลสฤษดิ์ ทำรัฐประหารในป 2500 และตองมายอมใหมีการเลือกตั้งใน

ป 2512 ยอมทำใหผูนำทหาร อันไดแก จอมพลถนอม กิตติขจร  จอมพลประภาส  จารุเสถียร  ไม

สามารถปกครองประเทศไดอยางเด็ดขาดอยางแตกอน และตองแบงผลประโยชนใหกับบรรดา

สมาชิกสภาผูแทน เชนการอนุมัติเงินพัฒนาจังหวัดใหแกบรรดาสมาชิกสภาผูแทนสังกัดพรรค

สหประชาไทย เปนตน  การรักษาอำนาจของตนไมราบรื่นดังแตกอน และการสืบทอดอำนาจไปยัง 

พ.อ.ณรงค  กิตติขจร อาจมีอุปสรรคขัดขวาง นอกจากนั้นบรรดาผูนำยังมีการแตกแยกกันเอง เชน 

พล.ต.อ.ประเสริฐ  รุจิรวงค  อธิบดีกรมตำรวจ ซ่ึงขัดแยงกับจอมพลประภาส  จารุเสถียร ไดมีพรรค

พวกในสภาผูแทนเปนจำนวนไมนอย ดังนั้นการรัฐประหารในครั้งนี้เปนการดึงอำนาจท่ีผูนำทาง

ทหารเคยมีอยูกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2511 กลับมาเปนของตนอีกครั้งหนึ่ง  อยางไรก็

ตามฝายยึดอำนาจไมสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาทำไปเพ่ือกลุมทหารท้ังมวล อยางในป 

2490 และ 2500 แตเห็นชัดวาตองการจะรักษาอำนาจของกลุมตนเอาไวใหไดมากกวา  จากการท่ี 

พ.อ.ณรงค  กิตติขจร  มีบทบาทมากในการรัฐประหารและการบริหารประเทศภายหลังการ

รัฐประหาร  เปนเครื่องยืนยันไดอยางดีถึงความประสงคท่ีจะใหอำนาจทางการเมืองตกทอดอยูใน

กลุมของพวกของ จอมพลถนอม และประภาสเทานั้น ซ่ึงทำใหเกิดการแตกแยกในหมูทหารท่ีไม

พอใจจากการผูกขาดอำนาจแบบนี้ และเปนผลใหการปกครองของคณะทหารชุดนี้อยูไดเพียง 2 ป

เทานั้น(สุจิต  บุญบงการ, 2521, หนา 41-42) 

การรัฐประหารเมือ 6 ตุลาคม 2519 โดยการนำของ พล.ร.อ.สงัด  ชะลออยู ซ่ึงพนจาก

ตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดมาไดเพียงเล็กนอย  กับคณะนายทหารชั้นผูใหญท้ังกองบัญชาการ

ทหารสูงสุด  กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เรื่องของผลประโยชนของกลุมทหาร เปน

พลังผลักดันท่ีสำคัญอันหนี่ง หลังจากเหตุการณเม่ือ 14 ตุลาคม 2516 เปนตนมา ความเปนอิสระ

ของทหารถูกละเมิด เกียรติภูมิและบทบาทของทหารตกต่ำไปมาก ทหารไดรับการโจมตีอยางมาก

จากศูนยนิสิตนักศึกษา ผูนำกรรมกร นักการเมืองหัวกาวหนา  การโจมตีเนนในเรื่องตอไปนี้ การ

ปกครองแบบเผด็จการของทหาร โดยเฉพาะต้ังแตสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปนตนมา การ

คอรัปชั่นของผูนำทางทหาร  การใชทหารเขาไปปราบปรามผูเดินขบวนในเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 การปฏิบัติการณของกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน เชน กรณีบานทราย กรณีถัง

แดง  การยินยอมใหสหรัฐ ฯ ตั้งฐานทัพในประเทศ และใชฐานทัพทำสงครามกับเวียดนามเหนือ  

และยังมีการโจมตีใหยุบตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด การโจมตีเชนนี้ ฝายทหารถือเปนการ

ละเมิดความเปนอิสระ  โดยเขาไปยุงเก่ียวกับการวางนโยบายและการปฏิบัติการของฝายทหารใน
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ดานการปองกันประเทศและรักษาความม่ันคงภายใน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณตาง ๆ อีกท่ีเปนการ

ประทวงหรือตอตานการปฏิบัติการของฝายทหารท่ีสำคัญอีก เชน การประทวงท่ีปตตานี เม่ือปลายป 

2518 ตอการปฏิบัติการของทหารนาวิกโยธินท่ีถูกกลาวหาวาฆาคนไทยอิสลาม 5 คน หรือการ

ปะทะกันระหวางเรือ น.ป.ข. 123 กับฝายลาว จนทหารประจำเรือเสียชีวิตไปหนึ่งคนนั้น ก็ไดรับการ

วิจารณในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา “ แทจริงแลวเหตุการณในครั้งนี้ไมไดใหญโตมโหฬารอะไร มัน

เปนการประโคมขาวของสื่อมวลชนท่ีกระหายความหลงชาติอยางผิด ๆ นั่นเอง และเปนนโยบายทาง

การเมืองของกลุมคนบางกลุมท่ีมุงหวังในสถานการณครั้งนี้เพ่ือจะขยายวงอำนาจของกลุมตนเอง

ออกไปเทานั้น ในดานงบประมาณ  แมวาในชวง 2518 เปนตนมารัฐสภาไดอนุมัติงบประมาณทหาร

ตามท่ีขอแต ถูกโจมตีอยู เสมอจากสมาชิกผู แทนบางกลุ ม  การ ซ้ืออาวุธและเรือรบของ

กระทรวงกลาโหมบางครั้งก็ถูกทวงติง เชนในกรณีท่ีอดีตรัฐมนตรีสุรินทร  มาศดิตถ  ทักทวงการ

ประมูลตอเรือยนตเร็วโจมตีติดขีปนาวุธของกองทัพเรือ เปนตน 

Nordlinger ไดเสนอวาการตื่นตัวทางการเมืองของคนชั้นต่ำ (Lower Class) เปนการ

คุกคามตอผลประโยชนของชนชั้นกลางซ่ึงตรงกับของทหาร  ในเรื่องนี้ Perimmuter  ไมเห็นดวยวา

ทหารจะเปนตัวแทนของคนชั้นกลางเทานั้นสำหรับประเทศไทยแลว ยังกลาวไมไดวาทหารเปน

ตัวแทนของชนชั้นกลาง กลาวไดแตเพียงวาทหารมีความไมพอใจตอการต่ืนตัวทางการเมืองของชน

ชั้นต่ำ เห็นไดชัดวาในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนตนมา  บรรดากรรมกร  ชาวนา คน

หาเชากินค่ำท่ัวไปมีการตื่นตัวทางการเมืองอยางมาก  ลัทธิสังคมนิยมไดขยายตัวอยางกวางขวางใน

หมูนิสิต นักศึกษา และไดมีความพยายามท่ีจะใหลัทธินี้ไดรับความนิยมในหมูชาวนาและกรรมกร

มากข้ึน การรวมกลุม การรวมกลุมของพวกชนชั้นต่ำโดยความชวยเหลือของศูนยนิสิตนักศึกษา

เปนไปอยางรวดเร็ว และเปนหัวหอกในการตอสูเพ่ือความเปนธรรมในสังคม  บีบบังคับใหนายทุน

เจาของท่ีดินและชนชั้นกลางลดการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบบรรดาผูใชแรงงานท้ังหลายการขยายตัว

ของลัทธิกาวหนาเชนนี้ ทำใหเกิดความหวั่นเกรงในหมูนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นายธนาคาร และ

บรรดานายทหารท้ังหลาย (ดังจะเห็นไดจากบุคคลในกลุมตาง ๆ เหลานี้ไดรวมตัวเปนกลุมเดียวกัน 

เชนกลุมนวพล เปนตน) วาลัทธิคอมมิวนิสตจะขยายตัวไดรวดเร็วโดยแฝงมาในรูปของลัทธิสังคม

นิยม  และความคิดกาวหนาท้ังหลาย ในขณะเดียวกันเม่ือคอมมิวนิสตไดรับชัยชนะในอินโดจีน 

ความหวั่นเกรงในภัยคอมมิวนิสตก็มีมากข้ึน ฝายทหารเห็นวาการตื่นตัวทางการเมืองของชนชั้นต่ำ

อันเกิดจากการดำเนินงานของฝายนิสิตนักศึกษา ซ่ึงมีลักษณะตอตานระบบทุนนิยม อาจทำใหฝาย

คอมมิวนิสตขยายอิทธิพลไดงายเขา  แมวาเหตุการณ 14 ตุลาคม  จะทำใหทหารกลุม พล.อ.กฤษณ  

สีวะรา ไดรับประโยชนมากข้ึน เชน ตัวกฤษณเองก็ไดรับตำแหนงเปนผูบัญชาการทหารบก สวนกลุม



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3576

ของจอมพลประภาส ตองเสียประโยชนไป  แตกลุมทหารโดยท่ัว ๆ ไปมีความรูสึกวาความตื่นตัวทาง

การเมืองของชนชั้นต่ำ  การเดินขบวน  การประทวง  การนัดหยุดงานของบรรดาชาวนาและ

กรรมกร และนักศึกษา เปนสิ่งท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงของประเทศ และผลประโยชน

ของกลุมทหารโดยสวนรวม  ท้ังหมดท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวาผลประโยชนของกลุมทหาร 

(corporate interest) เปนสิ่งกระตุนท่ีสำคัญอันหนึ่งท่ีทำใหทหารแทรกแซงทางการเมือง อยางไรก็

ตามการแทรกแซงยอมข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้นดวย 

ปจจัยสำคัญท่ีทหารกาวเขามามีบทบาททางการเมือง 

โดยปกติแลวทหารจะไมเขาแสดงบทบาททางการเมือง  เนื่องจากรัฐธรรมนูญตลอดจน

กฎระเบียบการปฏิบัติราชการไวอยางชัดเจน รัฐธรรมนูญจะกำหนดหนาท่ีของทหารไว 2 ลักษณะ

คือ หนาท่ีเก่ียวกับการปองกันประเทศ  รักษาเอกราชความม่ันคง ความสงบเรียบรอย ตลอดจน

สถาบันสำคัญ ของประเทศ และอีหน า ท่ีหนึ่ ง คือหน า ท่ี การพัฒ นาประเทศ (Surachart 

Bumrungsuk, 1985, p.63) อยางไรก็ดีไดมีการวิเคราะหเก่ียวกับหนาท่ีของทหารในการรักษา

ความม่ันคงหรือความสงบเรียบรอยซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไววา การเขาแสดงบทบาททาก

การเมืองเพราะเหตุผลความจำเปนทางการเมืองท่ีกำลังเกิดวิกฤตอันเนื่องจากการบริหารงานท่ี

ผิดพลาดของรัฐบาล จนสอเคาวาจะเกิดความวุนวาย ความไมสงบข้ึนภายในประเทศ หากทหารไม

เขามาดำเนินการแลวจะมีผลเสียตอความสงบเรียบรอยความม่ันคงของประเทศ  ดังนั้นหากจะ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะท่ี

การเมืองเกิดความไมสงบหรืออยูในชวงวิกฤตทางการเมืองแลวพบวานาจะเกิดจากสาเหตุตาง ๆ 

ดังนี้  

1) สถานการณการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศเกิดความไมสงบ มีความ

ขัดแยงทางการเมือง เกิดความแตกแยกในหมูประชาชนออกเปนฝายตาง ๆ มีปญหาทางเศรษฐกิจ 

การทุจริต คอรัปชั่น และปญหาทางสังคมเกิดข้ึนอยางกวางขวาง เกิดการรวมกลุมชุมนุมเพ่ือกดดัน

การแกปญหาของรัฐบาลจนกลายเปนสถานการณความวุนวาย 

2) ความไมมีเสถียรภาพของสถาบันทางการเมือง เชน เกิดความออนแอของสถาบันทาง

การเมืองของรัฐบาล พรรคการเมือง นักการเมืองขาดเจตนารมณท่ีแนวแนในการปฏิบัติหนาท่ีทำให

ประชาชนไดรับผลเสีย เม่ือประชาชนไดรับผลกระทบมากก็จะเรียกรอง ตอตานหรือกดดันรัฐบาล

ดวยวิธีการตาง ๆ  
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3) ทหารเปนองคกรท่ีมีคุณลักษณะพิเศษแตกตางจากองคกรพลเรือนท่ัวไป กลาวคือทหาร

มีระเบียบวินัย การปกครองบังคับบัญชา การสั่งการท่ีเครงครัดมาก นอกจากนี้แลวยังไดรับการฝก

ความอดทน ความแข็งแกรง การใชอาวุธยุทธวิธีตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งจำเปนตอการปฏิบัติการใด ๆ เม่ือ

เกิดความไมสงบ 

4) ลักษณะเดนของทหารอีกอยางหนึ่งเพ่ิมเติมจากขอ 3 ซ่ึงเปนบุคคลท่ัวไปหรือองคกรใด

ไม มี การรักษาความสงบเรียบรอย หรือการยึดอำนาจการปกครองอาจตองมีการใชอาวุธ

ประกอบการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงผูท่ีสามารถใชอาวุธไดนั้นตองมีความชำนาญหรือผานการฝกทักษะ

มาแลว ในการเขาคลี่คลายปญหาความสงบทางการเมืองของประเทศ เพ่ือการควบคุมฝูงชนใหอยูใน

ความสงบหรือเพ่ือใหการปฏิบัติการยึดอำนาจจากรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอยอยูภายใตการ

ควบคุมสั่งการจากผูบังคับบัญชา 

ปจจัยดังกลาวขางตนเปนสวนสนับสนุน ผลักดันใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมือง 

บางฝายวาเปนหนาท่ีของทหารในการรักษาความสงบเรียบรอย ความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงสามารถ

กระทำไดโดยอางอิงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกำหนดใหทหารมีหนาท่ีในการรักษาเอก

ราชความม่ันคง สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ  และการปกครองระบอบ

ประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือเกิดความไมสงบทางการเมือง

ภายในประเทศข้ึนจึงทำใหมีการจับตามองมาท่ีฝายทหารเปนพิเศษวาจะมีการแสดงทาทีอยางไรตอ

เหตุการณนั้น อยางไรก็ดีหากทหารจะตองเขาแสดงบทบาทตอกรณีดังกลาวก็มักจะดำเนินการไป

เพ่ือมุงสรางความสงบเรียบรอย ไมตองการใชกำลังและอาวุธในทางท่ีจะกอใหเกิดความรุนแรง

เสียหายตอประชาชนและภาพลักษณของประเทศ จะเห็นไดวาการยึดอำนาจการปกตรองของคณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เม่ือวันท่ี 

19 กันยายน 2549 และการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เม่ือ

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยการยึดอำนาจการปกครองของท้ัง 2  ครั้ง ไมมีการใชกำลังอาวุธเขา

ตอสูหรือเสียเลือดเนื้อเลยแมแตนอย เพราะดังท่ีไดกลาวแลววาถาทหารตองเขายึดอำนาจจาก

รัฐบาล ก็จะดำเนินการไปเพ่ือสรางความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ และประชาชน ท่ีสำคัญคือ

ทหารจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชกำลังหรืออาวุธ ซ่ึงตองเปนไปตามคำสั่งของ

ผูบังคับบัญชาและมีกฎหมายรองรับ (Surachart Bamrungsuk, 1999, p.57) 
 

ทหารกับเหตุผลของการทำรัฐประหาร 
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สาเหตุของการทำรัฐประหารจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพราะมีการบริหาร

ประเทศชาติท่ีผิดพลาดและจำเปนตองบังคับใหรัฐบาลพนจากอำนาจ จึงใชกำลังบังคับใหออกจาก

ตำแหนง โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมภายในเวลาท่ีกำหนด 

ลักษณะนี้ก็เรียกไดวาเปนการกอรัฐประหาร หากยอนรอยการทำรัฐประหารในประวัติศาสตรชาติ

ไทยจนถึงปจจุบันมีถึง 13 เหตุการณดวยกัน ดังนี้ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 พระ

ยามโนปกรณนิติธาดา ไดประกาศพระราชกฤษฎีกาปดสภาผูแทนราษฎรพรอมงดใชรัฐธรรมนูญบาง

มาตรา เกิดจากการนำเสนอเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค  ฉบับท่ีเรียกวา “สมุดปก

เหลือง” ท่ีถูกหลายฝายมองวาคลายกับเคาโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต กอใหเกิดความเห็น

ขัดแยงกันอยางรุนแรงในหมูคณะราษฎรและบรรดาขาราชการ จึงเกิดการรัฐประหารเงียบบีบบังคับ

ใหนายปรีดีเดินทางออกนอกประเทศพรอมท้ังกวาดลางจับกุมพวกท่ีคิดวาเปนคอมมิวนิสต พรรค

คอมมิวนิสต ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 รัฐประหารครั้งนี้มีข้ึนหลังพระยามโน

ปกรณ นิติธาดา ประกาศพระราชกฤษฎีกาปดสภา ฯ และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา หลังมีความ

ขัดแยง “สมุดปกเหลือง” จนกระท้ังวิกฤตเม่ือ “4 ทหารเสือ” ลาออกจากตำแหนง เม่ือวันท่ี 18 

มิถุนายน 2476 โดยอางเหตุผลวาเพ่ือพักผอนหลังจากตรากตรำทำงานราชการจนสุขภาพเสื่อม

โทรม จากนั้นในเวลาหัวค่ำของคืนวันท่ี 20 มิถุนายน 2476 คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน 

นำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงพิบูลสงคราม และหลวงศุภชลาศัย ไดทำรัฐประหารยึด

อำนาจจากพระยามโนปกรณนิติธาดา ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 สาเหตุคือรัฐบาล 

พล.ร.ต.ถวัลย ธำรงนาวาสวัสดิ์ ไมสามารถจัดการกับปญหาความขัดแยงกันในชาติได อันมีสาเหตุ

หลักจากเหตุการณสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 ประกอบมีการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ ครั้งท่ี 4 เม่ือ

วันท่ี 6 เมษายน 2491 คณะนายทหารกลุมท่ีทำการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 จี้บังคับให 

นายควง อภัยวงศ ลาออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรี และมอบให จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยท่ี

ภายหลังกลุมนายทหารนำโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ไดทำการรัฐประหารรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย 

ธำรงนาวาสวัสดิ์ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 แลวไดแตงต้ังให นายควง อภัยวงศ เปน

นายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดการเลือกตั้งท่ัวไป ตอมาในการเลือกตั้งวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2491 พรรค

ประชาธิปตยสามารถชนะการเลือกตั้งไดรับเสียงสูงสุดในสภา ฯ นายควง อภัยวงศในฐานะหัวหนา

พรรคไดดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ยึดอำนาจรัฐบาลตนเอง โดยอางวาไมไดรับความสะดวกในการบริหารราชการแผนดิน 

เหตุสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2492 ท่ีใชอยูในขณะนั้นไมเอ้ือใหเกิดอำนาจ คือใหผูเปน

สมาชิกวุฒิสภาจะเปนขาราชการประจำไมได ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2500 สืบเนื่อง
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จากความแตกแยกกันระหวางกลุมทหารท่ีนำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก กับ 

พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตำรวจท่ีค้ำอำนาจของรัฐบาลท่ีมีการเลือกตั้งท่ีมีการโกงกันมาก

ท่ีสุดในประวัติศาสตร ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ดวยสาเหตุการเมืองในรัฐสภาไม

สงบ เนื่องจากบรรดา ส.ส. เรียกรองเอาผลประโยชนและมีการขูวาหากไมไดตามท่ีขอจะถอนตัวจาก

การสนับสนุนรัฐบาล พล.ท.ถนอม กิตติขจร ก็ไมอาจควบคุมสถานการณไดจึงประกาศลาออกใน

เวลาเท่ียงของวันเดียวกัน แตยังไมไดประกาศใหแกประชาชนทราบโดยท่ัวกัน จอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต ประกาศยึดอำนาจโดยอางถึงเหตุความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงมีลัทธิคอมมิวนิสตกำลังคุกคาม 

โดยมีคำสั่งคณะปฏิวัติใหยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชอยูในขณะนั้นยุบสภา ยกเลิก

สถาบันทางการเมือง ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึด

อำนาจรัฐบาลตนเอง สาเหตุสืบเนื่องมาจาก นายญวง เอ่ียมศิลา ส.ส.จังหวัดอุดรธานี ไดเรียกรอง

ผลประโยชนตอบแทนตาง ๆ ตามท่ีจอมพลถนอมไดสัญญาไวในชวงเลือกต้ัง เม่ือไมไดรับการตอบ

แทนดังท่ีสัญญาไว ส.ส. เหลานี้ไดตางพากันเรียกรองตาง ๆ นานา ซ่ึงเปนเหตุให จอมพลถนอม ไม

อาจควบคุมสถานการณในสภา ได จึงทำการยึดอำนาจตนเองข้ึน ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 

2519 เนื่องจากสถานการณสังหารหมูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร ซ่ึงรัฐบาลไมอาจ

ควบคุมสถานการณใหอยูในความสงบเรียบรอยได คณะนายทหาร 3 เหลาทัพและอธิบดีกรมตำรวจ 

นำโดย พล.ร.อ.สงัด ชะลออยู ผูบัญชาการทหารสูงสุด จึงจำเปนตองยึดอำนาจการปกครองไวโดยใช

ชื่อวา “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” ครั้งท่ี 10 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เหตุเนื่องจา

การท่ีรัฐบาล นายธานินทร มีภารกิจสำคัญท่ีจะตองทำคือ การปฏิรูปการเมืองภายในระยะเวลา 12 

ป ซ่ึงทางคณะปฏิรูป ฯ เห็นวาลาชาเกินไป  ประกอบกับสถานการณตาง ๆ ในประเทศยังไมสงบดี 

ดังนั้นจึงกระทำการรัฐประหารซ้ำอีครั้ง ครั้งท่ี 11 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 โดยมีเหตุผล

หลายประการ เชน พฤติการณฉอราษฎรบังหลวง ขาราชการการเมืองใชอำนาจกดข่ีขมเหงราชการ

ประจำผูซ่ือสัตยสุจริต รัฐบาลเปนเผด็จการทางรัฐสภา ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549  

นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเปนจุด

เปลี่ยนสำคัญในวิกฤตการณทางการเมืองท่ีดำเนินมายาวนาน นับตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 

คณะรัฐประหารไดยกเลิกการเลือกต้ังในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สั่งยุบสภา สั่งหามการ

ประทวงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยั้งและเซ็นเซอรสื่อ ประกาศใชกฎอัยการศึกและจับกุม

สมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน และครั้งท่ี 13  เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นำโดย พล.อ.

ประยุทธ จันโอชา ผูบัญชาการทหารบกประกาศรัฐประหารเพ่ือใหรัฐมนตรีรักษาการท้ังหมดหมด

อำนาจ และเปลี่ยนผานสูการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม และออกประกาศคำสั่งขอความรวมมือใน
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หลายเรื่องอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจากเกิดความขัดแยงทางการเมือง การชุมนุมเรียกรองของกลุม

ตาง ๆ และการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลและนักการเมือง เปนตน (สุรชาติ บำรุงสุข, 2541, หนา 

208) 

 

สรุป  

กองทัพในหลายประเทศมักทำตัวเปนอุปสรรคตอการสถาปนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนและดำรงอยูอยางม่ันคง และหนทางท่ีจะจรรโลงใหระบอบประชาธิปไตย

สามารถอยูรอดก็ตองทำใหบทบาททางการเมืองของกองทัพลดลง โดยกองทัพตองมีฐานะเปนเพียง

องคกรท่ีอยูใตการควบคุมของรัฐบาลซ่ึงอาจกลาวไดวาแนวความคิดแบบนี้ปฏิเสธความไปไดท่ี

กองทัพจะแสดงบทบาทในเชิงบวกตอการพัฒนาประชาธิปไตยอยางแทบจะสิ้นเชิง ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 

การทำรัฐประหารนั้นจะตองมีสิ่งกระตุนใหทำ จะตองมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวย และ

ตองอาศัยความเขมแข็งของฝายทหารเอง สิ่งท่ีกระตุนใหทหารเขาแทรกแซงทางการเมือง ไม

จำเปนตองเปนเรื่องความประสงคใหประเทศมีความเจริญกาวหนาหรือมีความม่ันคง ผลประโยชน

ของกลุมทหารเปนปจจัยท่ีสำคัญเชนกัน การละเมินความเปนอิสระของทหาร การตัดผลประโยชนท่ี

ฝายทหารไดรับ การเขาไปยุงเก่ียวกับการจัดกำลัง และการวางนโยบาย การลบหลูเกียรติภูมิของ

ทหาร และการเสริมสรางหนวยกำลังอ่ืนแขงขันกับทหาร  เปนการกระทบกระเทือนตอผลประโยชน

ของทหาร ความทะเยอทะยานของผูนำทหารและความขัดแยงระหวางผูนำทหารกับผูนำกลุมอ่ืน ๆ 

เปนตัวกระตุนท่ีสำคัญ แตจะตองโยงความตองการสวนตัวใหสอดคลองกับความตองการของกลุม

และผลประโยชนของชาติ ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาความสนับสนุนในหมูทหารและประชาชน ความหยอน

ประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลพลเรือน ความวุนวายทางการเมืองตลอดจนการใชกำลัง

รุนแรง การลดลงของความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนเปนสภาพท่ีทหารเขาแทรกแซงได แต

ในชวงท่ีความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนมาก ไมไดหมายความวาทหารจะไมเขาแทรกแซงเสมอ

ไป ท้ังนี้ข้ึนกับฝายท่ีตอตานมีพลังขัดขวางการรัฐประหารไดมากนอยเพียงใดดวย สวนกำลังของ

ทหารมีความเขมแข็งกวาองคการพลเรือน ท้ังในดานกำลังอาวุธ เงิน และสื่อมวลชน ความเปน

วิชาชีพของทหารไดรับการพัฒนามากกวาสถาบันรัฐสภา และพรรคการเมืองความเขมแข็งเชนนี้ทำ

ใหทหารสามารถเขาแทรกแซงทางการเมืองได อยางไรก็ตามเม่ือประเทศมีการเปลี่ยนแปลงใหเปน

สมัยใหมมากข้ึน ทำใหประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากข้ึนดวย และเห็นดวยกับความคิด

ท่ีวาการเลือกต้ังเปนท่ีมาของความชอบธรรม จะทำใหทหารเขายึดอำนาจไดลำบากข้ึน และยังจะ
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ปกครองประเทศไดลำบากมากข้ึนเชนกัน ดังเชนปรากฏอยูในขณะนี้ ปญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอกับรัฐบาล

ทหารหลังจากท่ีไดทำรัฐประหารแลว คือจะปกครองอยางไร จะเปลี่ยนสภาพจากรัฐบาลทหารมา

เปนพลเรือนไดอยางไร ในสภาพท่ีประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากข้ึน รัฐบาลทหารจะ

ประสบกับความลำบากในดานควบคุมหรือจัดการเก่ียวกับความตองการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน เพราะลักษณะขององคการ และอุดมการณของทหารไมเอ้ืออำนวย  ดังนั้นตองมีสถาบัน

ท่ีเปนตัวดำเนินการเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง และสถาบันนั้นคือ พรรคการเมือง แตพรรค

การเมืองของไทยตองหยุดชะงักเปนชวง ๆ เพราะการรัฐประหาร เปนผลใหการพัฒนาพรรคเปนไป

อยางลาชา ในขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไมถูกกระทบกระเทือน และดำเนินงานอยู

ตลอดเวลาโดยไมหยุดชะงัก ดังนั้นการแกปญหาความวุนวายอันเกิดจากการขยายตัวของการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนจะตองแกไขโดยอาศัยการพัฒนาระบบพรรคท่ีมีประสิทธิภาพ  ไมใช

โดยการรัฐประหารวิธีการพัฒนาระบบพรรคท่ีจะตองรับทำท่ีสุดคือ การเปดโอกาสใหพรรคการเมือง

มีบทบาททางการเมืองเปนระยะเวลาท่ีตอเนื่องกันพอสมควร  อยางไรก็ตาม สถาบันการเมืองของ

พลเรือนจะสามารถเติบโตไดทามกลางการแทรกแซงของทหาร การตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชน ซ่ึงเปนความจำเปนของความม่ันคงความอยูรอดของสถาบันทางการเมืองเหลานี้จะ

เพ่ิมข้ึนแมจะมีการรัฐประหาร  แตก็อาจเพ่ิมข้ึนอยางชาในขณะท่ีมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่ง คือ

พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  ทำงานและแสวงหาความสนับสนุนอยูตลอดเวลาพรอมท้ังมี

ความเขมแข็งข้ึนเรื่อย ๆ และถาไมมีความพยายามท่ีจะชวยกันเสริมสรางสถาบันรัฐสภาและพรรค

การเมืองใหเขมแข็งแขงกับพรรคคอมมิวนิสตแลวอาจเปนท่ีนาสนใจไดเพราะเหตุการณในหลาย

ประเทศแสดงใหเห็นวามาตรการทางทหารแกไขปญหาเรื่องการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสตไม

สำเร็จ แตตองอาศัยมาตรการทางการเมืองอีกดวย  การปองกันประเทศ รักษาเอกราช ความม่ันคง 

ความสงบเรียบรอย ตลอดจนสถาบันสำคัญของประเทศเปนหนาท่ีและบทบาทสำคัญของทหาร 

และกองทัพ การเขาแสดงบทบาททางการเมืองเม่ือสถานการณทางการเมืองของประเทศเกิดความ

ไมสงบเหตุวิกฤตเนื่องจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดของรัฐบาลจนสอเคาวาจะเกิดความวุนวาย 

ความไมสงบข้ึนภายในประเทศ หากทหารไมเขามาดำเนินการแลวจะมีผลเสียตอความสงบเรียบรอย

ความม่ันคงของประเทศ ปฏิบัติการยึดอำนาจของทหารถือวาเปนหนาท่ีเพ่ือรักษาความม่ันคงความ

สงบเรียบรอยใหกับประเทศชาติและประชาชน ดังนั้นหากวิเคราะหปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนผลักดัน

ใหทหารตองเขาแสดงบทบาททางการเมืองในภาวะท่ีการเมืองเกิดความไมสงบถูกมองเปน 2 กรณี

คือ 
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1. ทหารสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาเอกราชความม่ันคงสถาบันพระมหากษัตริย 

ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความไมสงบทาง

การเมืองหรือวิกฤตการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจะกลายเปนปญหาตอความม่ันคงหรือระบอบการ

ปกครองของประเทศซ่ึงทหารสามารถกระทำได 

2. การหาขอยุติเม่ือเกิดวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศควรปลอยใหเปนไปตาม

กลไกของระบอบการปกครอง ดังนั้นการจะเห็นดวยตามหลักเหตุผลและขอเท็จจริงวาเม่ือเกิดความ

ไมสงบทางการเมืองข้ึนภายในประเทศ เกิดความขัดแยงระหวางรัฐบาลในฐานะฝายบริหารประเทศ

กับประชาชนอาจเนื่องมาจากท่ีบานเมืองมีปญหาและรัฐบาลยังไมดำเนินการแกไขหรือยังแกไขไมได 

หากปลอยไวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน หลายคนจึงมองมาท่ีทหารซ่ึงเปน

องคกรท่ีมีลักษณะพิเศษกวาองคกรอ่ืนดังท่ีไดกลาวแลว แตอยางใดยามปกติทหารก็ปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมายไมเขาแทรกแซงทางการเมือง จนตอเม่ือสถานการณผลักดันใหทหารตองเขาแสดง

บทบาทตอเหตุการณความไมสงบเทานั้น ทหารจึงจะมีการเคลื่อนไหว  โดยสรุปแลวสาเหตขุองการ

ทำรัฐประหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีเกิดข้ึน 13 เหตุการณ ดวยมีเหตุผลโดยรวมของการทำ

รัฐประหาร 5 ประการดังนี้  

1. รัฐบาลพลเรือนเขาไปยุงเก่ียวกับกิจการของฝายทหารมากเกินไป ในขณะท่ีฝายทหารเอง

บางครั้งก็ไมยอมรับอำนาจฝายการเมืองดวยเหตุผลบางประการ เชน ตัวบุคคล และการบริหารงาน

ของรัฐบาลท่ีมุงรักษาผลประโยชนพวกตนมากกวาของประเทศชาติ 

2. ความพยายามของฝายการเมืองในการเขาไปแทรกแซงทหาร เชน แอบสนับสนุน

นายทหารบางคน ไมวาจะเปนการแบงปนผลประโยชนท่ีไดมาจากการประกอบธุรกิจ  แตงตั้งให

ดำรงตำแหนงสำคัญ ๆ โดยไมคำนึงถึงระเบียบแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติ ทำใหทหารแตกกันเปนกลุม 

เปนการแยกดุลอำนาจของทหารในกองทัพเพ่ือใหเปนท่ีวางใจไดวาทหารจะไมสามารถทำการปฏิวัติ

รัฐประหารได 

3. ความขัดแยงกันเองระหวางฝายทหารดวยกัน ไมวาจะเกิดจากความทะเยอทะยาน

สวนตัว ความขมข่ืนสวนตัว  หรือขัดแยงกันดวยผลประโยชนบางอยางของกลุมตน ไมวาจะเปนเรื่อง

ตำแหนงหนาท่ีสำคัญ ๆ ในกองทัพท่ีโยกยายคนของตนไปดำรงตำแหนง และโยกยายคนท่ีไมใชกลุม

หรือพวกตนไปอยูในตำแหนงอ่ืนท่ีไมสำคัญ 

4. เกียรติภูมิและบทบาทของทหารถูกละเมิด หรือไมก็ตกต่ำเนื่องจากการลบหลูดูหยาม

เกียรติ ถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการหรือทุจริตคอรัปชั่น 
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5. ทหารไมมีความเชื่อม่ันวารัฐบาลพลเรือนท่ีบริหารประเทศอยูในขณะนั้นสามารถนำพา

ประเทศชาติไปไดดวยดี ไมวาจะเปนการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจสังคม ความสงบเรียบรอยภายใน

หรือปญหาท่ีเกิดจากการทุจริตแสวงหาผลประโยชนโดยไมชอบธรรมของนักการเมืองอยูในคณะนี้ 
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กฎหมายที่พระสังฆาธิการควรรูในสถานการณปจจุบัน 

The law that Sangha Administrative officers should know  

in the current situation 

 

พระมานพ อคฺคมาณโว∗     

 

บทคัดยอ 

 พระสังฆาธิการเปนตำแหนงท่ีเก่ียวเนื่องดวยการปกครองคณะสงฆ จึงมีความจำเปนท่ี

จะตองรูขอกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ เบื้องตน ท่ีบัญญัติไวในการปกครองคณะสงฆ เพ่ือท่ีจะ

สามารถปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย และสามารถระงับ แกไขอธิกรณตางๆท่ี

เกิดข้ึนกับคณะสงฆได กฎหมายท่ีพระสังฆาธิการควรรูเบื้องตน ประกอบดวย พระราชบัญญัติคณะ

สงฆ,กฎมหาเถรสมาคม วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ และการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิ

การ, กฎหมายอาญาวาดวยเรื่องความเปนเจาพนักงาน และกฎหมายอาญาวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเหลานี้เปนกฎหมายสำคัญท่ีพระสังฆาธิการจำเปนตองรู ในสถานการณ

ปจจุบันนี้ เพราะหากพระสังฆาธิการไมสนใจ หรือไมศึกษาเปนความรูไว นอกจากการปกครอง 

แกไขปญหาของคณะสงฆจะไมมีประสิทธิภาพเต็มท่ีแลว อาจตองไดรับโทษทางอาญาและทาง

ปกครองตามมาดวยหากมีการกระทำท่ีถือเปนความผิดตามกฎหมายเขา 

คำสำคัญ : กฎหมาย,พระสังฆาธิการ,สถานการณปจจุบัน 

 

Abstract 

 The Sangha Administrator is a position that is related to the administration 

of the Sangha.  Therefore, it is necessary to know the basic laws and regulations 

that are provided in the administration of the Sangha.  In order to be able to rule 

the monarchy in peace and order  And can be suspended  Can edit various 

                                                           
∗Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ordinances that occur with the clergy Laws that the Sangha Administrative Officers 

should know firstly include the Sangha Act, Maha Sangha Law  Regarding the rules 

and regulations of the Sangha  And the appointment, removal of the Sangha 

Administrators, criminal law on official matters  And criminal law on the prevention 

and suppression of money laundering  These are the important laws that the 

Sangha Administrators need to know.  In this current situation  Because if the 

Sangha Administrative Officer is not interested  Or not studying as knowledge  

Besides government  Solving the problems of the Sangha will not be fully effective  

May be subject to criminal and administrative penalties, as well as if there is an 

action that is considered an offense under the law. 

Keywords : Law, Sangha Administrative officers, current situation 

 

บทนำ 

 ในอดีต การปกครองคณะสงฆ เคยปกครองกันดวย ระบบภัณเต อาวุโส มีพระท่ีพรรษากาล

มากกวาปกครองดูแลพระสงฆท่ีพรรษากาลนอยกวา โดยมีกรอบของพระวินัยเปนแมบทในการ

ยึดถือปฏิบัติใหคณะสงฆอยูกันดวยความสงบเรียบรอยเปนท่ีตั้งแหงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แต

ในปจจุบันนี้ การปกครองของอาณาจักรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมท่ีสลับซับซอน

ข้ึน ซ่ึงไมอาจทำใหอาณาจักรและพุทธจักรสามารถแยกการปกครองออกจากกันไดอยางเด็ดขาด 

เพราะคณะสงฆเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรทำใหตองอยูภายใตการดูแลของฝายอาณาจักรดวย จึง

ทำใหบริบทของพระสงฆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอกจากจะตองอยูในกรอบของพระธรรมวินัยแลว 

ยังจะตองอยูในกรอบกฎหมายของประเทศอีกดวย 

เม่ือพระสงฆตองอยูภายใตกฎหมายอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนนี้ เราจึงปฏิเสธไมไดวาพระสงฆ

จำเปนจะตองรูกฎหมายไวบาง เพ่ือเปนเกราะปองกันตนเองใหไมถูกหลอกลวง หรือถูกเอารัดเอา

เปรียบจากบุคคลท่ีตองการแสวงหาผลประโยชนจากพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ ดังท่ีปรากฎใน

หลายๆพ้ืนท่ีในประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตำแหนงพระสังฆาธิการ ซ่ึงเปนผูปกครองคณะ

สงฆท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารและรับผิดชอบเรื่องราวตางๆท่ีเก่ียวของกับคณะสงฆ จำเปนตอง

รูกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ เบื้องตนท่ีจำเปน เพ่ือท่ีสามารถปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยความ
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สงบเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ือปองกันการกระทำท่ีอาจเปนความผิดตามกฎหมาย อัน

จะนำมาซ่ึงโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง ท่ีพระสังฆาธิการอาจจะไดรับ ดังเชนใน

สถานการณปจจุบันท่ีมีพระสังฆาธิการหลายรูป ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกจับ ติดคุก ดวยขอหา

วากระทำความผิดกฎหมายตางๆหลายประการ 

 

ความหมายของกฎหมาย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กำหนดคำนิยามความหมายของคำวา  

“กฎหมาย” ไววา คือกฎเกณฑท่ีผูมีอำนาจตราข้ึนเพ่ือใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามเปนการท่ัวไป 

ผูใดไมปฏิบัติตามยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราข้ึนเพ่ือกำหนดระเบียบแหงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ หรือเพ่ือใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจาก

จารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับนับถือกันก็ได 

 กฎหมายท่ีใชบังคับภายในประเทศ จะมีชื่อเรียกหลายอยาง และจะมีลำดับศักด์ิท่ีตางกัน 

กฎหมายท่ีอยูในลำดับศักดิ์ท่ีต่ำกวาจะมีเนื้อหาท่ีขัดหรือแยงกับ กฎหมายท่ีมีลำดับสูงกวาไมได 

กฎหมายท่ีอยูในลำดับสูงกวาจะใหอำนาจกฎหมายท่ีลำดับศักดิ์ต่ำกวา ในการกำหนดรายละเอียด

ปลีกยอยตางๆ เพ่ือกำหนดวิธีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

พระสังฆาธิการคือใคร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดใหความหมายของพระสังฆาธิการไววา 

หมายถึง พระภิกษุผูมีตำแหนงในการปกครองคณะสงฆไทย นับตั้งแตผูชวยเจาอาวาสข้ึนไปจนถึง

เจาคณะภาค และตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระ

สังฆาธิการ ไดใหคำนิยามพระสังฆาธิการ ไวในขอ 4 วา พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูดำรง

ตำแหนงปกครองคณะสงฆ ดังตอไปนี้ 

 1. เจาคณะใหญ 

 2. เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค 

 3. เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด 

 4. เจาคณะอำเภอ รองเจาคณะอำเภอ 

 5. เจาคณะตำบล รองเจาคณะตำบล 
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 6. เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

ดังนั้นเม่ือประมวลจากท้ังสองสวน จึงสามารถสรุปความไดวาพระสังฆาธิการ หมายถึง 

พระภิกษุผูมีตำแหนงในการปกครองคณะสงฆไทย นับตั้งแตผูชวยเจาอาวาสข้ึนไปจนถึงเจาคณะ

ใหญ 

 

กฎหมายท่ีพระสังฆาธิการควรรูเบ้ืองตน 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 - 4) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505  เปนกฎหมายท่ีออกโดยฝายอาณาจักร ตราข้ึนโดย

รัฐสภาในป พ.ศ. 2505 เปนกฎหมายหลักท่ีบังคับใชในการปกครองคณะสงฆมาจนถึงปจจุบันนี้ 

รายละเอียดเนื้อหาจะประกอบดวยองคกรในการปกครองคณะสงฆ วิธีการปกครองคณะสงฆ การ

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ วัดและศาสนสมบัติ และบทกำหนดโทษสำหรับผูท่ีฝาฝนตาม

พระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ในกฎหมายฉบับนี้ยังบัญญัติใหอำนาจในการตรากฎมหาเถรสมาคม 

และกฎกระทรวง เพ่ือกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติการตางๆ เพ่ือใหเปนไป

ตามท่ีพระราชบัญญัติกำหนดไวดวย 

ผูเขียนประสงคใหพระสังฆาธิการควรรูมาตราสำคัญในกฎหมายฉบับนี้ไว ท่ีมีความจำเปน

ตอพระสังฆาธิการ คือ มาตรา 37 มาตรา 38 และ มาตรา 45 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            มาตรา 37  เจาอาวาสมีหนาท่ี ดังนี้ 

                             (1)  บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 

                             (2)  ปกครองและสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพำนักอาศัย

อยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคำสั่งของมหา

เถรสมาคม 

                             (3)  เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและ

คฤหัสถ 

                             (4)  ใหความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล 

            มาตรา 38  เจาอาวาสมีอำนาจ ดังนี้ 

                             (1)  หามบรรพชิต  และคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยู

อาศัยในวัด 
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                             (2)  สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสีย

จากวัด 

                             (3)  สั่งใหบรรพชิต และคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพำนักอาศัยในวัด ทำงาน

ภายในวัด หรือใหทำทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ  ในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิด

คำสั่งเจาอาวาส  ซ่ึงไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือ

คำสั่งของมหาเถรสมาคม 

            มาตรา 45  ใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในการปกครอง

คณะสงฆ และไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 

ความในมาตรา 37 และ มาตรา 38 เปนการบัญญัติถึงหนาท่ีและอำนาจของพระสังฆาธิ

การระดับเจาอาวาส ซ่ึงในมาตรา 37 กำหนดวาเจาอาวาสมีหนาท่ีตองทำอะไรบาง หากเจาอาวาส

ไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดนี้ อาจถูกรองเรียนและถูกลงโทษได โดยการถูกลงโทษ

อาจถูกลงโทษทางปกครองซ่ึงไดแกการตักเตือน ภาคทัณฑ พักตำแหนง หรืออาจจะถูกปลดออก

จากตำแหนงได หากพิสูจนไดวาเปนการจงใจไมปฏิบัติตามหนาท่ีและกอใหเกิดผลเสียหายอยาง

รายแรง  และอาจจะถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายบานเมือง หากมีการรองทุกขกลาวโทษ 

เพราะในมาตรา 45 บัญญัติใหพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในการปกครองคณะสงฆ 

และไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา จึงทำใหตำแหนงพระสังฆาธิ

การในการปกครองคณะสงฆ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย หากมีการทำผิด

หนาท่ี หรือไมตามปฏิบัติหนาท่ี อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาในฐานความผิดปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดวย ซ่ึงหากมีการกระทำ

ผิดจริง อาจถูกศาลตัดสินลงโทษถึงข้ันจำคุกได  

เม่ือกฎหมายกำหนดหนาท่ีใหเจาอาวาสตองปฏิบัติตามในมาตรา 37 แลว ก็มีการให

อำนาจแกเจาอาวาสในมาตรา 38 ดวย ซ่ึงเจาอาวาสสามารถใชอำนาจตามมาตรา 38 ดำเนินการ

ตางๆท่ีกฎหมายกำหนดได หากจาอาวาสใชอำนาจตามมาตรา 38 โดยชอบแลว ผูรับคำสั่งไมปฏิบัติ

ตามคำสั่งเจาอาวาส เจาอาวาสมีสิทธิ์ท่ีจะรองขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีในฝายอาณาจักรได 

หรือรองทุกข กลาวโทษ ผูท่ีไมปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเปนคดีอาญาในฐานความผิดขัดคำสั่งเจาพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 ได  

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ.2541) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ 
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กฎหมายฉบับนี้อยูในลำดับศักด์ิชั้นเดียวกับกฎกระทรวง ตราข้ึนโดยมหาเถรสมาคม โดย

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ท่ีใหอำนาจในการตรากฎระเบียบ

ตางๆ ไว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือกำหนดรายละเอียดตางๆในการปกครองคณะสงฆ  

ผูเขียนประสงคใหพระสังฆาธิการควรรูและศึกษากฎหมายฉบับนี้ไว เพราะเปนกฎท่ีวาดวย

รายละเอียดการปกครองคณะสงฆ วามีลำดับชั้นอะไรบาง แตละลำดับชั้นมีอำนาจหนาท่ีอยางไรบาง 

ตั้งแตเจาคณะใหญลงมาจนถึงเจาคณะตำบล ยกเวนตำแหนงเจาอาวาสซ่ึงกำหนดอำนาจหนาท่ีไวใน

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แลว หากพระสังฆาธิการท่ีดำรงตำแหนงตางๆไมศึกษาอำนาจ

หนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ใหกระจาง เม่ือมีการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบ หรือไมปฏบัติตาม

อำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไว อาจถูกลงโทษ ท้ังทางปกครอง และถูกดำเนินคดีอาญา

เชนเดียวกับเจาอาวาสดังท่ีกลาวมาแลว 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ

การ 

กฎหมายฉบับนี้อยูในลำดับศักด์ิชั้นเดียวกับกฎกระทรวง ตราข้ึนโดยมหาเถรสมาคม โดย

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ท่ีใหอำนาจในการตรากฎระเบียบ

ตางๆ ไว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือกำหนดรายละเอียดตางๆในการปกครองคณะสงฆ 

เชนเดียวกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) วาดวยระเบยีบการปกครองคณะสงฆ 

ผูเขียนประสงคใหพระสังฆาธิการควรรูและศึกษากฎหมายฉบับนี้ไว เพราะมีรายละเอียด

สำคัญ ท่ีกำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะสามารถดำรงตำแหนงเปนพระสังฆาธิการในลำดับชั้น

ตางๆ ได วาระการอยูในตำแหนง และการพนจากตำแหนง และมีเรื่องสำคัญอีก 2 เรื่อง ท่ีจำเปนตอ

พระสังฆาธิการในกฎหมายฉบับนี้ คือ จริยาพระสังฆาธิการ และการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ 

เพราะเปนขอสำคัญท่ีพระสังฆาธิการควรรูไววา ในการเปนพระสังฆาธิการมีจริยาท่ีตองประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางไรบาง และการกระทำเชนไรบางท่ีถือวาเปนการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ซ่ึงมี

ผลรายแรงถึงข้ันถูกกถอดถอนออกจากตำแหนงได โดยจะขอยกความในขอ 55 ซ่ึงวาดวยการละเมิด

จริยาพระสังฆาธิการอยางรายแรง อันมีขอความดังนี้  

         ขอ 55 การถอดถอนจากตำแหนงหนาท่ีนั้น จะทำไดตอเม่ือพระสังฆาธิการละเมิด

จริยาอยางรายแรง แมขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

              (1) ทุจริตตอหนาท่ี 
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              (2) ละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา 30 วัน 

              (3) ขัดคำสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ และการขัดคำสั่งนั้นเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ 

              (4) ประมาทเลินเลอในหนาท่ี เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก

การคณะสงฆ 

              (5) ประพฤติชั่วอยางรายแรง 

              ในกรณีเชนนี้ ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดรายงานโดยลำดับจนถึงผูมีอำนาจแตงตั้ง 

เม่ือไดสอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลว ใหผูมีอำนาจแตงตั้งสั่งถอดถอนจากตำแหนง

หนาท่ีได 

 

ประมวลกฎหมายอาญา วาดวยเรื่องของความความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ  

(มาตรา 147 - 166) 

ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซ่ีงเปนกฎหมายหลักท่ีบังคับใชในการ

ปกครองคณะสงฆ มาตรา 45  กำหนดใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในการ

ปกครองคณะสงฆ และไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นจึงมี

ความจำเปนท่ีพระสังฆาธิการ พึงควรศึกษาความรับผิดในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับพระสังฆาธิการตามท่ีกฎหมายกำหนดอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ความรับผิดในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหมวดท่ีเก่ียวของ คือหมวด 

2 วาดวยความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ ซ่ึงมีท้ังหมด 20 มาตรา ในท่ีนี้ผูเขียนจะยกมาเฉพาะ

มาตราท่ีสำคัญ ท่ีถูกพูดถึงกันบอย และเปนมาตราสำคัญท่ีมีการฟองรองกลาวหาพระสังฆาธิการอยู

เนืองๆ นั่นคือ มาตรา 157 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติวา ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรานี้แยกการกระทำเปน 2 ความผิด คือ 
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1.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด  

คำวา “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบดวยหนาท่ีซ่ึงเจาพนักงานมีอยูตามกฎหมาย ดังเชนคำ

พิพากษาศาลฎีกาท่ี 1403/2521 ท่ีวินิจฉัยวา “การกระทำโดยมิชอบนั้น เฉพาะตามหนาท่ีของเจา

พนักงานนั้นโดยตรงท่ีไดรับมอบใหมีหนาท่ีนั้นๆ ถาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติไมเกี่ยวกับ

หนาท่ีของเจาพนักงานแลว ยอมไมมีความผิด” ถาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ไมอยูใน

หนาท่ีหรืออยูในหนาท่ีแตเปนการกระทำท่ีชอบดวยหนาท่ีโดยสุจริต ก็ไมเปนความผิด ดังนั้น ถามี

หนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนก็เปนการ

กระทำความผิดตามมาตรานี้ องคประกอบของความผิดมาตรานี้อยูท่ี มูลเหตุชักจูงใจ คือ “มีเจตนา

พิเศษ” ท่ีตองการกระทำเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ซ่ึงรวมถึงความเสียหายในทุกๆดาน

โดยไมจำกัดเฉพาะความเสียหายท่ีเปนทรัพยสินเทานั้น เชน ความเสียหายแกชื่อเสียงหรือเสียหาย

แกเสรีภาพ เปนตน 

2.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต  

คำวา “โดยทุจรติ” ตามความหมายนี้ คือ การใชอำนาจในหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได

โดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 

และท่ีสำคัญคือ “ตองมีหนาท่ี” คือ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นตองอยูในหนาท่ี ดังนั้นหาก

ไมอยูในหนาท่ีหรืออยูในหนาท่ีแตทำโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้  

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต มีลักษณะคลายคลึงกับการปฏิบัติ หรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ แตมีขอแตกตางอยูท่ีวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบท่ีจะเปนความผิดไดนั้น จะตองเปนการกระทำเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หากการ

กระทำนั้นไมเกิดความเสียหายแลวยอมจะไมเปนความผิดตามมารา 157 ในขณะท่ีการปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตไมตองคำนึงถึงขอเท็จจริงวาการกระทำนั้นมีจุดมุงหมายท่ีจะให

ผูอ่ืนเสียหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็ยังคงถือวาเปนการกระทำความผิดได 

 ผูเขียนไดสรุป ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดใน

ฐานะท่ีเปนเจาพนักงาน ซ่ึงในปจจุบันนี้มาตรานี้ถูกนำมาใชในการกลาวหา ฟองรองพระสังฆาธิการ

เปนจำนวนมาก เพราะบทบัญญัติคอนขางจะบัญญัติไวกวาง และมีบทลงโทษท่ีสูง คือจำคุกสูงสุดถึง

สิบป ดังนั้นพระสังฆาธิการควรตองศึกษาทำความเขาใจเนื้อความในกฎหมายมาตรานี้ใหถองแท 

เพ่ือท่ีจะไดไมเผลอไปกระทำความผิดท่ีอาจถูกกลาวหาตามมาตรานี้ โดยวิธีปองกันไมใหถูกกลาวหา
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วากระทำความผิดตามมาตรานี้ คือ การท่ีพระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนด

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 ฉบับท่ี 24 ตามท่ีกลาว

มาแลว หากปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตองชอบดวยกฎหมายตามท่ีกฎหมายกำหนด และไมกระทำผิดหนาท่ี

โดยทุจริต ก็จะไมมีความรับผิดตามกฎหมายมาตรานี้ 

 

พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

กฎหมายฉบับนี้ หรือท่ีเรียกกันสั้นๆวา “กฎหมายฟอกเงิน” กำลังเปนกฎหมายท่ีไดรับ

ความสนใจ และเปนท่ีกลาวถึงในหมูคณะสงฆในปจจุบัน เนื่องจากมีพระสังฆาธิการหลายรูป ถูก

กลาวหาวากระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และถูกดำเนินคดีถึงข้ันจำคุกหลายราย จึงมีความ

จำเปนท่ีพระสังฆาธิการควรศึกษากฎหมายฉบับนี้ไวเปนความรู เพ่ือท่ีจะไดไมกระทำผิด  

เหตุท่ีกฎหมายฉบับนี้เขามาเก่ียวของกับคณะสงฆ โดยเฉพาะตำแหนงพระสังฆาธิการ 

เนื่องจากวัดและคณะสงฆนั้นอยูไดดวยปจจัย 4 ท่ีไดรับจากการทำบุญบริจาคโดยศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชน ท้ังการกอสรางเสนาสนะ ถาวรวัตถุตางๆ ตอลดจนการซอมแซมบำรุงวัด ก็ไดมา

ดวยการบริจาคของพุทธศาสนิกชน และนอกจากนี้ยังมีงบประมาณอีกสวนหนึ่งท่ีไดรับการจัดสรร

จากรัฐบาล ผานมาทางหนวยงานท่ีดูแลกิจการทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงคือสำนักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ  ดังนั้นเม่ือเงินหรือทรัพยสิน ท่ีใชในวัด ไดมาจากการบริจาค และงบประมาณจากรัฐบาล 

บางทีเงินหรือทรัพยสินบางอยาง ผูนำมามอบใหอาจจะไดมาโดยไมสุจริต หรือไดมาโดยการกระทำ

ความผิด ซ่ึงวัดหรือพระสังฆาธิการอาจจะไมไดรับรูวาเปนทรัพยท่ีไดมาโดยการกระทำความผิด แต

เม่ือมีการจับกุมผูกระทำความผิดท่ีไดทรัพยนั้นไป และมีการตรวจสอบพบวามีการนำทรัพยท่ีไดมา

จากการกระทำความผิดมาบริจาคหรือมอบใหกับวัดดวย จึงทำใหวัดและพระสังฆาธิการท่ีดูแลวัดท่ี

ไดรับเงินหรือทรัพยสินนั้นมา ตองถูกสอบสวนและเขาสูกระบวนการยุติธรรมดวย  

ในกฎหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาคอนขางมาก แตสาระสำคัญท่ีพระสังฆาธิการควรรูเบื้องตนพอ

เปนสังเขปคือ ความผิดมูลฐาน ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด ลักษณะการกระทำความผิด

ฐานฟอกเงิน และบทกำหนดโทษ 

ความผิดมูลฐาน คือฐานแหงการกระทำความผิดท่ีทำใหไดทรัพยสินมา หมายความวา 

(1) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ

กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
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(2) ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป 

หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและ

ผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ

เปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทำการคาประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการ

เปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี 

หรือเปนผูควบคุมผูกระทำการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

(3) ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวา

ดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

(4) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทำโดยทุจริตตาม

กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงกระทำโดย 

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเก่ียวของในการดำเนินงานของ

สถาบันการเงิน นั้น 

(5) ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล

กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

(6) ความผิดเก่ียวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทำโดยอางอำนาจอ้ังยี่ หรือซองโจรตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

(7) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

(8) ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผิด หมายความวา 

(1) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทำซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือ

ชวยเหลือการกระทำซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

(2) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจำหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิน

ตาม (1) หรือ 

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 
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ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจำหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไป

ก่ีครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐาน

ทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

ลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน 

ผูท่ีโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพ่ือซุก

ซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสิน หรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทำ

ความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลง หรือกระทำการใด ๆ เพ่ือปกปดหรืออำพรางลักษณะท่ี

แทจริงการไดมาแหลงท่ีตั้ง การจำหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำ

ความผิด ผูนั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน (มาตรา 5) 

บทกำหนดโทษ 

ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือ ปรับตั้งแต

สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 60) 

ผูเขียนไดสรุป กฎหมายฉบับนี้เปนอีกกฎหมายหนึ่งท่ีมีความสำคัญในปจจุบันท่ีพระสังฆาธิ

การควรตองศึกษาไว เพราะเขามามีความเก่ียวของกับพระสังฆาธิการในปจจุบันนี้อยางหลีกเลี่ยง

ไมได และมีบทลงโทษท่ีคอนขางสูง ท่ีพระสังฆาธิการไมควรจะมองขาม หรือดูเบากฎหมายฉบับนี้

เพราะหากประมาท หรือชะลาใจแลวอาจไดรับโทษทางอาญาตามกฎหมายฉบับนี้ได 

 

สรุป 

 บริบทของพระสงฆเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพุทธกาล แตเดิมพระสงฆอยูภายใตกรอบของ

พระธรรมวินัย เปนตัวกำหนดความประพฤติและการอยูรวมกันของคณะสงฆ แตเม่ือสภาพสังคม

เปลี่ยนไป และคณะสงฆเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรดวย จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองอยูภายใต

กฎเกณฑของอาณาจักร ดังนั้นหากมีการกระทำใดๆ ท่ีเปนความผิดตามกฎเกณฑของอาณาจักร 

พระสงฆก็ตองไดรับโทษเชนเดียวกับคฤหัสถดวย เพราะกฎหมายของอาณาจักรบังคับใชกับทุกคน 

ไมไดแบงแยกใชเฉพาะกับบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการฉพาะ โดยเฉพาะในตำแหนงพระ

สังฆาธิการ ซ่ึงเปนตำแหนงผูปกครองทางคณะสงฆต้ังแตระดับเจาอาวาสข้ึนไปจนถึงเจาคณะใหญ 

นอกจากตองอยูภายใตพระธรรมวินัย กฎหมายอาณาจักรท่ีบังคับใชกับทุกคนแลว ยังตองศึกษา
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กฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ เพ่ิมเติม ในฐานะท่ีเปนพระสังฆาธิการ เพราะเม่ือมีตำแหนง ก็ยอมตอง

มีหนาท่ีรับผิดชอบตามตำแหนงนั้น และการปฏิบัติตามหนาท่ีก็มีกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ 

กำหนดไว ซ่ึงพระสังฆาธิการตองปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกำหนด หากพระสังฆาธิการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยไมถูกตอง หรือโดยทุจริต หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีแลวเกิดความเสียหาย ยอมตอง

ไดรับบทลงโทษตามมา ผูเขียนไดสรุป กฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีพระสังฆาธิการควรรูใน

เบื้องตนประกอบดวย พระราชบัญญัติคณะสงฆ,กฎมหาเถรสมาคม วาดวยระเบียบการปกครอง

คณะสงฆ และการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ, กฎหมายอาญาวาดวยเรื่องความเปนเจา

พนักงาน และกฎหมายอาญาวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ี

พระสังฆาธิการจำเปนตองรูใวในสถานการณปจจุบัน ในสังคมท่ีอาจเรียกไดวาเปน “นิติรัฐ” คือ 

สังคมท่ีปกครองและบังคับคนในสังคมดวยกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ และลงโทษบุคคลตามกฎหมาย

ท่ีบังคับใชนั้น ดังนั้นพระสังฆาธิการควรศีกษารายละเอียดของกฎหมายเหลานี้ไว เพ่ือเปนประโยชน

ในการปฏิบัติหนาท่ี และปองกันการถูกลาวหา ลงโทษ ตามกฎหมาย ซ่ึงอาจมีโทษรายแรงข้ันตอง

สละจากสมณเพศและถูกจำคุกได 
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บทคัดยอ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ฉบับท่ี 20 ซ่ึงจัดรางโดย คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญในระหวาง พ.ศ. 2557 - 2560 ภายหลัง 

การรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 6 

เมษายน 2560 เปนตนมา สวนสำคัญของ “รัฐธรรมนูญ”ไมใชเปนเพียงกฎหมายสูงสุดของประเทศ

แตเปนตัวกำหนดรูปแบบระบอบการปกครอง การใชอำนาจอธิปไตย ระเบียบแหงอำนาจสูงสุดในรัฐ 

กำหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชนรูปแบบการบริหารประเทศ รวมถึงแนวนโยบายแหงรัฐ 

และเปนสวนสำคัญเพราะเปนสิ่งยืนยันและรับรองความเปนเอกราชของประเทศไทย เปนกฎหมายสูงสุด

ท่ีคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดังนั้น การรับรูและเขาใจ 

ของประชาชนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 จึงเปนสิ่งสำคัญเพราะรัฐธรรมนูญ

ไดบัญญัติรับรองไวซ่ึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซ่ึงจะประกอบไปดวยหลายมาตรา 

การท่ีประชาชนไมรูซ่ึงสิทธิและเสรีภาพอาจนำไปสูการเสียเปรียบโดยการถูกเอารัดเอาเปรียบไมวา

จะเปนในเรื่องการใชอำนาจของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐและประชาชนดวยกันเอง ดังนั้น การท่ีประชาชน

มีความรู และเขาใจในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเปนฉบับปจจุบัน  

จะเปนสวนสำคัญท่ีทำใหประชาชนสามารถปกปองตนเองได และยังเปนตัวกำหนดการดำเนินชีวิต

ไมใหกระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวยกัน 

คำสำคัญ : ความรูและเขาใจ, รัฐธรรมนูญ, ประชาชน, สิทธิและเสรีภาพ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3600

Abstract 

 The Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 is the Constitution of the 

Kingdom of Thailand No. 20, which is drafted by Constitutional Drafting Committee 

during 2014 - 2017 The coups in the country by the National Peacekeeping Council 

(NCPO) with effect from 6 April 2017 onwards. The important part of the "Constitution" 

is not only the highest law of the country but determines the form of the regime. 

Governance Use of sovereignty Regulation of supremacy in the state Determine the 

rights and duties of the people, the form of national administration including state 

policy guidelines And is an important part because it confirms and certifies the 

independence of Thailand Is the highest law that protects human dignity Rights and 

freedoms of Thai people. Therefore, awareness and understanding Of the people in 

the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 is therefore important because 

the constitution guarantees that the rights and freedoms of Thai people Which will 

consist of many sections The fact that people do not know which rights and freedoms 

may lead to a disadvantage by being exploited, whether in the use of power by the 

state or government officials and the people themselves. And understand the 

Constitution of the Kingdom of Thailand 2017, which is the current issue, Will be an 

important part that allows people to protect themselves and also determines the 

lifestyle to not violate the rights and freedoms of people together. 

Keywords: knowledge and understanding, constitution, people, rights and Liberty 

บทนำ 

 รัฐธรรมนูญ (Constitution) คือ กฎหมายสูงสุดของรัฐ เปนกฎหมายแมบทของกฎหมาย

อ่ืนท้ังหมด กฎหมายใดท่ีขัดแยงกับรัฐธรรมนูญจะถือเปนโมฆะ และกฎหมายท้ังหมดจะตองเปนไป

ตามแนวทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยท่ัวไปแลวกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไวดวยรูปของรัฐ 

การแบงแยกอำนาจของรัฐ สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชน รูปแบบของการปกครอง ฯลฯ  
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับท่ี 20 ซ่ึงจัดรางภายหลังการ

รัฐประหารในประเทศ โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

และไดประกาศใช เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เปนตนมา สืบเนื่องจากรัฐประหารในประเทศ 

พ.ศ. 2557 และการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา ทำใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยการต้ังคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญชุดแรก จำนวน 36 คน 

ซ่ึงสมาชิกกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญมาจากการแตงตั้งท้ังหมด แตในวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2558 

สภาปฏิรูปแหงชาติ มีมติไมรับรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการฯ ทำใหมีการตั้งคณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญข้ึนใหม จำนวน 21 คน เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ  

เปนประธาน โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 ท่ีผานการออกเสียงประชามติ  

ตอจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยไดรับเสียงเห็นชอบถึง 16.8 ลานเสียง 

ตอเสียงคัดคาน 10.5 ลานเสียง และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันฉบับนี้ ไดรับรองสิทธิของประชาชนไว

มากมาย ซ่ึงมีสิทธิในหลายประเด็นท่ีไดมีการรับรองไวไมตางจากฉบับท่ีผานมามากนัก แตดวยบรรยากาศ

และสถานการณทางการเมือง รวมถึงแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหารท่ีอาจจะสงผลใหรูสึกวา

สิทธิท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นไมไดเปนจริงแตอยางใด ซ่ึงประเด็นท่ีนาสนใจ คือ สิทธิของประชาชน

ในการมีสวนรวมการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการกำหนดนโยบาย และการออกกฎหมาย 

ท่ีจะมีผลกระทบตอตนเอง โดยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดเขียนคำวา "มีสวนรวม" ท่ีเขียนไว 22 ครั้ง 

มากกวารัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 ท่ีมีการเขียนไวเพียง 9 ครั้ง แตก็ยังนอยกวารัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 

ท่ีเขียนถึง 34 ครั้ง ซ่ึงในความเปนจริงประชาชนสวนใหญก็ยังไมคอยรูวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิ

ใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในเรื่องใดบาง รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น  

ในรัฐธรรมนูญฉบบัปจจุบนัมีอะไรบาง 

 เนื่องจากความรูและความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เปนปจจัยท่ีบงบอกถึง

ความพรอมของประชาชนวามีความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 มากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนความรูเก่ียวกับตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ การท่ีประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเองนั้น ยังเปนตัวชวย

สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติไดเชนเดียวกัน และลดการกระทบกระท่ังกันระหวางประชาชนดวยกันเอง

หรือระหวางประชาชนกับรัฐ นอกจากนี้ ยังมีสวนท่ีชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยการมีสวน

รวมจากประชาชนเปนตัวสนับสนนุ 
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 “รัฐธรรมนูญ” คืออะไร 

 รัฐธรรมนูญ (Constitution) เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งจะกำหนดรูปแบบ 

และระบอบการปกครองของประเทศ สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชน อำนาจหนาท่ีขององคกร 

และความสัมพันธระหวางองคกร ท้ังนี้ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท่ีแสดงใหเห็นไดชัด

ถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติไววา รัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทำใด 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเปนอันใชบังคับ มิได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) 

ท้ังนี้ เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น  

ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(มาตรา 5 วรรคสอง)

 ความเปนกฎหมายสูงสุด หรือ Supremacy of Law หมายถึง สภาวะสูงสุดของกฎหมาย 

ซ่ึงแสดงใหเห็นสถานะของกฎหมายนั้น ๆ วาอยูในลำดับสูงเหนือกฎหมายอ่ืนใดท้ังปวง ลำดับเชนนี้

อาจเรียกวา ศักดิ์หรือชั้นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว จะกำหนดใหรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สวนกฎหมายธรรมดาในรูปแบบหรือประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อเรียกตาง ๆ 

เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ นั้น จะถือวาเปนกฎหมายในชั้นรองลงมา 

(ณัฐกร วิทิตานนท, 2553 : 125 - 126) 

แนวคิดของรัฐธรรมนูญ 

ท่ีผานมาการรางรัฐธรรมนูญหลายฉบับท้ังรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

ซึ่งการรางรัฐธรรมนูญทุกครั้งไมเคยมีโผ ยกเวนการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ท่ีเปนการรางรัฐธรรมนูญท่ีมีโผ และเปนโผท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเปนความจำเปนตอง

ทำตามโผอยางเขมงวดกวดขัน เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 มาตรา 35 ไดกำหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะตองจัดทำรางรัฐธรรมนูญ 

ใหครอบคลุมเรื่องตางๆ ซ่ึงกำหนดไว 10 ประการ ดังนี้  

(1) การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได  

(2) การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย  

(3) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังกลไกในการกำกับและควบคุมใหการใชอำนาจรัฐเปนไป 

เพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ และประชาชน  
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(4) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบมิใหผูเคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ท่ีชอบดวยกฎหมายวากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำใหการเลือกตั้ง

ไมสุจริตหรือเท่ียงธรรม เขาดำรงตำแหนงทางการเมืองอยางเด็ดขาด 

(5) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทำใหเจาหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

และพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาท่ีหรือดำเนินกิจกรรมไดโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ

หรือชี้นำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย  

(6) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสรางเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ  

(7) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินท่ีมุงสรางความนิยม

ทางการเมือง ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว  

(8) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุมคาและตอบสนองตอ

ประโยชนสวนรวมของประชาชน โดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไก

การตรวจสอบและเปดเผยการใชจายเงินของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  

(9) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหมีการทำลายหลักการสำคัญท่ีรัฐธรรมนูญจะไดวางไว  

(10) กลไกท่ีจะผลักดันใหมีการปฏิรูปเรื่องสำคัญตางๆ ใหสมบูรณตอไป  

เพราะฉะนั้น เวลาท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญจะเนนเรื่องการทุจริต

ประพฤติมิชอบ จนทำใหมีการเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้วาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” ซ่ึงไมใช

เรื่องท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญกำหนดข้ึนมาเอง แตเปนเพราะวาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) 2557 กำหนดไววาตองทำในหลายเรื่องท่ีเปนของใหม (นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธาน

กรรมการรางรัฐธรรมนูญ : สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสราง

ความรูความเขาใจรัฐธรรมนูญแกสือ่มวลชน) 

 ดังนั้น ในแตละรัฐธรรมนูญตางก็มีรากฐานของแนวคิดท่ีแตกตางออกไปหลากหลายดานดวยกัน 

แตจะมีสิ่งท่ีจะมีความเหมือนกันคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เนื่องจากมนุษยมีตองการ

ในการมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค และถือวาเปนหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงเปนบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญท่ีผานมา  

โดยการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดมีการบัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 โดยมีบัญญัติไวในหมวด 2 ในเรื่องสิทธิและหนาที่ 

ของชนชาวสยามซ่ึงวางหลักไวโดยกวางวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ 

และมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมือง
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และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน” และ “ภายในขอบังคับแหงกฎหมาย

บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียนการโฆษณา การศึกษาอบรม 

การประชุมโดยเปดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ” อยางไรก็ตาม ถึงรัฐธรรมนูญจะวางหลักไวโดยกวาง 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติแตเม่ือไมมีกฎหมายท่ีจะมารองรับ จึงมีการละเมิดจนเกิดผลเสียตอการปกครอง 

ดังนั้น การจัดทำรัฐธรรมนูญแตละฉบับผูท่ีตองมีสวนเก่ียวของจะตองคำนึงถึงการคุมครองในสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนเปนหลักสำคัญเสมอ เพราะสิทธิและเสรีภาพถือเปนเกียรติยศและศักดิ์ศรี 

ของความเปนมนุษย รวมถึงเปนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศในระบอบประชาธิปไตยนั้นดวย 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพจึงเปนสวนสำคัญอยางยิ่งท่ีจะตองนำมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก็ไดมีการนำเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 

ของปวงชนชาวไทยมาบัญญัติไวในหมวด 3 มาตรา 25 - 49 

“รัฐธรรมนูญ” สำคัญอยางไร 

  ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ สามารถอธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 

  1. เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงจะกำหนดระเบียบ และอำนาจสูงสุดในรัฐ 

  2. เปนสิ่งยืนยันและรับรองความเปนเอกราชของประเทศไทย 

  3. เปนสิ่งยืนยันวาประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  

  4. อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข และทรงใชอำนาจนั้น

ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

  5. ใหความคุมครองศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ

ปวงชนชาวไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย” 

(Absolute monarchy) มาเปน “ระบอบประชาธิปไตย” (Democracy) เมื ่อ พ.ศ. 2475 

และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลว 20 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับท่ี 1 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475  

 ฉบับท่ี 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  

 ฉบับท่ี 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  

 ฉบับท่ี 4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (รัฐธรรมนูญตุมแดง/

   รัฐธรรมนูญใตตุม) 
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 ฉบับท่ี 5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492  

 ฉบับท่ี 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2495 

 ฉบับท่ี 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502  

 ฉบับท่ี 8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  

 ฉบับท่ี 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515  

 ฉบับท่ี 10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  

 ฉบับท่ี 11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519  

 ฉบับท่ี 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520  

 ฉบับท่ี 13 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  

 ฉบับท่ี 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534  

 ฉบับท่ี 15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  

 ฉบับท่ี 16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

 ฉบับท่ี 17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549  

 ฉบับท่ี 18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ผานการลงประชามติ) 

 ฉบับท่ี 19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  

 ฉบับท่ี 20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ผานการลงประชามติ)

   ฉบับปจจุบนั 

สาระสำคัญเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ความหมายของคำวาสิทธิและเสรีภาพ 

 “สิทธิเสรีภาพ” ประกอบดวยคำ 2 คำคือคำวา “สิทธิ” และคำวา “เสรีภาพ” ซ่ึงแตละคำ

ก็จะมีความหมายเฉพาะของตังเองกลาวคือ สิทธิ หรือ สิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ 

ในท่ีดินแปลงนี้ รวมถึงอำนาจท่ีจะกระทำการใดๆ ไดอยางอิสระโดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 

 ณัฐกร วิทิตานนท (2553 : 49) ใหความหมายของ สิทธิ (Right) ในความหมายท่ีเขาใจกัน

ในระบบกฎหมายท่ัวไป หมายถึง ประโยชนท่ีกฎหมายรับรอง และคุมครองให หรืออำนาจท่ีจะ

กระทาการใดๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับรองจากกฎหมาย 

 อยางไรก็ตาม เม่ือมีสิทธิแลวยอมจะตองมีหนาท่ี (Duty) ความรับผิดชอบตามมาดวย ดังนั้น 

สิทธิและหนาท่ีจึงเปนของคูกัน เพราะเม่ือบุคคลใดมีสิทธิหรือไดประโยชนท่ีกฎหมายกำหนดใหไว 

อีกบุคคลหนึ่งก็จะมีหนาท่ีท่ีจะไมรบกวนหรือขัดขวางตอสิทธินั้น 
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 ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (2558 : 50) ใหความหมายของ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

และสิทธิตามความหมายท่ัวไป หมายถึงอำนาจท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะ

เรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืนดวย 

 สวน “เสรีภาพ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความสามารถ

ท่ีจะกระทำการใด ๆ ไดตามท่ีตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพ 

ในการนับถือศาสนา, ความมีสิทธิท่ีจะทำจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 ณัฐกร วิทิตานนท (2553 : 50) ใหความหมายของ เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ความเปนอิสระ

ท่ีจะกระทำการหรืองดเวนการกระทำใดๆ 

  ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ (2558 : 53) ใหความหมายของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

หมายถึง สภาพการณท่ีบคุคลมีอิสระในการท่ีจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่งตามความประสงคของตน 

เสรีภาพ จึงหมายถึง อำนาจในการกำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดหรือไม

กระทำการใดอันเปนอำนาจท่ีมีเหนือตนเอง ความแตกตางของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงข้ึนอยูท่ีวา 

“สิทธิ” เปนอำนาจท่ีบุคคลมีเพ่ือเรียกรองใหผูอ่ืนกระทำการหรือละเวนกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง 

แตในขณะท่ี “เสรีภาพ” นั้นเปนอำนาจท่ีบุคคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจจะกระทำการอยางใด

อยางหนึ่งหรือไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ีปราศจากการแทรกแซงหรือควบคุมจากบุคคลอ่ืน 

เสรีภาพจึงไมกอใหเกิดหนาที่ใหกับบุคคลอื่น ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงมีความแตกตางกัน 

(สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557 : 1 - 2) ดังนี้ 

  1. “สิทธิ” เปนประโยชนท่ีตองมีกฎหมายรับรองและคุมครองไว บุคคลจึงจะเกิดมีสิทธิเชนนั้นได 

แตถากฎหมายไมไดใหการรับรองหรือคุมครองไประชาชนก็จะไมมีสิทธิเชนนั้น ในขณะท่ี “เสรีภาพ” 

เปนภาวะ โดยอิสระของมนุษย แมจะไมมีกฎหมายรับรองหรือคุมครองไว บุคคลก็ยังคง มีเสรีภาพนั้น 

  2. “สิทธิ” ท่ีรัฐใหการรับรองและคุมครองแลวนั้น รัฐมีหนาท่ี โดยเฉพาะเจาะจงท่ีจะตองทำ

ใหประชาชนไดรับสิทธินั้น ในขณะท่ี “เสรีภาพ” นั้น รัฐไมมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดหาใหแตอยางใด 

สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทยไว โดยตรงในหมวด 3 และหมวด 5 สวนท่ีเปนสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

 ความเสมอภาค : ความเสมอภาคจะเกิดข้ึนไดนั้น บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ

และเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
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ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทำมิได (มาตรา 27 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิในชีวิตและรางกาย : โดยปกติแลวแลวการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำมิได เวนแต
มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอ่ืน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 28 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ) 
เชน จับบุคคลซ่ึงกระทำความผิดซ่ึงหนาของเจาพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 การคนตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิ
หรือเสรีภาพในชวีิตหรอืรางกาย จะกระทำมิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 28 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ) เชน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจเปนผูคน เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้น
มีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใชในการกระทำความผิด ซ่ึงไดมาโดยการกระทำความผิดหรือมีไว
เปนความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 การทรมาน ทารุณกรรม 
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทำมิได (มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ)  
ในกรณีโทษประหารชีวิตรัฐธรรมนูญ 2560 ไมไดบัญญัติเรื่องนี้ไวโดยตรง ซ่ึงตางจากรัฐธรรมนูญ 2550 
จะมีการบัญญัติไววาการลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไวไมถือวา 
เปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  

 การรับโทษอาญา : บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทำการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลา 
ท่ีกระทำนั้นบัญญัติเปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษ 
ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทำความผิดมิได ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด และกอนมีคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด 
(มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ) 

 เสรีภาพในการถือศาสนา : บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ 
ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ)  

 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น : บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกลาว 
จะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษา 
ความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันสุขภาพของ ประชาชน (มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิในทรัพยสิน : บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
จะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค 
การปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 
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และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรม ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดา 
ท่ีไดรับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ ผลกระทบตอผูถูกเวนคืน 
รวมท้ังประโยชนท่ีผูถูกเวนคืนอาจไดรับจากการเวนคืนนั้น (มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ)  

 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่น ท่ีอยู  : บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทาง  
และการเลือกถิ่นที่อยู การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่ตราข้ึนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ 
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพ 
ของผูเยาว (มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญ) 

 สิทธิในสัญชาติ : การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิให 
ผูมีสัญชาติไทย เขามาในราชอาณาจักร จะกระทำมิได การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย
โดยการเกิด จะกระทำมิได (มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญ)  

 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ : บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจำกัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษา
ความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกัน หรือขจัดการกีดกัน
หรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาที่จำเปน  
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง 
ตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ หรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา (มาตรา 40 
ของรัฐธรรมนูญ) 

 เสรีภาพในการรวมตัว : บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ 
องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด (มาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิในศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ : บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (มาตรา 43 
ของรัฐธรรมนูญ) ดังนี้ 
 (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 
อันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ 
 (2) จัดการ บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (3) เขาชื่อกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดำเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน 
หรือชุมชน หรืองดเวนการดำเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชน
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หรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้น
โดยใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ   
 (4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชน หมายความรวมถึงสิทธิ 
ท่ีจะรวมกับองคกรปกครอง สวนทองถ่ินหรือรัฐในการดำเนินการดังกลาวดวย 

 เสรีภาพในการชุมนุม : บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  

การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ  

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

(มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิของผูบริโภค : สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง บุคคลยอมมีสิทธิรวมกัน

จัดตั้งองคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค องคกรของผูบริโภคมีสิทธิรวมกัน

จัดตั้งเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือใหเกิดพลัง ในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคโดย

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค 

และการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิไดรับบริการสาธารณสุข : บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูยากไร

ยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิการคลอดและสิทธิของผูสูงอายุและผูยากไร : สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอน

และหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครอง และชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลซ่ึงมีอายุ

เกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิ ไดรับความชวยเหลือ

ท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ)  

 สิทธิในการศึกษา : นอกเหนือจากการศึกษาของเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

  (1) รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต กอนวัยเรียน

จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญ) 

  (2) รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ัง

สงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุน
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ใหการจัดการศึกษา ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบ

การดำเนินการ ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย (มาตรา 54 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ) 

บทสรุป 

  รัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยอมจะรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมถึงสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลไวเสมอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยท่ีไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญนั้น

นับเปนเจตนารมณท่ีสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แตอยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพเอาไวแตการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพก็ยังคงมีอยูในสังคมไทยท้ังโดยเจตนาและไมเจตนา อาจมาจากหลายสาเหตุไมวาจะเปน

ความเขาใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยังไมตรงกัน ไมวาจะเปนในหมู 

ของประชาชนดวยกันหรือประชาชนกับหนวยงานของภาครัฐ ถึงแมวารัฐธรรมนูญจะสรางกลไก 

ในการตรวจสอบและการเยียวยาเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญ

ไดรับรองไว โดยในรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสาม บัญญัติให “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาล 

หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” แตนั่นไมใชหนทางในการแกปญหาท่ีตนเหตุ ดังนั้น สิ่งท่ีเปน

การแกไขปญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิและเสรีภาพท่ีดีท่ีสุด คือ การรับรู และเขาใจของประชาชน

ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีตรงกัน จะเปนหนทางการแกไขปญหา

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพได เพราะการท่ีประชาชนและหนวยงานภาครัฐมีความรู และเขาใจท่ีตรงกัน

ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้น ก็จะระมัดระวังท่ีจะดำเนินการและดำเนินชีวิตไมใหเกิดการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพดวยกันเอง 
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ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลทหารไทย 

democracy of Thai’s military governments 

 

เอ๊ียะฮซาน หีมมะ∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร∗∗∗ 
 

 

 

บทคัดยอ 

ประชาชนสวนใหญมองวารัฐบาลทหารไมมีความเหมาะสมในการบริหารบานเมือง เพราะ

ทหารมีลักษณะการบริหารแบบอำนาจนิยมซ่ึงตรงขามกับความเปนประชาธิปไตย แตในความเปน

จริง ขาราชการทหารเปนเพียงประชาชนท่ีไดรับการฝกฝนแบบธรรมเนียมทหารและทำงานตาม

กฎหมายบัญญัติเพ่ือปองกันความภัยของประเทศภายใตรัฐบาล มีขอบังคับทำงานรวมกัน เปนเพียง

กติกาท่ีใชหลักการบังคับบัญชาเจาหนาท่ีแบบลดหลั่นกันไป (Hierarchy) ดังนั้นทหารบางกลุม

เทานั้นท่ีมีความรูความเขาใจในดานสิทธิเสรีภาพดี ในปจจุบันของไทย รัฐบาลทหารไดทำการ

รัฐประหารเพ่ือรักษาความสงบสุขและเปนไปเพ่ือความม่ันคงของชาติ แตในทางกลับกันนำพามาซ่ึง

เศรษฐกิจท่ีตกต่ำ ทำใหประชาชนสวนใหญไมพอใจและวิพากษวิจารณรัฐบาลทหารในการบริหาร

ประเทศ แมวาในอดีตจะมีรัฐบาลทหารท่ีปกครองจนทำใหบานเมืองสงบสุขและประเทศชาติพัฒนา

ก็ตาม แตการรัฐประหารครั้งลาสุดนี้จะสามารถทำใหประเทศชาติพัฒนายังเปนเรื่องท่ียากจะสรุป  

แหลงขอมูลตองประกอบถึงแนวคิดและทฤษฎีในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

และเปรียบเทียบกับนโยบายของแตละรัฐบาลทหาร  โดยยกตัวอยางการปกครองของรัฐบาลทหาร 

เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงท้ัง 3 รัฐบาลมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาบานเมือง 

ไดแก รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทศวรรษท่ี 1960 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ทศวรรษท่ี 

1980 และรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา พุทธศักราช 2557 – 2560 บทความวิชาการนี้เปน

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and Management 

Suan Sunandha Rajabhat University. 

∗∗ College of Innovation and Management Suan Sunandha Rajabhat University. 
∗∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เพียงการเสนอขอมูลในการนำไปพิจารณาขอสงสัยถึงความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยของ

รัฐบาลทหาร  

คำสำคัญ : ประชาธิปไตย, รัฐบาลทหาร, นโยบาย 

 

Abstract 

Most people view the junta as inappropriate governance for country. 

Because it opposes to many democracy principles. In fact, military officers are the 

people who have trained in military tradition and worked by following the superiors 

command. In other words, these officers work in strong hierarchical tradition and 

only respond to the public security tasks, which are their main responsibility. It 

means that only some groups of the military officers understand the principles of 

human rights and freedoms. In 2014, the military launched a coup d'état. The main 

reason for the coup was maintain the peace and order of the country. However, 

this leads to an economic depression causing the dissatisfaction among the people 

about military government's abusive administration. Nevertheless, Thai political 

history shows that, there were some military governments which can establish the 

peaceful and huge development of the country. This is difficult to conclude that, 

this latest coup will be able to make the country peaceful and develop as the old 

one has done.  

Therefore, the information from variety sources should be included for 

comparing the concepts and theories of democratic governance. This study will use 

the policies that the military government enacted. By providing 3 examples of the 

military government in order to analyze the data: the government of Field Marshal 

Sarit Thanarat, in 1960s B.E., Gen. Prem Tinsulanonda, in 1980s B.E. and Gen. Prayut 

Chan-ocha, between 2014 – 2017s B.E. respectively. These three governments have 

the same reasons for conducting the coup. The main reasons are solving the 

problems of the country, This Academic article is just information for considering 

the doubts about the democratic understanding of military government. 

Keywords: Democracy, Military governments, Policy 
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บทนำ 

   “…ทหารมีไวสำหรับประเทศชาติ ทหารตองเปนของประเทศชาติ หาใชของบุคคลหรือ

คณะบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะไม...ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองปกครองทหารในทางท่ีชอบท่ีควร โดย

ระลึกถึงความเท่ียงธรรม และหนาท่ีอันมีเกียรติของทหาร ท้ังนี้ เพราะทหารไดรับเกียรติและเอก

สิทธิ์เปนผูกุมอาวุธและกำลังรบของประเทศ เปนท่ีเคารพเกรงขามในหมูชนท่ัวไป ทหารจึงตอง

ปฏิบัติใหสมกับท่ีตนได รับความไววางใจ ไมควรไปทำหรือเก่ียวของในกิจการท่ีมิใชอยูในหนาท่ี

โดยเฉพาะของตน เชน ไปเลนการเมือง ดังนี้เปนตน การกระทำเชนนั้นจะทำใหบุคคลเสื่อมความ

เชื่อถือในทหารโดยเขาใจวาเอา อิทธิพลไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว…”1 พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ท่ีถูกหยิบยกมาเพ่ือประกอบเหตุผลถึงความไมเห็นดวยตอ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ท่ีเปนรัฐบาลทหาร 

จากสภาพการเมืองปจจุบันท่ีเกิดความขัดแยงและไดผานการเลือกตั้งหลังจากการทำ

รัฐประหารไดไมนาน ผลสรุปปรากฏวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี

ซ่ึงเปนหัวหนาของพรรคพลังประชารัฐ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักถึงการ

ไดมาของคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภากับความไมชอบธรรมท่ีเกิดข้ึน ทำใหเกิดขอสงสัย

ท่ีวาอนาคตของประเทศไทยจะเปนอยางไร 

 

บทบาทท่ีควรเปนไปของประชาธิปไตย 

    จุดเริ่มตนของประชาธิปไตยมีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ลักษณะของรัฐเปน(City-state 

or Polis) มีรัฐหลายรัฐและมีการปกครองท่ีแตกตางกัน รัฐท่ีถือไดวาเปนหลักฐานหรือเปนจุดเริ่มตน

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นคือนครรัฐเอเธนส เปนการปกครองท่ีมีสภาประชาชนซ่ึง

เปรียบไดกับอำนาจนิติบัญญัติ โดยท่ีตัวแทนสภาประชาชนไดมาจากการราษฎรชายทุกคนท่ีมีสภาพ

เปนพลเมืองของนครรัฐอายุ 20 ปข้ึนไป มีหนาท่ีในการออกกฎหมายและควบคุมการทำงานของ

ฝายบริหารท้ังดานการปกครองและดำเนินนโยบายตางประเทศ ตอมาคือคณะรัฐมนตรีหารอย ซ่ึงก็

คืออำนาจบริหาร ไดมาจากการจับฉลากจากราษฎรชายชายทุกคนท่ีมีสถานภาพเปนพลเมืองของ

นครรัฐอายุ 30 ปข้ึนไป เพ่ือใหไดตัวแทน 500 คนท่ีมีหนาท่ีในการบริหารนครรัฐใหเปนไปตาม

กฎหมายและนโยบายท่ีสภาประชาชนกำหนด สวนอำนาจตุลาการทีศาลประชาชนเปนองคกรท่ีทำ

                                                           
1 วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนวันกองทัพไทย พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙  ไดพระราชทานพระบรม

ราโชวาทแกบรรดาทหารทั้งหลาย 
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หนาท่ีตัดสินใจคดีความ บุคคลท่ีดำรงตำแหนงในศาลประชาชนไดมาจากการจับฉลากของราษฎร

ชายท่ีเปนพลเมืองของนครรัฐอายุ 30 ปข้ึนไป ศาลประชาชนประกอบดวยลูกขุนประมาณ 201 คน

หรือมากกวานั้น นอกจากนี้ยังมีสภานายพลอีก 10 คน ไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเปน

ระดับนายพลข้ึนมาและท้ังสิบคนจะเลือกผูบังคับบัญชาสูงสุดอีกคน มีหนาท่ีควบคุมกิจการทาง

ทหารและทางการทูต รวมไปถึงความสัมพันธระหวางประเทศ (อมร รักษาสัตย และคณะ, 2539, 

หนา 10-13)  

จะเห็นไดวาจุดเริ่มตนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาจากกลุมชนจำนวนไม

มากนักและมีการปกครองท่ีไมซับซอน เม่ือประชากรเพ่ิมข้ึนการปกครองซับซอนยิ่งข้ึนทำใหเกิดการ

วิวัฒนาการของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยถูกแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (ณัชชาภัทร อุนตรง

จิตร, 2550, หนา 107-111) ดังนี้ 

1.ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) หรือ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) มีหลักการพ้ืนฐานท่ีสำคัญอยู 3 ประการดวยกันไดแก 

1.1 การมีสวนรวมจากประชาชน โดยประชาชนทุกๆ คนจะเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองโดยตรง ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจในกิจการบานเมืองโดยไมตองผาน

กระบวนการหลากหลายข้ันตอนเหมือนกับประชาธิปไตยแบบมีผูแทนและประชาชนมีสวนรวมใน

การออกกฎหมาย 

1.2 การยึดถือเสียงสวนใหญ  (Majority Rule) การตัดสินใจทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยทางตรงนั้นจะยึดถือเสียงสวนใหญหรือมติเสียงขางมากของประชาชนท้ังใน

กระบวนการนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 

1.3 ความเทาเทียมกันทางการเมือง (Political Equality) ในการตัดสินใจใดๆ 

ทางการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือวาประชาชนทุกคนมีสิทธิทางการเมืองเทา

เทียมกัน คือ ทุกคนมี 1 เสียงท่ีจะเลือกโดยอิสระ 

2.ประชาธิปไตยทางออม (Indirect Democracy) หรือเรียกวา ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน 

(Representative Democracy) เนื่องจากในปจจุบันขนาดของประชากรและความหลากหลายของ

ประชากรเพ่ิมข้ึนท้ังจำนวน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เปนตน รวมถึงสภาพสังคมท่ีมีความซับซอนมากข้ึน เปนตน รวมถึงสภาพสังคมท่ีมีความซับซอนมาก

ข้ึน ดวยเหตุนี้จึงเกิดประชาธิปไตยแบบมีผูแทนเปนการเลือกตัวแทนเขาไปทำหนาท่ีปกครอง (จักษ 

พันธชูเพชร, 2552, หนา 128) ไดกลาววา ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนนั้นมีหลักฐานท่ีสำคัญ

ดังตอไปนี้ 
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2.1 ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีผูแทนมีหลักการท่ีสำคัญเหมือนกับ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมจากประชาชน การยึดและเคารพเสียงสวนใหญ

และมีความเทาเทียมกันทางการเมือง แต สิ่งท่ีแตกตางและเพ่ิมเขามาก็คือกาเลือกตั้งและ

รัฐธรรมนูญ โดยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะผานการเลือกตั้งตามหลักรัฐธรรมนูญท่ี

ไดกำหนดไวในแตละประเทศ อาจมีความแตกตางกันหรือคลายคลึงกันก็ไดในแตละประเทศ ซ่ึงการ

เลือกตั้งนี้จะทำใหไดผูแทนของกลุมบุคคล โดยการเลือกตั้งมีหลักสำคัญ คือ ตองมีการเลือกตั้งท่ีมี

อิสระและเสรี รวมถึงไมผิดกฎหมายหรือระเบียบท่ีวางไว 

2.2 สามารถทำใหคนเขามามีสวนรวมไดมากกวาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองผานการเลือกตั้งแลว การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนยังสามารถทำไดผานทางการชุมนุม การเรียกรองโดยสันติ การแสดงออกทางการเมืองใน

รูปแบบตางๆ ผานทางงานเขียน การอภิปราบ รวมถึงการรวมตัวกันเพ่ือเสนอขอกฎหมายหรือถอด

ถอนผูท่ีดำรงตำแหนงทางการเมือง 

2.3 ขอยกเวนบางประการของเสียงสวนใหญ ถึงแมวาเสียงสวนใหญจะเปน

ตัวกำหนดนโยบายหรือกฎหมาย แตในบางกรณีเสียงสวนใหญจะเปนตัวกำหนดนโยบายหรือ

กฎหมาย แตในบางกรณีเสียงสวนใหญอาจไมเพียงพอตอประเด็นท่ีสำคัญ เชน การแกรัฐธรรมนูญ 

อาจตองใชเสียงขางมากถึง 3 ใน 4 เพ่ือท่ีจะใหเพียงพอตอการยกรางแกไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสียง

ขางมากของศาลรัฐธรรมนูญอาจสามารถลมกฎหมายท่ีออกโดยผูแทนของคนสวนใหญในสังคมได 

ถาหากกฎหมายนั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีใชในประเทศ 

2.4 เปนการปกครองภายใตหลักการท่ีกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนสิ่ง

ท่ีสำคัญมากของรัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนสิ่งสำคัญในการท่ีจะ

จำกัดอำนาจของรัฐบาลซ่ึงไดมาจากเสียงขางมากในสงัคม การใชอำนาจเสียงขางมากโดยปราศจาก

ขอจำกัดอาจจะทำใหเกิด ทรราชเสียงขางมากได (Tyranny of Majority)ซ่ึงเปนเหตุการณหรือ

สถานการณทางการเมืองท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะทำตามความตองการเสียงสวนใหญ โดยละท้ิงเสียงสวน

นอย เสียงสวนนอยนี้อาจจะตองสูญเสียสิทธิท่ีพึงมี ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งท่ีสำคัญในการจำกัด

อำนาจของเสียงขางมากในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

จากท่ีกลาวมาขางตนเปนรูปแบบของประชาธิปไตยในภาพรวม ถูกแบงออกเปนประเภท

ใหญ 2 ประเภท ซ่ึงแตละประเภทก็มีลักษณะท่ีเหมือนกันคือ การรับฟงเสียงสวนใหญเปนหลัก 

แตกตางเพียงแคการนำหลักประชาธิปไตยไปใชในสภาพแวดลอมท่ีมีจำนวนคนไมเทากันและความ

ซับซอนมากนอยตางกัน จะเห็นไดวาประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณนั้นเกิดมาจากรากฐานจิตสำนึก
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ในการรวมปกครองโดยมีวัฒนธรรมใหผูชายและมีสถานะพลเมืองคือเปนผูเขาใจกฎหมาย สิทธิและ

เสรีภาพของตน รวมตัวกันเพ่ือไมใหเกิดความไมเปนธรรมเกิดข้ึน ถึงแมในยุคนั้นผูหญิงจะไมมี

บทบาท แตก็ยังถือไดวาเปนตนฉบับของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดดี 

 

บทบาทประชาธิปไตยในความเปนจริง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองแบบเผด็จการในหลายประเทศทำใหไม

สามารถบอกไดวาการปกครองแบบใดเปนการปกครองท่ีดีท่ีสุด บางประเทศท่ีไมไดปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมีความเจริญกาวหนากวาประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยเสียอีก 

ประชาธิปไตยท่ีใหความสำคัญกับเสียงสวนมากทำใหเกิดโลกแหงจินตนาการ (Utopia) ถึงความสงบ

สุขและเจริญกาวหนา แตในความเปนจริงคือรัฐบาลฝายใดไดรับเสียงขางมากเปนผูชนะไดรับอำนาจ

ในการเขาไปยุงเก่ียวกับการเมืองการปกครองโดยไมไดคำนึงถึงประชาชนท้ังประเทศวามีความ

มุงหวังไปสูการพัฒนาหรือไม และเสียงขางมากท่ีไดมานั้นเห็นแกประโยชนสวนตนหรือสวนรวม ถา

หากนำประเด็นผลประโยชนมาเปนประเด็นหลักจะสงผลใหเกิดการแบงแยกของประชาชนเปน

ฝกฝายจนกอให เกิดความวุนวาย ดวยการเสนอแนวคิดของศาสตราจารยลีจพารท ท่ีมีตอ

ประชาธิปไตยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาท่ีมองวา ประชาธิปไตย 1 ประเทศนี้แทจริงแลว ไมไดมา

จากเสียงขางมากของประชากร สวนในประเทศท่ีกาลังพัฒนาท่ีเต็มไปดวยความแตกตางหลากหลาย

ท้ังทางวัฒนธรรม การประชันขันแขง การตอสูอยางหนักหนวง ฯลฯ รูปแบบการปกครองนาจะใช

แบบบังคับหรือบีบใหอยูในระเบียบการปกครองรวมกัน ซ่ึงหลักการนี้ ไมตางอะไรจากเผด็จการ

ทางการปกครอง (เสกสรรค สนวา, 2560, หนา 379) 

ความลมลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยไทย เริ่มจากการท่ีคณะราษฎรทำการยึดอำนาจ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตามกระแสโลกโดยไมไดคำนึงถึงพ้ืนฐานความพรอมของประชาชน 

ประชาธิปไตยท่ีถูกนำไปกลาวอาง ตลอดระยะเวลา 85 ป เปนเพียงการเปลี่ยนจากข้ัวอำนาจเดิม

ไปสูอำนาจใหมของแตละยุคสมัย เพ่ือแสวงหาผลประโยชนโดยไมคำนึงถึงหลักประชาธิปไตยท่ี

แทจริงวาเปนอยางไรเกิดวาทกรรมวา “ประชาธิปไตยคือเสียงขางมากจากการเลือกต้ังและการ

เลือกต้ังคือประชาธิปไตย” ตราบท่ีสามารถครองเสียงขางมากไดก็สามารถอางความชอบธรรมวา

เปนรัฐบาล ประชาธิปไตยใชอำนาจเพ่ือการคอรรัปชันเผด็จการรัฐสภาออกกฎหมายไมชอบ ทุจริต

เชิงนโยบาย ดังนั้น การเลือกตั้งจึงไมใชเครื่องยืนยันวาประชาชนจะไดตัวแทนท่ีดี  

 

นโยบายและหลักการการปกครองของรับบาลทหาร 
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หากมาวิเคราะหจากรัฐบาลทหารท่ีไดข้ึนมาบริหารในอดีต โดยยกตัวอยางการปกครองท่ี

ของรัฐบาลทหาร เพ่ือนำมาประกอบการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงท้ัง 3 รัฐบาลท่ีหยิบยกมานั้นไดทำการ

รัฐประหารโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาบานเมือง คือ 

1. รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทศวรรษท่ี 1960 

2. รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ทศวรรษท่ี 1980  

3. รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา พุทธศักราช 2557 – 2560 

ใจการรัฐประหารเปนกระบวนการปรับโครงสรางใหมใหรัฐไทยเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะ

หนาทางการเมือง โดยสถาปนาอำนาจรัฐราชการท่ีมอบหมายใหขาราชการมีหนาท่ีหลักในการ

กำหนดนโยบายและมีกองทัพบริหารประเทศ สวนนักวิชาการและนักกฎหมายท่ียอมรับอำนาจเผด็จ

การรวมกันกำหนดโครงสรางทางการเมืองดวยรัฐธรรมนูญใหม เพ่ือสถาปนาอำนาจระบบราชการให

เขมแข็งกวาเดิม (อดินันท พรหมพันธใจ, 2562, หนา 57-80) ไดเขียนตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

 

ตารางการเปรียบเทียบของรัฐไทยในภาวะวิกฤต 

ยุคสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท 

พลเอกประยุทธ จนัทร

โอชา 

ระบบ รัฐราชการไทยแบบปด 

(ระบอบเผด็จการ) 

รัฐราชการไทยแบบเปด 

(ระบอบประชาธิปไตยครึ่ง

ใบ) 

รัฐราชการไทยแบบก่ึงเปด 

(ระบอบประชาธิปไตย

แบบไทยๆ) 

รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พ.ศ.2502 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2521 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย(ฉบับ

ช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 และ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 

 

ยุคสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พลเอกเปรม ติณสูลานนท พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา 
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การแบง

อำนาจ

อธิปไตย 

นิติบัญญตัิ บริหาร ตุลา

การ 

นิติบัญญตัิ บริหาร ตุลาการ นิติบัญญตัิ บริหาร ตุลาการ, 

องคกรอิสระ, หนวยงานราชการ 

คานิยมท่ี

ผลิตโดยรัฐ 

ไมมีการผลิตคานิยม คานิยม 5 ประการ คานิยม 12 ประการ 

คานิยม

หลักของ

สังคมไทย 

ยึดมั่นตัวบุคคล ยอมรับ

อำนาจเผด็จการและ

ระบบรัฐบาลโดยราชการ 

ยึดมั่นตัวบุคคล มสีถาบัน

พระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ี

มีอำนาจสูงสดุและยอมรับใน

ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ 

ยึดมั่นในตัวบุคคล เช่ือมั่นวาทหาร

สามารถแกไขปญหาตางๆได 

ยอมรับในอำนาจเผด็จการและ

ระบบรัฐบาลโดยราชการทหาร  

การแบง

สรรอำนาจ

ทาง

การเมือง 

อำนาจท้ังหมดอยูท่ี

นายกรัฐมนตร ี

นิติบัญญตัิ (วุฒิสภามาจาก

การแตงตั้ง) บริหารและตุลา

การ 

นิติบัญญตัิ (วุฒิสภามาจากการ

เลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู

ความเช่ียวชาญ ประสบการณ 

อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน

รวมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงาน

ดานตางๆ ท่ีหลากหลายของสังคม) 

บริหาร ตลุาการ องคกรอิสระและ

หนวยงานราชการ 

ตัวแสดง

ทาง

การเมือง 

ขาราชการ (ทหารและพล

เรือน) 

ทหาร เทคโนแครต4

1 นักธุรกิจ

และนักการเมือง 

ทหาร เทคโนแครต5

2 องคอิสร นัก

ธุรกิจ นักการเมืองและนักวิชาการ 

 

 

                                                           
1 เทคโนแครตในสมัยพลเอกเปรมโดดเดนในกลุมของนักวิชาการที่มีความรูสายเศรษฐศาสตรและผูที่มีความ

เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ เชน นายเสนาะ อูนากูล นายไตรรงค สุวรรณคีรี (เคยเปนนักวิชาการที่เขามารับตำแหนงที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี(พลเอกเปรม ติณสูลานนท)ใน พ.ศ. 2523) กอนที่จะไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปตยใน 

พ.ศ. 2529) นายวีรพงษ รามางกูร เปนตน 

2 เทคโนแครตในสมัยพลเอกประยุทธโดดเดนในกลุมของนักวิชาการสายนิติศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เชน 

นายมีชัย ฤชุพันธุ นายวิษณุ เครืองาม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนตน 
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ยุคสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พลเอกเปรม ติณสูลานนท พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา 

กระบวนการ

เชิงนโยบาย 

ระบบราชการเปนผู

กำหนดและดำเนิน

นโยบาย 

ระบบราชการยังเปนผูกำหนด

และดำเนินนโยบาย แตเปด

โอกาสใหแกนักธุรกิจเขามามี

สวนรวม แตอยูภายใตการ

ควบคุมตรวจสอบ และดำเนิน

นโยบายโดยกลไกรัฐบาล 

ทหาร เทคโนแทรต(สาย

กฎหมาย) ขาราชการพล

เรือน  

นักวิชาการและนักธุรกิจ  

เขารวมกำหนดโครงสราง

และ 

นโยบาย รวมท้ังการปฏิรปูรัฐ

ไทย 

ในดานตาง ๆ 

เง่ือนไขท่ีทำให 

รัฐไทยเขาสู 

ภาวะวิกฤต 

การแยงชิงอำนาจภายใน

ของ 

ระบบราชการ 

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณทางดานความ

มั่นคง 

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

ความขัดแยงทางการเมือง 

การปรับตัว

ของรัฐไทยใน

ภาวะวิกฤต 

ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ

แบบเผดจ็การ 

กระบวนการเชิงนโยบาย

ถูกกำหนดโดยระบบ

ราชการเทาน้ัน 

ใชระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ

ท่ีเปดโอกาสใหมีกระบวนการ

ทางประชาธิปไตย แต

กระบวนการ 

เชิงนโยบายยังคงเปนการ

กำหนดจากระบบราชการ 

ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จแบบ

เผด็จการ แตมีการวางแผน

และแนวทางท่ีจะนำพา

ประเทศไปสู 

ประชาธิปไตย แตมเีง่ือนไขท่ี

แมจะไดรัฐบาลจากการเลือก

ตั้งแตกระบวนการเชิง

นโยบายยังคงกำหนดโดย

ระบบราชการจากแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

  จ ากตารางได เป รี ยบ เที ยบความแตกต า งของรั ฐบ าลทห าร ท้ั ง 3 คื อ  รั ฐบ าล                

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทศวรรษท่ี 1960 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ทศวรรษท่ี 1980 และ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา พุทธศักราช 2557 – 2560 ในเรื่องของระบบการปกครอง การ

รางรัฐธรรมนูญ การแบงอำนาจอธิปไตย คานิยมท่ีรัฐบาลไดกำหนดข้ึนมา คานิยมหลักของ

สังคมไทยในขณะนั้น การแบงสรรอำนาจทางการเมือง ผูมีบทบาททางการเมือง กระบวนการในการ

ดำเนินนโยบาย เง่ือนไขท่ีทำใหรัฐไทยเขาสูภาวะวิกฤตและการปรับตัวของรัฐไทยในภาวะวิกฤต 
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ทางเลือกการปกครองในไทย 

การเมืองไทยหลังป พ.ศ. 2475 มักนิยมมองกันวา เปนเรื่องทำนองการทดลองระบอบ

รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และเพราะเหตุท่ีนำเอาระบอบนี้มาใชในสภาวะสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

ไปจากตะวันตกอันถือเปนแมบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทยซ่ึงมวลชนสวนใหญยังขาด

การศึกษาเกินกวาท่ีจะใหความสนใจอยางจริงจังตอปญหาบานเมือง จึงเปนผลเทากับพยายามสราง

ระบอบข้ึนโดยปราศจากพลังมติมหาชนเปนฐานรองรับ ผลท่ีไดก็คือ ความลมเหลวของระบอบ

รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และความเปนใหญของฝายทหารผูกุมกำลังอำนาจในสังคม การเมือง

ระบอบรัฐธรรมนูญจึงจำกัดตัวอยูภายในเวทีการตอสูของบรรดากลุมชนชั้นนำโดยเฉพาะเปนสำคัญ 

หรือ ถาจะกลาววา พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญของไทยยังตกอยูในชวงการเมืองอภิสิทธิ์ชน ซ่ึง

แตกตางจากการเมืองมวลชนก็คงจะไมผิดนัก สมดังขอสังเกตของโจเซีย ครอสบี้ เอกอัครราชทูต

อังกฤษประจำกรุงเทพท่ีวา ประชาธิปไตยท่ีขาดพลังมติมหาชนยอมโนมเอียงท่ีจะตกเปนเหยื่อของ

พลังทางทหาร (Josiah Crosby อางถึงในเสนห จามริก, 2549, หนา 152-153) การใชศัพทคำวา  

“เหยื่อของพลังทหาร” อาจเปนผลสรุปท่ี โจเซีย ครอสบี้ ไดสังเกตการณชาติไทย เปนแนวคิดเม่ือ

กวา 7 ทศวรรษมาแลวท่ีไทยไดถูกมองถึงความไมพรอมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการศึกษาของประชาชนไทยในความ

เขาใจวิถีระบอบประชาธิปไตยยังต่ำอยู แตการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดข้ึนตลอดเวลา การศึกษาของไทย

เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องทำใหความเขาใจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึนแตก็

ยังมีประชาชนบางกลุมท่ียังถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองอยู  

เวลากวา 7 ทศวรรษท่ีไทยไดพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีและยังเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีทุกคน

สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว แตคำถามท่ีเกิดข้ึนคือ “เหตใุดประเทศไทยยังมีประชาธิปไตย

ท่ีไมสมบูรณ?” หรืออาจเปนเพราะรากฐานของคนไทยท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเกาๆ ยังคงมี

อิทธิพลตอจิตใจของประชาชนชาวไทย  โดยกรมการปกครองไดอธิบายสรุปลักษณะทางวัฒนธรรม

ทางการเมืองไทยวามี ลักษณะ 1) ความยึดม่ันในตัวบุคคลมากกวาหลักการหรือเหตุผล 2) ความยก

ยองผูท่ีมีความรูหรือมีเกียรติสูง 3) ความเคารพและคลอยตามผูมีวัยวุฒิสูง 4) ความนิยมเรื่องเงินคือ

แกวสารพัดนึก เงินซ้ือไดทุกอยางและเงินคือพระเจา 5) ความรักความอิสระ 6) ความนิยมในอำนาจ

เปนลักษณะอำนาจนิยม 7) ความเชื่อในโชคลางของคลังและไสยศาสตร 8) ความนิยมการเลนพรรค

เลนพวก 9) เฉ่ือยชาและความไมกระตือรือรนในทางการเมือง 10) นิยมระบบเจานายกับลูกนอง 

11) มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธระหวางบุคคล 12) ยึดม่ันในประเพณีดั้งเดิม 13) ขาดความ
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เชื่อม่ันในตนเอง มองโลกแงราย ขาดความไววางใจผู อ่ืน และ 14) รักสงบและประนีประนอม 

(กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2550, หนา 18 - 20) 

ปจจุบันมีพลเมืองท่ีมีความมุงหวังท่ีจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ โดยการ

พยายามเขามามีสวนรวมทางการเมืองและมีมุมมองท่ีตางออกไปจากรัฐบาลทหาร ผูท่ีเขามามีสวน

รวมมีท้ังนักวิชาการ นักธุรกิจและอดีตขาราชการจากกระทรวงตางๆ ทำใหเกิดความคิดเห็นท่ีไม

สอดคลองกัน มีการแขงขันกันเชิงนโยบายแสดงถึงจุดยืนและแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

นักการเมืองบางกลุมเห็นวาประเทศไทยพรอมท่ีจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไปขางหนาและ

พยายามปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีมีประโยชนตอระบอบประชาธิปไตย สวนนักการเมืองบางกลุมคิดวา

ประชาชนยังไม มีความเขาใจมากพอและคิดวาคนสวนใหญยังขาดจิตสำนึกของความเปน

ประชาธิปไตย จึงพยายามใชระบอบการปกครองแบบรวมอำนาจ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาประเทศไป

ในทิศทางท่ีตองการ  

“…ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดี และคนไมดี ไมมีใครท่ีจะทำใหทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด การ

ทำใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทำใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูท่ีการสงเสริมคน

ดี ใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอำนาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได

...” พระบรมราโชวาทของรัชกาลท่ี 9 ท่ีใหความสำคัญกับ “คนดี” ข้ึนมาบริหารบานเมือง การท่ีจะ

ไดคนดีข้ึนมาปกครองและไมคดโกงนั้นมีความเปนไปไดยาก จากแนวคิดของนักปราชญชาวอังกฤษผู

หนึ่ง คือ โธมัส ฮอบส (Thosmas Hobbes) ซ่ึงมีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ. 1588 - 1679 ไดเคยกลาวไว

วา “…มนุษยทุกคนซ่ึงก็เหมือนกับผูปกครองทุกคน ตางก็คิดถึงผลประโยชนสวนตัวของตน ของ

ครอบครัว และของเพ่ือนของตน มนุษยมีแนวโนมของธรรมชาติท่ีจะใหผลประโยชนสวนตัวมากอน

ผลประโยชนสวนรวม...” ในระบอบประชาธิปไตยผูปกครองท่ีโกงกันหรือมักใหญใฝสูงสามารถฉก

ฉวยผลประโยชนตางๆ ไดอยางมากมายมหาศาลจากการทรยศ หรือจากสงครามกลางเมือง แตเขา

จะไดประโยชนนอยมากจากความสมบรูณพูลสุขของสาธารณชน (พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย, 2536, หนา 

41-42) นั้นบงบอกถึงผูท่ีมีการบริหารบานเมืองท่ีดีคือผูท่ีโกงบานเมืองนอยท่ีสุด  

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีสำคัญท่ีสุดคือประชาชนชาวไทยในการมีสวนรวมทางการเมือง การ

มีทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วอาจสงผลให

วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวย แตนั้นก็อาจจะสงผลกระทบทางดานลบ ซ่ึงทำใหพฤติกรรม

การมีสวนรวมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองของภาคพลเมืองไทยถูกกดทับดวยทุนนิยม 

จนความรูสึกและความตระหนักแหงความเปนไทยไมสามารถท่ีจะถายทอดตอจากรุนสูรุนได 

ประกอบกับการท่ีประเทศไทยจะตองเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน นั่นก็จะทำให
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ประชาชนของประเทศเพ่ือนบานไหลเขามาประเทศไทยและสังคมไทยจะกลายเปนสังคมท่ีมีความ

หลากหลายทางดานวัฒนธรรม (ณรงค โพธิ์พฤษานันนท, 2556, หนา 60) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

ของการเมืองไทยอาจจะปรับเปลี่ยนเปนลักษณะท่ีสากลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนผลดีหรือผลรายนั้นยัง

ตัดสินไมได สิ่งท่ีสามารถทำไดคือสรางภูมิคุมกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงคานิยมของ

คนสวนใหญจะเปนปจจัยถึงทิศทางในการพัฒนา 

  

ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลทหารไทย 

คำวา “รัฐบาลทหาร” มีท่ีมาจากการท่ีทหารทำการรัฐประหารบานเมืองแลวยึดอำนาจการ

ปกครองสถาปนาตนเปนรัฐบาลทหารข้ึนมา เหตุผลท่ีทหารทำการรัฐประหารนั้นอาจเปนเพราะ

เหตุการณบานเมืองท่ีไมสงบ ทำใหทหารใชสิทธิในการปกปองความม่ันคงของประเทศ ในแวดวง

ของนักวิชาการชาวในตางประเทศ โดยเฉพาะนักวิชาการท่ีสนใจดานระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตย มีการศึกษาบทบาทของทหารในทางการเมืองของประเทศตางๆ ไวอยางมากมาย ซ่ึง

ขอสรุปของนักวิชาการหลายๆ ทานมักจะมีผลออกมาตรงกันนั่นคือ กองทัพมักทำตัวเปนอุปสรรค

ตอการสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนและดำรงอยูอยางม่ันคง โดยเฉพาะ

บรรดาประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต ซ่ึงจะประสบปญหานี้มากเปนพิเศษ

และหนทางท่ีจะจรรโลงใหระบอบประชาธิปไตยสามารถอยูรอดปลอดภัยไดในประเทศเหลานี้ก็คือ

การทำใหบทบาททางการเมืองของทหารลดลงหรือหมดไปและสถาบันทหารตองอยูภายใตการ

ควบคุมของรัฐบาล ไมใหสามารถตัดสินใจหรือกระทำการทางการเมืองใดๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงเปน

แนวความคิดท่ีปฏิ เสธความเปนไปได ท่ีกองทัพจะแสดงบทบาทในเชิงบวกตอการพัฒนา

ประชาธิปไตย (ภาณุวัฒน พันธุประเสริฐ, 2556, หนา 92) เปนขอเท็จจริงท่ีประชาชนจำนวนไม

นอยเห็นดวย และเปนเรื่องปกติท่ีจะมีกลุมคนออกมาตอตานรัฐบาลทหารในหลากหลายรูปแบบ  

การมองวาทหารไมมีความจำเปนตอการเมืองเลยนั้นก็ไมสมควรเทาไหรนัก ถาหากมองใน

มุมของความม่ันคง ประชาธิปไตยท่ีไมมีทหารคอยปกปองนั้นขาดหลักประกันความม่ันคง รัฐบาล

ทหารไทยพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหมีลักษณะเปนประชาธิปไตยโดยเนน

นโยบายความม่ันคงเปนหลัก สงผลใหยังคงรักษาความสงบของบานเมืองไว แตปญหาเศรษฐกิจท่ี

เปนอยูนั้นทำใหประชาชนหลายกลุมท่ีเกิดความไมพอใจและพยายามเรียกรองประชาธิปไตยท่ี

แทจริง ในสวนของกองทัพ หากมองตามบริบทประวัติศาสตรทางการเมืองท่ีผานมาจะเห็นไดวา ไมมี 

กองทัพใดท่ีจะสามารถดำรงอำนาจอยูไดอยางยาวนานในเวทีการเมืองและประวัติศาสตรก็แสดงให 

เห็นเสมอมาวา กองทัพไทยในความเปนสถาบันเม่ือตองเขามาแทรกแซงทางการเมืองแลว ความ
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เขมแข็งทางทหารจะกลับกลายเปนความเปราะบางทางการเมืองเปนอยางยิ่งและยิ่งอยูนานวันใน 

การเมืองมากเทาใด กองทัพก็จะยิ่งออนแอลงมากเทานั้น (ศ.ดร.สุชาติ บำรุงสุข, 2558, หนา 252-

253) 

 

บทสรุป 

การปกครองมีหลายรูปแบบท่ีใชในการจัดการบริหารหรือควบคุมกลุมคนจำนวนมาก ซ่ึง

ข้ึนอยูกับอำนาจอธิปไตย (sovereignty) จะนำพารัฐหรือประเทศนั้นไปในทางทิศทางใด การ

ปกครองท่ีดีท่ีสุดนั้นไมสามารถระบุไดเลยวาเปนการปกครองในรูปแบบใด เพราะจากสภาพ

การเมืองท่ัวโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวารูปแบบการปกครองนั้นมีความสำคัญนอยกวา

ความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ไดมีพระ

บรมราโชวาทเก่ียวกับการบริหารบานเมืองไวมากมายซ่ึงจากบทความขางตนไดยกพระบรมราโชวาท

ท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน คือ สวนแรกมีความหมายถึงการกลาวถึงหนาท่ีทหารท่ีควรจะเปน และไม

สงเสริมใหทหารเขาสูอำนาจการปกครองประเทศ สวนอีกบริบทหมายถึงการเลือกผูนำท่ีดีเขามา

ปกครอง จากสภาพการเมืองประเทศไทยในตอนนี้บริบทใดท่ีควรหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกัน หากเปน

บริบทไมสงเสริมทหารมาบริหารบานเมืองก็จะมีกระแสกลับมาวา นักการเมืองกอนหนามีแตการ

คอรัปชั่น เห็นแกผลประโยชนฝายตนเองไมสนใจประชาชนไทยสวนรวม ยุยงใหประชาชนทะเลาะ

กันเกิดความวุนวายท่ัวราชอาณาจักร ถาไมมีทหารแลวบานเมืองคงพังพินาศสิ้นแลว เปนตน แตถา

หากนำบริบทสงเสริมคนดีเปนผูนำก็จะไมมีเสียงคัดคานมากนัก เพราะประชาชนชาวไทยสวนใหญ

เชื่อวาคนดีนั้นไมมีจริง มีแตจะคอรัปชั่นมากหรือนอยเทานั้น การท่ีรัฐบาลทหารมาชวยแกไขความ

วุนวายนั้นสามารถชวยใหบานเมืองสงบสุขได แตอาจตองแลกกับเศรษฐกิจท่ีตกต่ำลง เหตุผลอาจสืบ

เนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกโดยท่ีทางรัฐบาลไดพยายามแกไขเต็มท่ีแลวแตก็ยังไมเปนท่ีพึง

พอใจของประชาชนท่ีคาดหวังในสิ่งท่ีดีกวา เปนเรื่องท่ียากตอการหยั่งถึงความรูสึกนึกคิดของปวงชน

ชาวไทย ดวยความแตกตางดานฐานความรู เทคโนโลยี วัฒนธรรมพ้ืนบานและการปลูกฝงของ

สถาบัน ทำใหมุมมองแตกตางกันอยางชัดเจน แลวถานำบริบทท้ังสองบริบทมารวมกัน เอาคนดีมา

ปกครองและไมเอาทหาร ทำใหคนบางกลุมกลัววาอิทธิพลท่ีฝงรากลึกโดยนักการเมืองรุนเกาไมมีทาง

หมดสิ้นไป หากไมกำจัดใหสิ้นซากในท่ีสุดก็จะกลับมามีอิทธิพลใหมไดอยูเสมอ ถึงแมมีกลุมชนรุน

ใหมไฟแรงท่ีพยายามเสนอตัวและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง มีความ

มุงหวังท่ีจะใหประเทศไทยหลุดออกจากวัฏจักรเดิมท่ีเกิดรัฐประหารมานับครั้งไมถวนและมองวาการ

พัฒนาของไทยย่ำอยูกับท่ี 
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อยางไรก็แลวแต ประชาธิปไตยเต็มใบอาจจะกอใหเกิดการแยงชิงผลประโยชนท่ีสูงข้ึนหรือ

อาจทำใหประเทศพัฒนามากข้ึนไมมีผูใดสามารถรูได เพราะระบบการปกครองยังไมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและยังคงอำนาจในรัฐบาลทหารไว โดยพยายามใชรูปแบบการปกครองในลักษณะ

ประชาธิปไตย ตองยอมรับวาการปกครองของไทยมีรากฐานมาจากขุนนางซ่ึงอาจเปนไปไดวาเปน

การปกครองท่ีเหมาะสมกับไทย ยอนไปดูในสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ท่ีเปนยุคพัฒนาของ

ไทยจนประชาชนขอใหบริหารประเทศตอแตทานกลับปฏิเสธ ทำใหเห็นถึงความสำคัญของผูท่ีมา

บริหารบานเมืองนั้นตองเปนคนเกงและมีจิตสำนึกดีสงผลใหบานเมืองพัฒนาได เพราะฉะนั้น จาก

ตารางเปรียบเทียบของรัฐบาลทหารมิไดบงบอกถึงวาทหารไมเขาใจในระบอบประชาธิปไตย แต

เพียงพยายามท่ีจะแกไขการปกครองใหเหมาะสมกับไทยเทานั้น ผลสรุปของบานเมืองไทยจะดำเนิน

ไปในทิศทางใดคงข้ึนอยูกับ “ผูนำ” จะเปนคนเกงท่ีมีจิตสำนึกดี เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

สวนตนและพวกพองและมุงม่ันพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีเหมาะสมหรือไม 
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ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 

Factors affecting the development of Thai bureaucracy 4.0 
 

 สุวิสา ขำเฟอง∗ สัณฐาน ชยนนท∗∗ 

 

 

บทคัดยอ 

 ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนของประเทศไทยท่ีวา “ประเทศมี

ความยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนดังกลาว รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใชโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

ประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน หรือท่ีเรารูจักกันวา ไทยแลนดประเทศไทย 4.0 ดังนั้น 

ระบบราชการก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดรับและสงเสริมไทยแลนด 4.0 จึงจำเปนตองมี

การปฏิรูประบบราชการและขาราชการซ่ึงเปนฟนเฟองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสามารถ

ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับทิศทางการบริหารของประเทศ 

ดร.สุวิทย เมษินทรีย ไดใหความเห็นเก่ียวกับเรื่องการปฏิรูประบบราชการไววา “ระบบ

ราชการเปนเสาหลักของประเทศจะเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู Thailand 4.0 ปลอย

ใหระบบราชการออนแอลงเรื ่อย ๆ ทำงานไดไมเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพมากพอ  

และไมเอื้ออำนวยใหคนดีและคนเกงอยูในระบบไดในที่สุดก็จะสงผลกระทบตอประชาชน 

และกลายเปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของประเทศได  

ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุงสูไทยแลนด 4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ปภาครัฐตอง

ปรับตัวใหสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได จึงตองมุงเนนความคลองตัวภารกิจพิเศษ 

(Agenda – Based) และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู Government 4.0  

คำสำคัญ  :  ระบบราชการไทย, การพัฒนา, ไทยแลนด 4.0 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 Thai Bureaueratic system in the context of Thailand 4 .0  with the vision of 

Thailand that "The country is sustainable and developed country With the 

development of sufficiency philosophy "to achieve that vision The government 

therefore has a policy to use Model to drive the economy with innovation to 

develop Thailand into stability, prosperity and sustainability, or as we know 

Thailand Thailand 4 . 0 , so the bureaucracy must be adjusted. To support and 

promote Thailand 4 .0 , it is necessary to reform the bureaucracy and bureaucracy, 

which is a major machinery in driving policies  and can  work in accordance with the 

country's management direction. 

Dr. Suwit Mesinaree commented on the reform of the civil service system 

that "The bureaucracy is the main pillar of the country. It will be the main force to 

drive the country to Thailand 4.0. If the bureaucratic system become weaker, works 

without full potential and efficiency it did not make  good people and talented 

people being in the system. It will eventually affect people and become an obstacle 

to the progress of the country. 

Bureaucratic system 4.0 Thailand aims to Thailand 4.0, the national strategy 

for 20 years. The government must adjust to be able to facilitate the economic and 

social activities of the digital age amid rapid changes and unpredictable. Therefore it 

must focus on the special agenda (based) and bring digital technology to transform 

the government system to government 4.0  
 

Keyword : Thai bureaucracy, development, Thailand 4.0 
 

 

บทนำ 

 ปจจุบันโลกยคุโลกาภิวัตน ประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็จะตองมีการพัฒนาปฏิรูป 

เพื่อใหสามารถบริหารประเทศใหอยูรอดและเจริญกาวหนาไปไดในชวงที่มีการนำเครื่องมือ 

ทางการบริหารใหมๆ มาใชอยางแพรหลาย ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการโดยมุงใหเห็นถึง  

เหตุผลความจำเปน และกระบวนการในการปฏิรูประบบราชการ โดยเนนที่การนำเครื่องมือ 

ทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการพัฒนาระบบราชการใหสามารถเรียนรูไดเทาทันกระแส 
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การเปลี่ยนแปลง โดยหวังวาจะชวยสรางความเขาใจในการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ใหกวางขวาง

และลึกซ้ึงข้ึน ซ่ึงเปนเจาของระบบราชการไดสนใจมีสวนรวมในการปฏิรูประบบราชการมากยิ่งข้ึน

(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนา 

ระบบราชการไทยท่ีตองการใหหนวยงานภาครัฐ มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสูระดับ

มาตรฐานสากล (High Performance) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการดำเนินการตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซ่ึงกำหนดในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546–2550 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการเปนองคการ 

ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง 

และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2556–2561 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดนำแนวคิด 

และโครงสรางของรางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National 

Quality Award) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของราชการไทยและสอดคลองกับวิธีปฏิบัติราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 ในสถานการณท่ีผานมา โลกไดมีการเปลี่ยนแปลงท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแขงขัน

และเกิดกลไกลใหมๆ ในการบริหารท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการบริหารงานของภาครัฐ

จะมีความสำคัญและเปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจนเปนองคกร

ท่ีมีขนาดใหญ มีกฎระเบียบมากมาย มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานมากและยุงยากซับซอน โดยท่ีผานมา

ภาครัฐจะเนนความถูกตองตามกฎระเบียบ ยึดหลักประเพณีการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการวางไวพฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมขาราชการจึงเปนลักษณะ

ผูควบคุมดูแลทำใหปจจุบันรัฐบาลไดพยายาม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมท้ังแกไขการบริหารระบบราชการ

ตามมาตรฐานสากล เนนการปรับปรุงระบบการบริหารงานของหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงในการบริหารงานของภาครัฐนี้จะเนนการใหความสำคัญแกบุคลากรในองคกร (สำนักงาน ก.พ., 

2560) 

 นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

จำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนองคกรเพ่ือใหสอดคลองสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อยางรวดเร็วและตอเนื่องการปฏิรูประบบราชการจึงกลายเปนนโยบายที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 

ตางใหความสำคัญและไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบราชการไปสูการเปนระบบราชการ

ยุคใหม โดยเนนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 

 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดปจจัยสำคัญอยางนอยความสำเร็จของการพัฒนาไปสู 

ระบบราชการ 4.0 โดยสรุป ดังนี้ 

 1. การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการยกระดับ

การทำงานจากการประสานงานกัน (Cooperation) หรือทำงานดวยกัน (Cooperation) ไปสูการ

รวมมือกัน (Cooperation) การบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

 2. การสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดคนและหาวิธีการศึกษาเรื่องใหมๆ  

เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ โดยใหประชาชน

เขามามีสวนสรางความเขาใจ การเขาถึงความรูสึกนึกคิด 

 3. การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) เปนการผสมผสานการจัดเก็บ 

และประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด อุปกรณสมารทโฟนเครื่องมือท่ีใชในการทำงานรวมกัน  

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับการดำเนินการการใหบริการของราชการ สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทางไดอยางม่ันและประหยัด 

การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 

 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทำงานโดย “ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุข 

ของประชาชน” (Better Governance, Happier Citizens) 

 การวางระบบและวิธีการทำงานใหม โดยยึดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการบริหารงานภาครัฐ

หรือหลักบริหารราชการแผนดินท่ีดี 

- ภาครัฐท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government)  

- ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางการบริการและเขาถึงความตองการในระดับปจเจก 

(Citizen Centric and Service -Oriented Government) 

- ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government)  

 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานใหม 

 โดยการสรางจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีมุงเนนความซ่ือสัตยสุจริต

และประโยชนสวนรวม 

 การจัดระเบยีบโครงสรางใหม 

 เพ่ือสรางสมดุลและจัดการความสัมพันธระหวางกลไกภาครัฐภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนๆ

ใหเปนไปอยางเหมาะสมรวมท้ังออกแบบโครงสรางภายในภาครัฐเองใหกระชบัและไมเกิดความซ้ำซอน 
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 โครงสรางตองเปลี่ยนจากเดิมท่ีเนนใหภาครัฐหรือระบบราชการเปนกลไกหลักในการบริหาร

กิจการบานเมืองไปสูการเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆในสังคมเชนภาคเอกชนภาคประชาสังคม

ไดเขามามีสวนรวมเรียกวา การบริหารบานเมืองในรูปแบบประชารัฐ (Participatory State)  

ท่ีมีการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบ (Horizontal 

Approach) มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง (Vertical Approach) รวมท้ังเชื่อมโยงการทำงาน

ภายในภาครัฐดวยกันเองใหสอดรับกัน (Joined-Up Government) ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ดังนั้น การวางระบบและวิธีการทำงานใหม ก็คือ ยึดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผนดินท่ีดีใหสามารถเปนท่ีไววางใจและ

เปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง 

การพัฒนาระบบราชการไทย 

 ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2546, หนา 54-55) ไดวิเคราะหการพัฒนาระบบราชการ

ไทยการพัฒนาองคการและการสรางองคการท่ีเรียนรู ไวอยางนาสนใจวาในโลกยุคโลกาภิวัตน

ประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบราชการซ่ึงเปรียบเสมือน

กระดูกสันหลังของประเทศก็จะตองมีการปฏิรูปเพ่ือใหสามารถบริหารประเทศใหอยูรอดและ

เจริญกาวหนาไปไดโดยชี้ใหเห็นเหตุผลของการพัฒนาระบบราชการ ดังตอไปนี้ 

 1. โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทำใหโลกกาวสูยุคโลกาภิวัตน 

ซ่ึงทำใหประเทศตางๆตองรับผลกระทบจากกระแสสำคัญเชนเศรษฐกิจเสรีไรพรมแดน (Global 

Market Economy) สังคมบนฐานแหงความรู (Knowledge-based Society) และกระแสประชาธิปไตย

และธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศท่ีเรียนรูปรับตัวไดทันโลกก็จะอยูรอด 

และกาวหนาไปไดในโลกของการแขงขันสวนประเทศท่ีไมสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันกับโลก 

ยุคโลกาภิวัตนนี้ไดก็จะประสบปญหาตางๆมากมาย  

 2. ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

ประเทศไทยเม่ือครั้งท่ีไดเชื่อมตอเศรษฐกิจของไทยเขากับเศรษฐกิจโลกในการเปดเสรีทางการเงินดวย 

Bangkok International Banking Facilities (BIBF) ในเวลาไมนานธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยก็ลมละลาย

ตองขายกิจการกันระเนระนาดปญหาสังคมตางๆเกิดข้ึนตามมามากมายถึงขนาดท่ีประชาชนเกิดความ

เบื่อหนายจนกระท่ังลุกข้ึนมาเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองโดยการแกไขรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2540 
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 ความลมเหลวดังกลาวทำใหประเทศตองปรับตัวขนานใหญเชนตองมีการปฏิรูปการเมือง

เพ่ือเปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศใหเปนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มากข้ึนโดยการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองมีการปฏิรูปการศึกษา

โดยจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย 12 ปเพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูทันโลกและตองมีการฟนฟูเศรษฐกิจ

จัดระบบสวัสดิการรองรับคนท่ีตกงานไปจากธุรกิจอุตสาหกรรมในเมืองจำนวนมากเชนการจัดใหมี

กองทุนหมูบานพักหนี้เกษตรกรและหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือโครงการ “30 บาทรักษาไดทุกโรค” 

เปนตน 

 การปฏิรูปในดานตางๆท่ีกลาวมาทำใหหนวยงานภาครัฐตองมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึนไมวาจะเปน

ในดานการจัดสวัสดิการใหคนวางงานจำนวนมากการฟนฟูเศรษฐกิจตลอดจนการจัดการศึกษาใหคน

ท้ังประเทศไดรูทันโลกฯลฯแตในขณะเดียวกันรัฐกลับจะตองมีกำลังคนและงบประมาณท่ีนอยลง 

ท้ังนี้ เพราะสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ำผนวกกับกระแสเศรษฐกิจเสรีและกระแสประชาธิปไตยท่ีเนนใหรัฐ

ตองจำกัดบทบาทขนาดและการใชทรัพยากรนอกจากนี้ภายใตกระแสประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล

รัฐบาลก็ไมสามารถท่ีจะดำเนินการตางๆไดตามชอบใจไดเหมือนในสมัยกอนๆการดำเนินโครงการตางๆ

เชน สรางเข่ือนสรางโรงไฟฟาหรือวางทอกาซฯลฯจะตองดำเนินการอยางโปรงใสตองใหประชาชน 

มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

ระบบราชการ 4.0 

 ในการพลิกโฉม (Transform) ภาครัฐหรือระบบราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และรองรับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Better governance, happier citizens) อันจะทำใหระบบราชการ

สามารถเปนท่ีไววางใจและเปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริงนั้น จำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด

และวิธีการทำงานใหม กลาวคือ 

 1. เปดกวาง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยตองมีความเปดเผย

โปรงใสในการทำงาน บคุคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูล

ซ่ึงกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทำงานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ 

เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดำเนินการเอง

ออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ 

ในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสาย

การบังคับบัญชาในแนวดิ่งขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพ

และสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
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 2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric government) โดยตองทำงานในเชิงรุก

และมองไปขางหนา ตั้งคำถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการ

และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอ

ความชวยเหลือจากทางราชการ (proactive public services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูล 

ของทางราชการ (big government data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะ 

ท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (personalized หรือ tailored services) พรอมท้ังอำนวย

ความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือใหบริการตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว

ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอ

ไดหลายชองทางผสมผสานกันไมวาจะมาติดตอดวยตนเองอินเตอรเน็ต เว็บไซตโซเชียลมีเดีย  

หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ 

 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) โดยตองทำงาน

อยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยงสรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต

องคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

เพ่ือสรางคุณคา มีความยดืหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา 

ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม รวมท้ัง

ทำใหขาราชการมีความผูพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ, (2560, หนา 4)  
 

แนวคิดและทฤษฎีระบบราชการ 

 จุมพล หนิมพานิช, (2558, หนา 45-46). ระบบราชการในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดทฤษฎีระบบราชการของ Max Weberในแงของหลักการถือเปนทฤษฎีท่ียึดหลักเหตุผลซ่ึงตาม

ทัศนะของ Vincent Osrrom เห็นวาทฤษฎีดังกลาว มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลองกับ 

“ทฤษฎี” หรือ “แนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม” หรือ “แบบประเพณีนิยม” ทั้งในแงของ

รูปแบบและวิธีการ 3 อยางไรก็ดี Weber เห็นวาแนวทางท่ีจะใหอำนาจปกครองดำเนินไปดวยดี

จำเปนตองมีกลไกทางการบริหารมาสนองเจตนารมณท่ี Weber เรียกกลไกดังกลาววา “กลไกทางการ

บริหาร”กลาวอีกนัยหนึ่ง Weber เห็นวาผูนำหรือนักบริหารจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพไดนาจะ

ข้ึนอยูกับการท่ีผูใตบังคับบัญชายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามขณะเดียวกันจะตองมีระบบบริหารมาจัดการให

คาสั่งมีผลบังคับใชและเพ่ือท่ีจะขยายแนวความคิดเก่ียวกับการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว 

Weber ไดแบงอำนาจการปกครองหรือการบริหารออกเปน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหนึ่ง ไดแก 
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การปกครองหรือการครอบงำ รูปแบบท่ีสอง ไดแก การปกครองหรือการครอบงำโดยใช “บารมี” 

และรูปแบบท่ีสาม ไดแก การปกครองหรือการครอบงำโดยยึดกฎหมายและการมีเหตุผล 

 Weber เห็นวารูปแบบการใชอำนาจการปกครองหรือการบริหารรูปแบบท่ีสามเปนรูปแบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดและเปนท่ีมาของ “ทฤษฎีระบบราชการ” ท่ีมีหลักดังตอไปนี้ 

 1. มีการกำหนดอำนาจหนาท่ีและวางอำนาจไวชัดเจนโดยมีกฎหมายตลอดจนระเบียบ

บริหารรองรับ 

 2. มีการบริหารท่ียึดกฎเกณฑท่ีไดมีการบัญญัติไวอยางเปนทางการและมีการกำหนดไว 

เปนลายลักษณอักษร 

 3. การไมคำนึงถึงตัวบุคคล 

 4. มีลำดับข้ันการบังคับบัญชา 

 5. เพ่ือตอบแทนการท่ีขาราชการมีความซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ี 

 6. ระบบราชการมีลักษณะถาวร 

 7. ระบบราชการมีแนวโนมท่ีจะปกปดในความรูและเจตนาของตนไวเปนความลับ 

 จะเห็นไดวา นโยบายกระจายอำนาจจะมีผลกระทบอยางมากตอสถานภาพของสถาบันราชการ

ทำใหเกิดประเด็นคำถามท่ีสำคัญประการหนึ่งวาสถาบันราชการไทยจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

ภายใตนโยบายดังกลาวเพียงใดหากสถาบันราชการไมมีความเต็มใจจะรับการเปลี่ยนแปลงไมเต็มใจ

ท่ีจะถายโอนอำนาจการบริหารตางๆใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะทำใหเกิดปญหาตอการดำเนิน

นโยบายกระจายอำนาจในทางปฏิบัติอยางแนนอนเนื่องจากระบบราชการมีขนาดใหญท่ีสุดไดฝงรากลึก

และกระจายอยูท่ัวไปท้ังระบบของการบริหารการปกครองนอกจากนี้การดำเนินการตามนโยบาย

กระจายอำนาจนั้น ในระยะแรกองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังจำเปนตองอาศัยสถาบันราชการ 

เปนพี่เลี้ยงไปอีกระยะหนึ่งเพื่อใหการถายโอนอำนาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไมหยุดชะงัก 

และประหยัดงบประมาณ 

 ตระกูล มีชัย (2554, หนา 12-14)  กลาวไดวา แนวทางการปฏิรูประบบราชการในสมัยใหม

ยังคงไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักหากแตเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือจุดมุงหมายท่ีตางไปจากเดิม

แมวาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม

จะเกิดข้ึนมาก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขององคกรภาครัฐแตเนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารดังกลาวยังเอ้ือประโยชน ใหคนจำนวนไมมากนักหรือแมกระท่ังการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนใหเขามามีบทบาทตรวจสอบฝายบริหารแตอำนาจดังกลาวก็ยังขาดประสิทธิภาพใน

องคกรตรวจสอบเพราะการคอรรับชั่นของนักการเมืองและขาราชการบางสวนยังคงมีวิธีการท่ีแยบยล

อยูอยางนั้นถึงอยางไรก็ตามการปฏิรูประบบราชการก็นับวาเปนอีกข้ันหนึ่งท่ีพยายามพัฒนาประเทศ
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ไปสูความสมัยในการเมืองการปกครองของประเทศไทยซ่ึงหากจะใหไดผลจริงๆก็ตองใชมาตรการ

และสงเสรมิเรื่องการบริหารเชิงคุณธรรมและจริยธรรมใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย 

 การปฏิรูปประเทศไทยไดมีแนวคิดท่ีหลากหลายรวมท้ังกฎหมายระเบียบกฎกติกาบานเมือง

ระบุไวชัดเจนหากขาราชการท้ังฝายการเมืองและขาราชการประจำเอาใจใสและตองการตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนก็ไมมีอะไรจะยากเกินกวาที่ประชาชนจะมองขาราชการไทย 

ในมุมมองใหมๆซ่ึงจะขอเสนอแนะในบางประเด็นท่ีคิดวานาจะนำไปปรับใชในการบริหารราชการแผนดิน

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 1. การปฏิรูปประเทศไทยไดเริ่มมาตั้งในยุคนายชวนหลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีซ่ึงผานไปสิบกวาป

ในปจจุบันการปฏิรูปยังคงมุงม่ันท่ียกระดับความพึงพอใจตอประชาชนใหไดหากมองในจุดจะเห็นไดวา

สิบกวาปที่ผานมาความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก  

แตไมมากเทากับท่ีประชาชนคาดหวังหรือท่ีตั้งใจไวพฤติกรรมการบริหารแบบเกาๆยงัคงมีอยูการไมเคารพ

ประชาชนก็ยังมีอยูการฉอราษฎรบังหลวงก็ยังมีอยูการใชอำนาจในทางท่ีมิชอบก็ยังมีการแบงชนชั้น

การใชอำนาจเพ่ือประโยชนของตนก็ยังมีอยูรวมท้ังเจาพอเจาแมท่ีมีอิทธิพลในจังหวัดก็ไมจางคลาย

เปนตนดังนั้นหากจะปฏิรูประบบราชการไทยจะตองจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาท่ีสราง

ความเดือดรอนใหแกประชาชนใหไดไมใชมองแตระบบการบริหารเพียงเดียว 

 2. การปฏิรูประบบราชการจะตองมุงสงเสริมความรูความเขาใจในระบบประชาธิปไตยอยางแทจริง

รวมท้ังใหการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและการมีสวนรวมในการเขาไปตรวจสอบและควบคุม

การดำเนินกิจกรรมของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งนี้จะเห็นไดวาในระดับพื้นที่ 

ในทองถ่ินท้ังหลายชาวบานแถบไมสิทธิ์มีเสียงในการเสนอความคิดเห็นไดเพราะการเกรงกลัวถึงอิทธิพล

ในทองถ่ินนั้นเพราะระบบของคุณธรรมจริยธรรมของระบบขาราชการไทยมีปญหามีมานานท่ียากจะแกไข

แมหากประชาชนจะเขาไปรวมกันตรวจสอบสักโครงการหนึ่งก็จะมองวาเปนตัวสรางปญหา 

ในการพัฒนาทองถ่ินท้ังๆท่ีโครงการนั้นอาจเกิดการคอรรัปชั่นก็ไดดังนั้นหากมองในจุดนี้ควรท่ีสรางระบบ

คุณธรรมจริยธรรมและความมีเหตุมีผลแกบรรดาผูนำการบริหารท้ังใหเกิดการยอมรับฟงเสียงประชาชน

อยางแทจริงหรือมุงพัฒนาศักยภาพภาวะผูนำใหเกิดอยางมีความรับผิดชอบใหมากกวานี้ 

 3. ระบบโครงสรางการบริหารของระบบราชการไทยเปนโครงสรางท่ีใหญมโหฬาร ทำใหเกิด

การทำงานท่ีลาชาพรอมบุคลากรทางราชการก็มีมากแตผลสรุปวาไมเพียงพอแกการปฏิบัติหนาท่ี 

ท่ีเปนอยางนั้นอาจจะตองเปรียบเทียบระหวางชนบทกับในตัวเมืองใหญๆอยางเชนในสถาบันทางการศึกษา 
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โรงพยาบาลตำบล สถานีตำรวจ และอ่ืนๆ ในเมืองใหญอาจมองวาพื้นที่นอยแตประชาชนมาก 

จะตองใหความสำคัญในสถานท่ีท่ีมีประชาชนมากในขณะท่ีชนบทบางพ้ืนเชนในโรงเรียนมีครูเพียง  

2 - 3 คน ในขณะท่ีเด็กนักเรียนมีมากและในขณะเดียวกันนักศึกษาท่ีจบใหมก็ยังตกงานอยูเหมือนเดิม

แลวทำไมถึงยังไมปญหาอยูอีกอยางนี้เรียกวาการบริหารท่ีไมสมดุลดังนั้นการปรับโครงสรางจะตอง

มองภาพรวมท้ังหมดท่ีสามารถแกปญหาหรอืปฏิรูประบบราชการแบบเชื่อมโยงกันระหวางกระทรวง

กับกระทรวงก็ได 

 4. การปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมตางๆท้ังยุบท้ังยายท้ังเกิดใหมเพ่ือท่ีกระจายขยายงานบริหาร

ใหประชาชนไดมากแนวคิดอยางนี้มีประสิทธิภาพแลวหรืออยางเชนการกำหนดใหกระทรวงกีฬา 

และการทองเท่ียวไปอยูดวยกันนั้น เปนการปฏิรูปท่ีไมตรงกับปญหาท่ีและความตองการพัฒนาอยางแท 

ซ่ึงจะเห็นวาการสงเสริมการทองเท่ียวหลักใหญอยูท่ีวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติ เชน วัดพระแกว

วัดอรุณวัดโพธิ์ ซ่ึงสามารถทำเงินใหกับประเทศปละหลายแสนลานบาทในขณะท่ีการกีฬา เทงบประมาณ

ไปมากเทาไหรก็ยังไมมีวี่แววถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะฟุตบอลไทยท่ีลมเหลวอยางมาก

ซ่ึงแทจริงการปฏิรูปโครงสรางดังกลาวจะตองมองถึงความสอดคลองและเชื่องโยงระหวางกัน เชน 

ใหนำการทองเท่ียวไปไวกับกระทรวงวัฒนธรรมซ่ึงสามารถสงเสริมวัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดดีมากกวานี้ 

 5.การปฏิรูปตัวขาราชการไทยซ่ึงเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศซ่ึงในปจจุบัน นอกจาก 

จะเห็นเสนสายการเขาไปทำงานในองคกรรัฐท่ีมีญาติพ่ีนองเปนผูนำการบริหารหรือการใชเงินซ้ือตำแหนง

หรืออยางอ่ืนท่ีใหไดมาซ่ึงตำแหนงใดยังมีอยูในปจจุบันหากปลอยใหเปนอยางนั้นการปฏิรูประบบราชการ

ก็ไปไมถึงไหนรังแตจะถอยหลังเขาคลองไปเหมือนเดิมดังนั้นการสรางกระบวนการตรวจและวัดคุณสมบัติ

ของขาราชการไทยจะนำวิธีการของการรับคนเขาทำงานอยางภาคเอกชนมาชวยในการบรรจคุนเขาทำงาน

และจะตองยกระดับใหศักยภาพของพนักงานใหทัดเทียมกับพนักงานในภาคเอกชนซ่ึงจะเปน ดังนั้น

ไดก็โดยอาศัยความมีภาวะผูนำและความรับผิดชอบตอสังคม 

 6. การปฏิรูประบบความประพฤติของขาราชการไทยในสวนของภาพลักษณท่ีเสียหายในทัศนคติ

ของประชาชนสวนใหญมองตัวขาราชการไมคอยดีนักเพราะการถือยศถือศักด์ิและความเปนคนท่ีมี

ความรูมากกวา จึงเปนขอไดเปรียบเทียบอยางมากในดำเนินชีวิตหากมองในแงหนึ่งก็คือหากขาราชการ

ขับรถผิดกฎจราจรตำรวจอาจจะเรียกแตก็ไมปรับหรือไมลงโทษเพราะมีบัตรขาราชการชั้นโนนชั้นนี้

แตสำหรับชาวบานจะหลีกเลี่ยงไดยากนอกจากสถาบันตำรวจเองก็มีภาพลักษณท่ีติดลบอยางมาก 

ในทัศนคติของชาวบานเพราะการกลั่นแกลงชาวบานมาทุกยุคทุกสมัยรวมท้ังการกดข่ีการรีดไถเงิน

ชาวบานทำใหภาพลักษณของตำรวจเสียหายอยางมากดังนั้นการปฏิรูประบบราชการอะไรก็แลวแต
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หากไมปฏิรูปภาพลักษณของตำรวจซ่ึงเปนขาราชการอยางหนึ่งก็เทากับวาชาวบานยังเดือดรอน 

อยูเหมือนเดิม 

บทสรุป 

 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยเปนปญหาท่ีหนักอยางมาก เพราะการสะสม

ไวซ่ึงปญหามากมายในระบบการบริหาราชการแบบเกาทำใหการปฏิรูปทำไดลำบาก ซ่ึงทาง กพร. 

ไดสรุปวา ระบบราชการไทยขาดระบบขอมูลสนับสนุนขาดบูรณาการระหวางหนวยงานการกระจายอำนาจ

การตัดสินใจไปในระดับตางๆ ไมเหมาะสม การขาดอุดมการณของชาติท่ีกำหนดกรอบเปาหมายระยะยาว

การแทรกแซงจากผูมีอิทธิพล และการเมืองการท่ีราชการยังหวงอำนาจอยูการขาดกลไกการรับฟง

ประชาชนท่ีดีพอ และยังมีเหตุผลหลายประการท่ีประชาชนยังรอคอยการปฏิรูปประเทศไทยอยาง

จริงจังจากผูมีสวนรับผิดชอบ ซ่ึงจะเห็นไดวาการบัญญัติกฎหมายไวหลายฉบับท่ีเก่ียวการบริหารหนึ่ง

ในนั้นก็คือ หลักธรรมาภิบาล ท่ีมุงเนนไปท่ีประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

รัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความ

จำเปนมีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับความอำนวยความ

สะดวก และไดรับการตอบสนองตอความตองการและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอหากขาราชการท้ังหลาย สามารถทำไดอยางท่ีกลาวมาก็เชื่อแนวาการปฏิรูประบบราชการไทยก็

นาจะไดรับความชื่นชมจากประชาชนท้ังประเทศเปนแนแท 

 สำหรับขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยนอกจากมองไปท่ีตัว

ระบบราชการแลวยังมองไปท่ีตัวผูนำการบริหารท่ีมีอิทธิพลครอบงำ ซ่ึงสามารถชี้นำการประพฤติ

ปฏิบัติงานราชการของขาราชการท้ังหลายใหเปนไปตามความคาดหวังของประชาชนไดเปนท่ีสุด

นอกจากการบริหารงานในสมัยใหมจะตองสงเสริมสรางแรงกระตุนใหตัวขาราชการมีคุณธรรม

จริยธรรม สำหรับการบริหารงานมากยิ่งข้ึนก็เพ่ือความสงบสุขความเรียบรอยในบานเมือง ภาพลักษณ

ของขาราชการในสายตาประชาชนก็จะดีตามไปดวย 
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ระบบอุปถัมภในบริบทสังคมไทย 

Patronage system in the context of thai society  
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บทคัดยอ 

 ระบบอุปถัมภเปนรูปแบบความสัมพันธท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยอันเปนผลจากความเหลื่อม

ล้ำทางความคิด คานิยม และอำนาจ เพ่ือใหเกิดการอำนวยผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ทำใหเกิด                       

ความไมเสมอภาคภายในกลุมหรือองคกร ระบบอุปถัมภเปนตัวเชื่อมโยงในการสรางอำนาจ          

และเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนของคนในกลุม และในระบบอุปถัมภสิ่งท่ีเขามามี

บทบาทสำคัญคือ เงินทอง 

คำสำคัญ : ระบบอุปถัมภ, สังคมไทย 
 

Abstract 

 Patronage system is a form of relationship that is deeply rooted in thai 

society as a result of the disparity of ideas, values and power in order to facilitate 

mutual benefit, resulting in inequality within a group or organization. the patronage 

system is a link in creating power. and is a channel for seeking the benefits of 

people in the group and in the patronage system, what comes to play an important 

role is moneyto trust. In terms of power, prestige, which led to the acts or acts that 

are leading to             a political. 

Keywords : Patronage System , Thai Society  
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนำ 

 ระบบอุปถัมภเกิดข้ึนตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรเริ่มตนจากการแบงชนชั้นวรรณะ              

จนถึงปจจุบัน เปนหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีอยูคูสังคมไทยมาชานาน มีอิทธิพลท้ังตอการดำเนินชีวิต           

การประกอบอาชีพ การเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมระบบอุปถัมภในแวดวงราชการ 

รัฐวิสาหกิจ จึงสงผลกับความเชื่อ  คานิยม  พฤติกรรมของคนไทย ซ่ึงการรวมกลุมโดยระบบอุปถัมภ      

จะขาดเสถียรภาพ ขาดความม่ันคงยืนยาวถาวร เปนความผูกพันท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจ   

ของตนเอง บุคคล และลูกนอง ความสัมพันธของคนเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ เนนในเรื่องการแบงปน             

แลกผลประโยชนซ่ึงกัน  เพราะฉะนั้นหากนำระบบอุปถัมภมาใชในองคกรจะทำใหไมมีเสถียรภาพ         

และไมมีความกาวหนาขาดคนมีความรูความสามารถ  (พิเชษฐ ณ นคร, 2561) 

ระบบอุปถัมภ 

 ระบบอุปถัมภ เกิดจากความเหลื่อมล้ำของมนุษยในแงของทรัพยสิน สถานะ และอำนาจ            

ท่ีเรียกวา ผูอุปถัมภ จะเปนผูท่ีอยูในฐานะเอ้ืออำนวยประโยชนไดท้ังในทางอำนาจทางการเมือง 

ตำแหนงหนาท่ีราชการ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และสำหรับบางกรณีผูอุปถัมภ

คือบุคคลท่ีเปนท่ีเคารพนับถือในคุณความดี สามารถใหความรูสึกท่ีดีกับ ผูอยูใตอุปถัมภ มีลักษณะ

คลายเปนผูนำทาง จิตวิญญาณ สวนผูใตอุปถัมภ คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตองอาศัยผูอุปถัมภ            

เพ่ือผลประโยชนดังกลาว รวมท้ังสวนท่ีเปนบวกในทางจิตใจเปนท้ังท่ีพ่ึงในทางวัตถุและในทางจิตใจ 

ในกรณีของสังคมไทยนั้นผูอุปถัมภจะตองมีบารมี ซ่ึงความหมายไดแก การเปนท่ียอมรับวามีลักษณะ           

เปนผูนำ สามารถอุปถัมภผูตามได ขณะเดียวกันผูตามก็หวังพ่ึงผูอุปถัมภท้ังผลประโยชนตาง ๆ 

ดังกลาวมารวมท้ังกรณีทางจิตใจดวย การแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางมนุษยได

กอใหเกิดความสัมพันธในเรื่อง ของอำนาจภายในองคการ (ในกลุม) และความสัมพันธในเรื่อง

อำนาจจะสะทอนใหเห็นถึงความไมเสมอภาคกันภายในองคการ  

อิทธิพลของความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภขยายขอบเขตกวางไกลกวา          

ท่ีจะจำกัดอยูเฉพาะในชุมชนหรือชนบทเทานั้น ระบบอุปถัมภยังมีความสำคัญในการชวยเชื่อมโยง

โครงสรางอำนาจระหวางชนบทและเมือง และเปนลูทางของการแสวงหาผลประโยชนในสังคมไทยท่ี

เลนความสัมพันธแบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ ถูกเสริมตอดวยการเนนคำนิยมการบริโภค      
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และระบบเงินตรา ภายใตสั งคมแบบสมัยใหม  ทำใหความสัม พันธแบบระบบอุป ถัมภ                   

และการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกลายเปนแกนกลางสำคัญ ในกลไกการเมืองประชาธิปไตย และ

เปนผลมาจากการแบงชนชั้นในระบบศักดินาของไทยในอดีต ทำใหเกิดระบบอุปถัมภซ่ึงฝงรากลึกลง         

ในสังคมไทยอันมีผลตอพฤติกรรม ทางการเมืองของไทย เปนท่ีมาของวัฒนธรรมของคนไทยทำให           

คนไทยยึดระบบอาวุโส มีความเกรงใจกัน นับถือคนมีอำนาจและไมมีอุดมการณ 

เครือขายของระบบอุปถัมภไดกลายมาเปนวิธีการท่ีพรรคการเมืองใชในการหาคะแนนเสียง          

ในชนบท และความสัมพันธในรูปแบบอุปถัมภยังคงมีอยูและมีบทบาทอยางมาก ในปจจุบัน

โดยเฉพาะทางดานการหาคะแนนเสียงเองในระบบการเลือกตั้งของไทย ท่ีมีการใชเงินเขามามี

บทบาทตอความสำเร็จท่ีไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้ง นักธุรกิจ หรือบุคคลจากกลุมตาง ๆ สนใจจะ

เขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากข้ึน ผูอุปถัมภท่ีมีอยู

แลวในทองถ่ิน ท่ีมีบทบาทในการนำชาวบานไดเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูกำหนด หรือผูผลักดันตอการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงจากชาวบานแกนักการเมืองอีกทอดหนึ่งก็ได ซ่ึงเทากับเปนการเพ่ิมบทบาท

ทางการเมือง การชี้นำทางการเมืองของหัวคะแนน ซ่ึงเปนภาพลักษณหนึ่งของผูอุปถัมภในปจจุบัน 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการใหคำจำกัดความของระบบอุปถัมภคือ “เปนการแสดงออก                    

ซ่ึงผลประโยชนแบบเจานาย ลูกนอง” หมายถึงโครงสรางสังคม ผลประโยชนท้ังหลายถูกแสดงออก

ผานสายสัมพันธสวนบุคคลในแนวดิ่ง ระหวางบุคคลผูมีฐานะและอำนาจสูงกวา กับบุคคลผูมีฐานะ

และอำนาจต่ำกวา หรือเรียกวาความสัมพันธระหวางเจานายและลูกนอง ภายใตความสัมพันธนี้ผูท่ี

เปนเจานาย หรือผูอุปถัมภจะคอยทำหนาท่ีใหความชวยเหลือ และปกปองคุมครองลูกนองหรือผูท่ี

อยูในความอุปถัมภ   ในขณะเดียวกัน ผูท่ีเปนลูกนองหรือผูท่ีอยูภายใตความอุปถัมภก็จะยอมรับนับ

ถือ เคารพ และเชื่อฟงคำสั่งของเจานายโดยท่ัวไปการรวมกลุมของคนไทยข้ึนอยูกับความสัมพันธ

สวนตัวมากกวาหลักการจัดตั้งท่ีอิงผลประโยชนและหรืออุดมการณรวมกัน ความสัมพันธสวนตัว

ระหวางสมาชิกภายในกลุมโดยเฉพาะระหวางสมาชิกกับกลุมผูนำเปนท่ีขาดเสียไมได เปนไปในเชิง

แลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกันอยูแตผลประโยชนจะมีบทบาทภายหลังจากท่ีกลุมเกิดข้ึนแลว 

ไทยมีวัฒนธรรมทางสังคมท่ียึดตัวบุคคลอางอิงบุคคลมากกวาหลักการหรือผลประโยชน โครงสราง

ของสังคมไทยถูกผูกเขาดวย ความสัมพันธสวนตัวจากญาติพ่ีนอง เพ่ือน ผูรวมงาน คนรูจักหรือ
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บุคคลอ่ืน ๆ   ท่ีมีโอกาสมาพบปะกัน จนกอใหเกิดความรูสึกท่ีใกลชิดและความรูสึกไวใจซ่ึงกันและ

กันนำไปสูการท่ีบุคคลท้ังสองฝายหรือมากกวา สามารถรวมมือกันทำกิจกรรมบางอยางรวมกันได

เปนการแสดงออกใหเห็นถึงความเปนเพ่ือนหรือพวกพองเดียวกัน ยอมใหการชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ท้ังการชวยเหลือท่ีต้ังอยูบนหลักการหรือขัดตอหลักการก็ตามเพราะคนไทยใหความสำคัญการ

เปนเพ่ือนมากกวาหลักการ(ลิขิต ธีรเวคิน, 2550) 

วิวัฒนาการของระบบอุปถัมภ จากอดีตถึงปจจุบัน 

 ต้ังแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรระบบอุปถัมภเริ่มฝงรากลึกโดยการแบงชนชั้นทางสังคม              

อยางชัดเจน จนทำใหเกิดระบบอุปถัมภ ซ่ึงเปนมรดกตกทอดมาจากระบบศักดินา โดยโครงสราง        

ระบบศักดินาแบงเปน  2 กลุมใหญ คือ 

 1. กลุมนายคือเจานาย เปนสถานภาพโดยกำเนิด มีตำแหนงลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ              

และขุนนางคือ คนท่ีถวายตัวรับใช แลวใหยศฐาบรรดาศักดิ์ บรรจุสูงข้ึนเรื่อยๆ การพาไปถวายตัว            

กับกษัตริยจนทำใหเกิดระบบอุปถัมภ   

 2. กลุมไพรคือไพรหลวง ชาวไทยท่ัวไปท่ีถูกเกณฑแรงงาน 6 เดือน โดยเขาเดือนออกเดือน  

ไมมีคาตอบแทนให ทำงานโครงสรางและไพรสม คือ ไพรหลวงท่ีไดถวายตัวกับเจานาย หรือฝากตัว

กับขุนนางเพ่ือรับการอุปถัมภ ความสัมพันธเปนเชิงแลกเปลี่ยน เพราะตางฝายตางไดประโยชนซ่ึง

กัน          และกัน ความสัมพันธเชิงแนวด่ิง ผูอุปถัมภอยูเหนือกวา และผูรับการอุปถัมภอาจ

อุปถัมภคนอ่ืนตอไปไดในลักษณะเก้ือกูล ซ่ึงมองในเชิงสังคม ผูรับอุปถัมภในระดับเดียวกันอาจไมรัก

ใครปรองดองกัน เพราะแยงกันเอาใจเจานาย แลวเม่ือผูอุปถัมภเสียชีวิตลง ผูรับการอุปถัมภอาจอยู

ดวยกัน หรือแยกกันออกไปก็ได เชนเดียวกับพรรคการเมืองไทยท่ีผูนำตองมีบารมีเปนความผูกพัน

ตอผูอุปถัมภรายใหญเพียงรายเดียวไมยอมรับในระดับแกนกลางพ้ืนฐานและไพรสวยคือการสง

สิ่งของหรือเงินหรือแมแตแรงงานไปแทนในกรณีท่ีไพรหลวงไมสะดวกเดินทางไปทำงานไดเพราะ

หนทางไกลการเดินทาง           ไมสะดวก        

 3.1 ระบบศักดินามีผลตอพฤติกรรมของคนไทยคือ ทำใหเกิดระบบอุปถัมภ ซ่ึงเปน

ความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน คือ  

  3.1.1 ผูอุปถัมภใหแกไพร  
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   1. ยกเวนแรงงาน  

   2. การปกปองคุมครอง  

   3. ความสะดวกสบาย  

   4. มีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพทางการเมือง 

 

  3.1.2 ไพรใหแกผูอุปถัมภ 

   1. ความจงรักภักดี  

   2. ใหแรงงาน  

   3. ใหทรัพยากรตางๆ  

   4. เสริมศักดิ์ศรี บารมี เปนกำลังพล 

  ดังนั้นโครงสรางระบบอุปถัมภจึงสงผลกระทบกับความเชื่อ  คานิยม  พฤติกรรมของคนไทย 

ซ่ึงการรวมกลุมโดยระบบอุปถัมภจะขาดเสถียรภาพ ขาดความม่ันคงยืนยาวถาวร เปนความผูกพัน            

ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของตนเอง บุคคล และลูกนอง ความสัมพันธของคนเปลี่ยนไปได

เรื่อยๆ เนนในเรื่องการแบงปนแลกผลประโยชนซ่ึงกันกัน  เพราะฉะนั้นหากนำระบบอุปถัมภ             

มาใชในองคกรจะทำใหไมมีเสถียรภาพและไมมีความกาวหนาขาดคนมีความรูความสามารถ          

 3.2 ปจจัยท่ีทำใหเกิดระบบอุปถัมภ คือ 

 3.2.1 ชาวบานขาดแคลนวัตถุปจจัยในการดำรงชีวิต 

 3.2.2 ชาวบานขาดสถานะทางสังคม ตองพ่ึงพาผูอุปถัมภในการวิ่งเตนติดตอกับ

ราชการเขารับการรักษาพยาบาล ฯลฯ 

 3.2.3 ชาวบานรูสึกขาดอำนาจท่ีจะแกไขปญหาของตนเองและทองถ่ิน เชน การ

ขาดไฟฟาน้ำประปา ถนน ศาลาวัด ราคาพืชผลตกต่ำ ตองพ่ึงพาผูอุปถัมภหรือคนกลางติดตอกับ

ราชการหรือพรรคการเมืองเพ่ือเขามาแกไขปญหาจนเกิดเปน “วัฒนธรรมพ่ึงพา” การเขามาทำสูผูมี

อำนาจมีบารมี  

 ระบบอุปถัมภในปจจุบัน เปนระบบการคัดเลือกบุคคลเขาทำงานโดยใชเหตุผลทางการเมือง                 

หรือความสัมพันธสวนตัวเปนหลักสำคัญ โดยไมคำนึงถึงความรูความสามารถและความเหมาะสม           
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เปนประการสำคัญ ระบบอุปถัมภทำใหระบบอ่ืนตามมาและมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อีก เชน ระบบญาตินิยม

หรือระบบพวกพอง ระบบเสนสาย ระบบเนาหนอนชอนไช ระบบคนพิเศษ สิ่งสำคัญท่ีทำใหเกิด           

ระบบอุปถัมภ 1. การสืบสายโลหิต บุตรชายคนโตจะไดสืบทอดตำแหนงของบิดาตนกำเนิดมาจาก

ประเทศจีน 2. การชอบพอเปนพิเศษ แตงตั้งผูใกลชิดหรือคนโปรดปรานเปนพิเศษใหดำรงตำแหนง      

ตาง ๆ 3. การแลกเปลี่ยน ใชสิ่งของหรือทรัพยสินมีคามาแลกกับตำแหนง  

 3.3 ระบบอุปถัมภไทยแบงตามโครงสรางสังคมได 4 แบบ  

  3.3.1 ระบบอุปถัมภ ในหมูญาติ  นับวาเปนระบบ ท่ี เกาแกมากระบบหนึ่ ง                    

ในสังคมไทย ตามวัฒนธรรมความสัมพันธระหวางญาติอาวุโส (พ่ี พอ แม ปู ยา ตา ยาย) กับญาติผู

นอง (นอง ลูก หลาน เหลน) เปนความสัมพันธแบบอุปถัมภอยางชัดเจน และนาจะเปนระบบท่ี

คงทนถาวรท่ีสุดดวย   

  3.3.2 ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ความเปนเพ่ือนในสังคมไทยเพ่ือนผูท่ีไดรับ

ความอุปถัมภทางดานวัตถุก็จะตอบแทนดวยความจงรักภักดี การรูจักบุญคุณ คอยปองกันเพ่ือนผูให

ความอุปถัมภดวยวิธีการตางๆ ตามสติปญญา และความสามารถท่ีตนมีอยู การตอบแทนบุญคุณ

บางครั้งก็แสดงออกดวยการนำสิ่งเล็กๆ นอยๆ มาใหในโอกาสอันควร  

  3.3.3 ระบบอุปถัมภในองคกรตางๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอก ชนก็ตาม 

มักจะถูกมองในแงลบอยูตลอดเวลาวา ระบบอุปถัมภทำใหระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ เพราะถา

ใชระบบอุปถัมภมากเกินไปก็อาจจะทำใหเกิดความระส่ำระสาย เกิดการเสียขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน   

  3.3.4 ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพ เปนระบบอุปถัมภท่ีนาจะมีลักษณะคงทนนอย

กวา แบบอ่ืนๆ ท่ีกลาวมาแลว ผลของระบบอุปถัมภกับการบริหาร 

  3.3.5 การแทรกซึมของระบบอุปถัมภ ตัวอยางเชน การสอบเขาเพ่ือทำงานโดยใช

ระบบคุณธรรม ถูกครอบงำโดยจดหมาย โทรศัพท นามบัตรหรืออาจจะเปนวาจา โดยขอให

กรรมการสอบใหความอุปถัมภเปนพิเศษแกผูสมัครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ              

  3.3.6 การใชระบบอุปถัมภในทางท่ีถูกตองยอม เอ้ืออำนวยผลดีตอการบริหาร

ตรงกันขามถาใชเกินขอบเขตท่ีสมควร จะกระทบประสิทธิภาพของงาน   
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4. ขอดีของระบบอุปถัมภ  

  4.1 สามารถบริหารงานไดรวดเร็ว เนื่องจากไมมีหลักกฎเกณฑมากผูบริหารท่ีมีอำนาจ

สามารถสั่งการอยางไรก็ได  

 4.2 สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดสะดวก เนื่องจากกฎเกณฑไมเปนลายลักษณอักษร และ

ไมมี กฎระเบียบมาก  ทำใหสามารถแกไขไดถาเห็นวากฎระเบียบเดิมไมสามารถใชไดในปจจุบัน 

 4.3 เกิดความขัดแยงในองคการนอย เนื่องจากสวน ใหญจะเปนพวกเดียวกันหมดเปน

เพ่ือน  ญาติพ่ี นองท่ีมาจากจังหวัดเดียวกันจบการศึกษาจากท่ี เดียวกัน เปนตน จึงมีความคิด

ความเห็นสอดคลอง ไปในทิศทางเดียวกัน 

 4.4 เหมาะสมกับบางตำแหนง เนื่องจากบางตำแหนงตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจเปนหลัก

เชนตำแหนงทางดานการเงิน   ตำแหนงท่ีตองรักษาความลับขององคการ เปนตน  การใชพรรคพวก

ท่ีเชื่อใจและสนิทใจจะชวยใหการทำงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 4.5 สอดคลองกับการปกครองท่ีมีระบบพรรคการเมือง พรรคการเมืองใด ๆ ก็ตามหากไม

อาศัยระบบอุปถัมภก็ยากท่ีจะไปถึงตำแหนงทางการเมืองระดับสูง    เพราะในทุกประเทศพรรค

การเมืองตางก็ตองการอำนาจรัฐเพ่ือเขามาเปนรัฐบาลแทบท้ังสิ้น                   

5. ขอเสียของระบบอุปถัมภ 

 5.1 ไมมีหลักประกันวาจะไดคนมีความรูความสามารถมาทำงานเนื่องจากการคัดเลือกคน

ยึดหลักความพึงพอใจมากกวาการเลือกสรรผูมีความรูความสามารถ 

 5.2 มุงรับใชบุคคลมากกวาหนวยงาน มุ งประจบประแจงผู มีอำนาจมากกวาคำนึง

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการทำใหองคการไมพัฒนา 

 5.3 ผูปฏิบัติงานขาดความม่ันคงและไมมีหลักประกันเรื่องความกาวหนาในตำแหนงเพราะ           

ไมมีหลักเกณฑท่ีแนชัดในการรับคนหรือการใหออกทุกอยางทำตามความพอใจวันใดท่ีผูปฏิบัติงาน

ไมไดเปนคนโปรดของผูมีอำนาจอีกตอไปตำแหนงอาจถูกยกใหคนโปรดคนใหม 

 5.4 การเมืองเขามาแทรกแซงไดงาย เพราะบุคคลจะเขามาดำรงตำแหนงทางการเมืองตอง

อาศัยผูชวยเหลือในดานตาง ๆเชนการใหเงินชวยเหลือการเปนหัวคะแนนให 
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 5.5 องคการพัฒนายาก ระบบอุปถัมภไมไดคำนึงถึงพ้ืนฐานการทำงานและการศึกษาทำให

การพัฒนาเปนไปไดชาและยาก 

บทสรุป 

 ระบบอุปถัมภเปนระบบหนึ่งท่ีมีความเปนมาและพัฒนาการมาอยางยาวนานรวมกับ

สังคมไทยมาตั้งแตเริ่มแรกโดยเปนระบบความสัมพันธของคน   2  ฝาย  ซ่ึงมีความไมเทาเทียมกัน 

ฝายท่ีอยูเหนือกวา คือ มีทรัพยากรมากกวาหรือสูงศักดิ์มีอำนาจมากกวาจะอยูในฐานะอุปถัมภ ฝาย

ท่ีอยูต่ำกวาคือ ผูท่ีมีทรัพยากรนอยกวาหรือมีอำนาจดอยกวาจะเปนผูใตอุปถัมภ ตางฝายตางมีการ

แสวงหาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกันในลักษณะตางตอบแทน ซ่ึงข้ึนอยูกับความสมัครใจของคน

ท้ัง  2  ความสัมพันธลักษณะนี้ดำรงอยูไดไมใชเพียงเพราะตางฝายตางไดประโยชนเทานั้น แตตองมี

อุดมการณท่ีชวยจรรโลงความสัมพันธอยางนี้เอาไว ระบบอุปถัมภในสังคมไทยเริ่มมีข้ึนในระบบ

สังคมและแพรกระจายไปสูระบบการเมืองผานทางชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นนำทาง

เศรษฐกิจ โดยเปนการอุปถัมภระหวางชนชั้นนำทางการเมืองดวยกัน หรือระหวางชนชั้นนำทาง

เศรษฐกิจดวยกัน แตในระยะหลังนี้จะเห็นไดวามีการพัฒนาของระบบอุปถัมภ โดยเปนการอุปถัมภ

ระหวางกลุมชนชั้นนำทางการเมืองกับชนชั้นนำทางเศรษฐกิจดวย วิธีการท่ีทำใหเกิดระบบอุปถัมภ

ในระบบราชการไทย ดังนี้ 1. คานิยมผูนอย-ผูใหญ การฝากเนื้อฝากตัวทดแทนบุญคุณ 2. การยึดตัว

บุคคล อาศัยความสัมพันธสวนตัว มากกวาหลักคุณธรรม กฎหมาย 3. การถูกแทรกแซงโดย

นักการเมือง 4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน ท้ังเงิน สิทธิพิเศษทางสังคม 5. ระเบียบกฎหมายมี

ชองวาง 6. การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง 7. ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการไมเปนไปตาม

หลักคุณธรรม 8. ผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจตามอำเภอใจ 
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บทคัดยอ 

ปญหาและอุปสรรคในการรวมปองกันและปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองป พ.ศ. 2557 

โดยประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในทางท่ีไมถูกตอง การรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนของประชาชน ดังนั้น ทุกภาคสวนควรมีการการพูดคุย แลกเปลี่ยน หาขอสรุป

รวมกัน ควรสรางจิตสำนึกในการชุมนุมอยางสันติใหเกิดข้ึนกับผูนำ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

และความสงบสุขของบานเมือง โดยควรอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสิทธิเสรีภาพตาม

กฎหมายหรือระเบียบทางสังคม สำหรับการชุมนุมุนั้นบุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การปองกันและ

ปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายหรือความขัดแยง จำเปนอยางยิ่งท่ี

ตองมีเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง ซ่ึงสันติวิธีเปนวิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่งท่ีไมใช

ความรุนแรง ไมกอใหเกิดความเสียแกผูเก่ียวของ สันติวิธีเปนความพยายามหนึ่งในการตอตาน

สงครามและความรุนแรง โดยมีความเชื่อวามนุษยนั้นมีเหตุผล สามารถเขาใจเห็นอกเห็นใจ และอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางสันติ เจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการชุมนุม

ทางการเมืองควรเรียนรู รับรูและเขาใจเจตนาของกลุมผูชุมนุม เพ่ือไมใหการเผชิญหนาเปลี่ยนเปน

การใชความรุนแรง มีการประสานระหวางการสงเสริมกับการปองกัน และสรางบรรยากาศท่ีไม

กอใหเกิดการขยายตัวไปสูความรุนแรง 

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABSTRACT 

The problem and obstacle of protection and suppression of political 

demonstration in B.E. 2557 with the misuse of right and freedom made by people is 

their acknowledgement of the fact of circumstances. Therefore, every section 

needs to together discuss, deliberate and deduce. The consciousness in peaceful 

demonstration needs to be created in the leaders in order to benefit community at 

large and create peacefulness. This action must be based on human right and 

political liberty or community regulations. People have the right to demonstrate 

peacefully without any weapon. There must be no limit of freedom, except for by 

virtue of law legislated in order to maintain national security, public safety and 

peacefulness or good moral of people, or to protect right and liberty of people. 

The Protection and suppression of political demonstration that shall not lead to 

loss and conflict requires an implement that can manage conflicts. Peaceful means 

are the way to handle conflict without violence an loss of related people. The 

peaceful means are also the way to withstand war and violence. This method 

believes that human is a reasonable and caring living thing. They can peacefully live 

with other people. The officials or other stakeholders of the protection and 

suppression of political demonstration should learn, perceive and comprehend the 

intention of demonstrators. This is to avoid a confrontation, which potentially leads 

to violence later. There should be integration between promotion, protection and 

creation of peaceful atmosphere in order to prevent violence.  

Keywords: Political demonstration, right and liberty, peacefully means 
 

 

บทนำ 

เสรีภาพในการชุมนุม ถือเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยอมจะตองไดรับการรับรอง

คุมครองเปนสิทธิทางการเมืองประการหนึ่งของพลเมือง เปนการกระทำท่ีแสดงออกโดยประชาชน
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มิไดกระทำโดยผานตัวแทนของประชาชนตามหลักอำนาจอธิปไตย สิทธิประการนี้เริ่มจากกรณีท่ี

ประชาชนหรือกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งไดรับผลกระทบจากการใชอำนาจรัฐ อันเปนอำนาจซ่ึง

ประชาชนใหความไววางใจในฐานะท่ีเปนตัวแทนของประชาชน แตประชาชนกลับไดรับผลกระทบ

จากการใชอำนาจนั้นเสียเอง ทำใหประชาชนตองการเรียกรองอำนาจนั้นกลับคืนมาเปนของตนเอง 

แตการท่ีประชาชนคนหนึ่งคนใดจะไปเรียกรองสิ่งตาง ๆ ตามความตองการของตนเองนั้นยอมไมมี

ผลหรือไดรับความสนใจจากผูใชอำนาจรัฐ สิ่งเหลานี้เองทำใหประชาชนตองรวมกลุมกัน เพ่ือ

แสดงออกโดยการไปชุมนุมเพ่ือเรียกรองสิ่งตาง ๆ ตามท่ีประชาชนตองการ ประกอบกับมาตรา 44 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, หนา 12) ซ่ึงได

ระบุไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพตามวรรค

หนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความ

ม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือ

เพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสรีภาพในการชุมนุมถือเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 

สำหรับการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยแตละประเทศท่ียึดถือแนวคิดเสรีประชาธิปไตย ตางก็ได

ยอมรับใหการชุมนุมใหเปนเสรีภาพประการหนึ่งในระบบกฎหมายของตน ซ่ึงอาจมีการรับรองอยูใน

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนๆ รวมท้ังในกฎหมายระหวางประเทศท่ีสำคัญหลาย

ฉบับก็ไดรับรองถึงเสรีภาพในการชุมนุมไวอยางชัดเจน วาเปนสิ่งท่ีตองไดรับการเคารพ อยางไรก็

ตามเสรีภาพในการชุมนุมก็ยอมมีขอบเขตและขอจำกัดเชนเดียวกันกับเสรีภาพดานอ่ืนๆ ซ่ึงตอง

คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและผลประโยชนของสังคมสวนรวมควบคูไปพรอมกัน 

ดังนั้น ถึงแมวาการชุมนุมทางการเมืองเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย แตการใชวาจา 

ทาทีและพฤติกรรมของกลุมท่ีชุมนุมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความชอบธรรม ของการชุมนุม 

ซ่ึงการแสดงทาที วาจา และการกระทำท่ีรุนแรง กาวราว มีการใชวาจาหยาบคาย ยั่วยุ กระตุนให

เกิดอารมณท่ีรุนแรงเชนนั้น จึงเปนอีกเง่ือนไขหนึ่งท่ีบั่นทอนความชอบธรรมของผูชุมนุม กลาวอีกนัย

หนึ่ง คือ ยิ่งผูชุมแสดงความกาวราวรุนแรงก็จะกลายเปนการชุมนุมท่ีไมสงบตามหลักประชาธิปไตย 

(สราวุธ สุธราพันธ, 2545, หนา 3) การแกไขความขัดแยงในสังคมไทย จะตองอาศัยวิธีการหรือ

แนวทางท่ีหลากหลายมาเปนเครื่องมือผสมผสาน ตองใชวิธีการผอนปรนเขาหากันหรือการ

ประนีประนอมคอยเปนคอยไป  การหลอมรวมแนวความคิดของแตละกลุม รวมท้ังการขอความ

รวมมือ ความเห็นพองตองกันในการขจัดปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะรัฐซ่ึงเปนกลไกสำคัญตองให

ความยุติธรรมเสมอภาคในสังคมแกทุกกลุม และท่ีสำคัญตองจัดสรรผลประโยชนหรือการกระจาย

ทรัพยากรอยางท่ัวถึง จึงจะทำใหความขัดแยงในสังคมปรากฏนอยท่ีสุด ภารกิจของทหารมหาดเล็ก
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รักษาพระองค มีหนาท่ีหลักในการรักษาความสงบภายใน ปองกันและปราบปรามการกอความไม

สงบ ระวังปองกันสถานท่ีตั้ง และบุคคลสำคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเนนการปองกันและปราบปราม

การกระทำอันจะกอใหเกิดความรุนแรงข้ึนในสังคม ดังนั้นการปฏิบัติหนาท่ีของทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค ในการปฏิบัติตอผูชุมนุมทางการเมืองดวยสันติวิธี จึงเปนการปฏิบัติงานท่ีตองใชการจัดการ

กับอารมณตนเอง ใชความอดทน อดกลั้น ปรับทรรศนะ มองผูชุมนุมเปนผูท่ีไดรับความเดือดรอน 

มิใชผูกระทำความผิด หากประชาชนเหลานั้นยังมิไดกระทำการเดือดรอนตอสาธารณะ การศึกษา

การรวมปองกันและปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้   จะทำใหทราบถึงขอมูลสำคัญและ

เปนประโยชน เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันและปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองหรือการ

ชุมนุมในลักษณะอ่ืน ๆ ท้ังดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ดานการใชหลักสันติวิธี ดานการ

ตระหนักในหนาท่ีปฏิบัติงาน และดานการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 

สิทธิมนุษยชน 

 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเชื่อวาคนเราเกิดมามีเกียรติ มีคุณคา และมีความเปนมนุษย

เหมือนกัน ทุกขสุข หัวเราะและรองไหเปนเหมือนกัน โดยไมแบงแยกวาจะยากดีมีจนหรืออวนผอม

ดำขาว คนทุกคนจึงควรท่ีจะไดรับสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานอยางเสมอภาคกันในฐานะท่ีเปนมนุษย 

เพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และไดรับโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยางเต็ม

ศักยภาพของตน สิ่งท่ีจำเปนข้ันพ้ืนฐานตอการอยูรอดและพัฒนาตัวเองคือสิทธิของมนุษยชน มี

ปจจัยสี่ ใชชีวิตอยางเสรีและม่ันคงปลอดภัย มีสวนรวมทางการเมือง มีเสรีภาพในการพูด แสดง

ความคิดเห็น หรือชุมนุมโดยสันติ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มี

เวลาพักผอนอยางเพียงพอ ไมถูกทรมานหรือทำรายรางกาย ไมถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ ไมถูก

เลือกปฏิบัติ หรือดูหม่ินเหยียดหยาม ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาค ไดเรียน

หนังสือและรับรูขาวสารตางๆ เขาถึงบริการสาธารณะ และไดรับสวัสดิการสังคมจากสิทธิตางๆ 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 3 ไดใหความหมายของ 

“สิทธิมนุษยชน” วา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรับ

การรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตาม

สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความ

พยายามของมนุษย ท่ีจะใหศักดิ์ศรีของมนุษยชนไดรับ การเคารพ และจากการตอสูเพ่ือเสรีภาพและ

ความเสมอภาคท่ีเกิดข้ึนในดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลก สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิเสรีภาพท่ีจำเปนข้ัน
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พ้ืนฐานท่ีคนทุกคนพึงไดรับอยางเสมอภาคและเปนธรรม ในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย ไมวาจะมี

ความแตกตางกันทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณภายนอก 

อายุ และสติปญญา หรือมีความไมเทาเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็

ตาม (เมธัส อนุวัตรอุดม, 2551, หนา 33) ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวในปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ เปนสิทธิท่ีติดตัวมากับมนุษย เปนสิทธิท่ีเปนสากล เปนสิทธิท่ีไมอาจ

ถายโอนใหแกกันได และเปนสิทธิท่ีไมถูกแยกออกจากกัน (วไล ณ ปอมเพชร, 2545, หนา 45) 
 

เสรีภาพในการชุมนุม 

 สิทธิและเสรีภาพนั้น ประกอบดวยคำสองคำ คือ คำวา สิทธิ และคำวา เสรีภาพ สิทธิ 

หมายถึง ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนรูปธรรมจับตองได และท่ีเปนนามธรรม ถากฎหมาย

โดยเฉพาะอยางยิงกฎหมายสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญคุมครองและรับรองสิทธิใด ก็จะกอใหเกิดหนาท่ีแก

รัฐ หนวยงานของรัฐและ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเคารพสิทธินั้น ๆ เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระ 

ท่ีจะกระทำการหรืองดเวนกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เม่ือรัฐธรรมนูญคุมครองเสรีภาพใดก็จะ

กอใหเกิดหนาท่ีแกรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองไมละเมิดเสรีภาพนั้น สำหรับ

สิทธิในการชุมนุมในประเทศไทยสามารถดำเนินการ โดยอางตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงไดระบุไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  (ไช

ยันต  ไชยพร, 2553, หนา 96) การมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการชุมนุมในท่ีสาธารณะ จะชวยรักษา

สถานการณของการชุมนุมหรือการประทวงของฝายตาง ๆ ใหดำเนินไปไดโดยไมเกิดการนองเลือด 

นั่นคือสามารถรักษาประชาธิปไตยโดยใหประชาชนสามารถชุมนุมประทวงไดอยางตอเนื่อง สวน

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเปนเสรีภาพท่ีประกอบดวยเสรีภาพอ่ืนๆ คือ เสรีภาพในการแสดงออก 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการพิมพ 

เสรีภาพในการเลือกตั้ง สำหรับประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการชุมนุม

สาธารณะประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ท่ีตนเลือกเขาไปหรือแสดงความเห็นทางการเมืองได ดังนั้นในรัฐประชาธิปไตยจึงใหสิทธิเสรีภาพใน

การชุมนุมโดยสงบ แตเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน ตองพิจารณาถึงความม่ันคงของ

ชาติ ความสงบเรียบรอยของบานเมือง ความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ และสิทธิของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3656

บุคคลอ่ืน ท้ังนี้ก็เพ่ือการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน นั่นคือการชุมนุมสาธารณะจะตองไม

กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืนท่ีไมไดชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน 
 

กฎหมายท่ีใชในการควบคุมการชุมนุม 

 กฎหมายท่ีใหการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองหรือชุมนุม

สาธารณะของไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 44 ได

บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่งจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษา

ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 

หรือเพ่ือคุมครองสิทธิหรือ เสรีภาพของบุคคล อ่ืน  (ราชกิจจานุ เบกษา, 2560 , หนา 12) 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 เปนการกำหนดใหผูท่ีจะใช

เครื่องขยายเสียงท่ีใชงานดวยไฟฟาตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือควบคุมมิใหมีการใช

เครื่องขยายเสียงสงเสียงดังรบกวนความสงบสุขของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ถาบุคคลใดฝาฝนไมขออนุญาต

จากเจาพนักงานตำรวจ และเจาพนักงานทองถ่ินก็อาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายได  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงหามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปนขบวนแหหรือเดินเปน

ขบวนใด ๆ ในลักษณะท่ีเปนการกีดขวางการจราจร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร 

และหามมิใหผูใดกระทำดวยประการใด ๆ บนทางเทาหรือทางใด ๆ ซ่ึงจัดไวสำหรับคนเดินเทาใน

ลักษณะท่ีเปนการกีดขวางผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา

พนักงานจราจรตอเม่ือมีเหตุอันจำเปนและเปนการชั่วคราว พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 โดยบัญญัติเปนเง่ือนไขวาการโฆษณาดวยการ

ปด ท้ิง หรือโปรยแผน ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระทำไดตอเม่ือไดรับหนังสืออนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีกำหนด

ในหนังสืออนุญาต พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้หามมิใหมีการ

ติดตั้ง แขวน วาง หรือกอง สิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะท่ีเปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตราย

แกยานพาหนะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอำนวยการทางหลวงหรือผู ซ่ึงไดรับ

มอบหมาย รวมถึงหามมิใหผูใดกระทำการปดก้ันทางหลวงหรือการกระทำดวยประการใด ๆ บนทาง

หลวงในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกพาหนะหรือบุคคล ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 116 และมาตรา 212 เปนบทบัญญัติท่ีตราข้ึนเพ่ือใชบังคับกับบุคคลท่ีมีเจตนารายโดย

กระทำการอันมุงหมายท่ีจะเกิดอันตรายแกความม่ันคงหรือเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง และมี



657การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

พฤติการณในประการท่ีจะขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงกำหนดให

เปนการกระทำท่ีมีความผิดทางอาญา และระวางโทษไวในอัตราท่ีสูง โดยบุคคลท่ีกระทำผิดในกรณี

ดังกลาวนี้อาจจะเปนบุคคลท่ีรวมอยูในการชุมนุมสาธารณะหรือชุมนุมทางการเมืองดวยหรือไมก็ได 

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 ผู มีอำนาจประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน กฎหมายใหอำนาจแกฝายบริหารท่ีจะดำเนินการเม่ือมีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึน

โดยสั่งการใหเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตำรวจ เจาหนาท่ีฝายพลเรือน หรือเจาหนาท่ีฝายทหาร 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูสั่งการ เวนแตในกรณีท่ีไมอาจขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอนแลว

ดำเนินการใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วัน การประกาศสถานการณฉุกเฉิน

อาจประกาศใชบังคับท่ัวราชอาณาจักร หรือในบางเขตทองท่ีท่ีบังคับตามระยะเวลาท่ีนายกรัฐมนตรี

เปนผูกำหนด แตตองไมเกิน 3 เดือน นับแตวันประกาศ ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองขยายระยะเวลา 

ใหนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ

ออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 3 เดือน และหากเม่ือใดท่ีสถานการณฉุกเฉินไดสิ้นสุดลงแลว 

หรือเม่ือคณะรัฐมนตรีไมไดใหความเห็นชอบ หรือเม่ือสิ้นสุดกำหนดเวลาตามประกาศก็ให

นายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้นได พระราชบัญญัติรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีเปนผู มีอำนาจท่ีจะประกาศพ้ืนท่ี โดยมีมติ

มอบหมายใหกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน 

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในพ้ืนท่ี 

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2558, หนา 1-5) 

มาตรา 4 เปนการชุมนุมของบุคคลในท่ีสาธารณะเพ่ือเรียกรอง สนับสนุนคัดคาน หรือแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกตอประชาชนท่ัวไป และบุคคลอ่ืนสามารถรวมการชุมนุมนั้น

ได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม มาตรา 3 พระราชบัญญัติฉบับ

นี้ไมใชบังคับแกการชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพ่ือประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน การชุมนุมเพ่ือจัดแสดง

มหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเท่ียว หรือกิจกรรมอ่ืนเพ่ือประโยชนทางการคาปกติของผูจัดการ

ชุมนุมนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีมีวัตถุประสงคทางวิชาการ การ

ชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึกและการ

ชุมนุมสาธารณะท่ีจัดข้ึนเพ่ือประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งในชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง แตตอง
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ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น มาตรา 15 ผูจัดการชุมนุมมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม

สาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนท่ีจะ

ใชท่ีสาธารณะ แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาท่ีของผูชุมนุมตามกฎหมาย และเง่ือนไขหรือคำสั่งของเจา

พนักงาน ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกำลังไฟฟาท่ีมีขนาดหรือระดับเสียงตามท่ีผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติประกาศกำหนด มาตรา 16 ผูชุมนุมตองไมสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน ไมพาอาวุธ ดอกไม

เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน ไมบุกรุกหรือทำใหเสียหายแกทรัพยสินของผูอ่ืน ไมใชกำลังประทุษรายหรือ

ทำใหผูอ่ืนกลัววาจะเกิดอันตราย ไมขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 เม่ือเวลามีเหตุอัน

จำเปนเพ่ือรักษาความเรียบรอย ปราศจากภัยซ่ึงจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว 

จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือในบางมาตราหรือขอความสวน

ใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกำหนดเง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวน

ใดของราชอาณาจักรหรือตลอดท่ัวราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเม่ือใด หรือ ณ ท่ีใด แลว 

บรรดาขอความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใด ๆ ซ่ึงขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใช

บังคับตองระงับ และใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน 
 

การไกลเกล่ียขอพิพาท 

 ขอพิพาท คือ ขอโตแยง ความบาดหมาง ท่ีกอใหเกิดความแตกแยกท่ีนำไปสูปญหาทาง

สังคม ขอพิพาททางสังคม หมายถึง ขอพิพาทท่ีเกิดจาก ปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง ครอบครัว พิธีกรรม สุขภาพ และ การศึกษา รวมท้ังขอโตแยง ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

ท้ังท่ียังมิไดอยูในข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม และท่ีอยูในข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม 

(นพดล  สุตันติวณิชยกุล, 2554, หนา 131) การระงับขอพิพาททางสังคมมีท้ังท่ีเปนวิธีการทาง

กฎหมายซ่ึงเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม วิธีการทางศาสนา การยึดถือและปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของชุมชน การยอมรบัขอเท็จจริง การประนปีระนอมยอมความ ความเชื่อ ศรัทธา 

การพิสูจนหาขอเท็จจริงประกอบไปดวย เจาหนาท่ีตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล ราชทัณฑ 

ทนายความ บางกรณีอาจใชผูนำทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีคูกรณีใหความเคารพนับถือชวยเปนคนกลาง

ในการไกลเกลี่ย หรือตัดสินความในเบื้องตน สำหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คือ พูดจาใหปรองดองกัน พูดจาใหตกลงกัน ทำใหเรียบรอยเสมอกัน 

หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาท คือการท่ีคูพิพาทตกลงยินยอมใหบุคคลท่ีสามซ่ึงเปนคนกลางท่ีมีความ

เปนอิสระและความเปนกลาง แตไมมีอำนาจชี้ขาดขอพิพาท (ปรัชญา อยูประเสริฐ, 2550, หนา 



659การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

125-135) เม่ือการไกลเกลี่ยขอพิพาทประสบผลสำเร็จ ก็จะทำใหคูกรณีไดรับความพึงพอใจท้ังสอง

ฝาย ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนก็จะหมดไป เปนการรักษาสัมพันธภาพระหวางคูกรณีใหเกิดข้ึน และยัง

สงผลใหรัฐประหยัดงบประมาณคาใชจายในการจางขาราชการในกระบวนการยุติธรรมเพ่ิมข้ึน และ

สำคัญท่ีสุดการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการรักษาความสงบสุขใหเกิดข้ึนในสังคมไดอยางแทจริง (ฐิติ

พงศ  อนุพงศพิพัฒน, 2548, หนา 56) 
 

สันติวิธี  

สันติวิธีเปนวิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่ง โดยใหเหตุวา การใชสันติวิธีเปนวิธีการท่ี

นาจะมีการสูญเสียนอยท่ีสุด ท้ังระยะสั้นระยะยาว ท้ังรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใชความ

รุนแรง (โคทม อารียา, 2549, หนา 5) สันติวิธีเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง เปนวิธีเดียว

ท่ีสนใจเรื่องความรุนแรง นำกระบวนการประชาธิปไตยมาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวาง

ชาติได (Boutros-Ghali อางถึงใน กัลยาณี  ประสมศรี และคณะ, 2555, หนา 16) สันติวิธีเปนวิธี

สนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกๆ กลุม ฉะนั้น การท่ีทำใหสังคมเกิด

สันติสุขไดนั้น จำเปนตองดึงทุกคนในสังคมท่ีมีสวนเก่ียวของเขามาหาทางออกรวมกัน ไมใชผลักผูมี

สวนไดสวนเสียออกไป (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2551, หนา 32) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (2551, หนา 11) ไดกลาวถึงหลักการของสันติวิธี วา

เปนวิธีการท่ีไมใชความรุนแรง เพ่ือการแกปญหาความขัดแยงหรือวิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการ

ดำเนินชีวิต เพ่ือนำไปสูความยุติธรรมและความสงบสุข สันติวิธีไมใชความออนแอหนีปญหาหรือยอม

ถูกกระทำ แตเปนวิธีเผชิญปญหาความขัดแยงดวยสติปญญา เพ่ือเปลี่ยนความขัดแยงท่ีใชความ

รุนแรง ใหเปนความขัดแยงในลักษณะอ่ืนท่ีไมกอใหเกิดความเสียแกผูเก่ียวของ อีกท้ังเปนการนาไปสู

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิด เพ่ือเปลี่ยนสถานการณในเชิงสรางสรรค ดังนั้นการ

แกไขปญหาความขัดแยงจึงควรเริ่มจากมาตรฐานความไววางใจดวยการเปดใจรับฟงมุมมองของอีก

ฝายเก่ียวกับขอขัดแยงและอาจปรับปรุงแกไขสถานการณโดยไมตองรออีกฝายรองขอ เพ่ือการนา

ไปสูโอกาสพิจารณาขอขัดแยงบางสวนรวมกัน รวมท้ังการลดพฤติกรรมเจตคติทางลบ สันติวิธี เปน

ความพยายามหนึ่งในการตอตานสงครามและความรุนแรง สันติวิธีเชื่อวามนุษยนั้นมีเหตุผล สามารถ

เขาใจ เห็นอกเห็นใจ และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติได สวนสงครามและการใชความรุนแรงนั้นเกิด

จากความเขาใจผิด ความเขลา ความกลัว และเชื่อวาการเรียนรูท่ีเหมาะสมสามารถทำใหคนมีความ

เปนมนุษย คือมีเหตุผลมีความเขาใจอันดีและอยูรวมกันอยางสงบได (ศันสนีย จันทรอานุภาพ, 

2550, หนา 78-79) การดำเนินการเก่ียวกับการชุมนุมเรียกรองและจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
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ตองจัดทำแผนท่ีความขัดแยงเพ่ือติดตามเตรียมแกไขปญหาเชิงรุก รัฐบาลตองมีนโยบาลท่ีชัดเจนใน

การแกไขปญหา มีหลักการใหทุกสวนราชการยึดม่ันในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี โดยใหตอสูกัน

ดวยเหตุผล เจรจากันเพ่ือความชอบธรรม ยอมรับกันได ควรมีการปรับปรุงทัศนคติ ฝกจิตใจให

เจาหนาท่ีและบุคลากรผูเผชิญหนาอยูกับปญหาความขัดแยงเพ่ือพัฒนาทางวิชาการท่ีเหมาะสมใน

การจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยเรียนรูทดลองปฏิบัติ พรอมท้ังรับรูและเขาใจเจตนาของกลุม

ผูประทวง เพ่ือไมใหการเผชิญหนาเปลี่ยนเปนการใชความรุนแรง สันติวิธีเปนท้ังเปาหมายและ

วิธีการ สังคมไทยจำเปนตองเรียนรูสันติวิธี เนื่องจากสันติวิธีจะทำใหคนอยูกันไดทามกลางความเห็น

ตางกันโดยไมใชความรุนแรง เปนพ้ืนฐานของความสามัคคีของคนในชาติ (คณะทำงานวิชาการ 

สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 2544, หนา 106) 
 

สรุป 

 ปญหา อุปสรรค ท่ีมีตอการรวมปองกันและปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองป พ.ศ. 

2557 มีดังนี้  

1. ประชาชนใชสิทธิ และเสรีภาพในการชุมนุมในทางท่ีไมถูกตอง  

2. การรับทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนของประชาชน ทำใหเกิดการเขาใจ

ผิด  

3. พฤติกรรมการใชความรุนแรงของกลุมผูชุมนุม และการใชอาวุธเสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง 

4. การจับกุมผูตองสงสัยในการกระทำผิดตองมีหลักฐานพยานท่ีชัดเจน   

5. ตองมีการการพูดคุย แลกเปลี่ยน หาขอสรุปรวมกันของทุกฝาย เพ่ือเกิดแนวคิดไปในทางเดียวกัน 

6. สรางจิตสำนึกในการชุมนุมอยางสันติใหเกิดข้ึนกับผูนำ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและความ   

สงบสุขของบานเมือง 
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การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในยุคปจจุบัน 

People’s Current Political Participation 
 

สุภี นะที∗  สุริยะ  ประภายสาธก ∗∗   

 

 

บทคัดยอ 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการปกครองท่ีประชาชนเปน

ใหญ ดังนั้นการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองท่ียึดถืออำนาจอธิปไตยเปนของ

ปวงชน โดยประชาชนทำหนาท่ีปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) แตในทางปฏิบัตินั้น

ไมสามารถกระทำได จึงเกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect Democracy 

or Representative Government) โดยประชาชนเลือกผูแทนข้ึนทำหนาท่ีแทนตนเอง แลวผูแทน

เหลานั้นก็รวมกันเลือกผูนำรัฐบาล และกำหนดนโยบายบริหารประเทศตอไป การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจ ตองมีคุณสมบัติท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอหลักการ

ประชาธิปไตย เชน มีความสนใจกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมโดยการติดตาม ควบคุม 

ตรวจสอบการทำงานของรัฐอยางจริงจัง การมีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) 

หมายถึง การกระทำโดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสำเร็จหรือไม ไมวาจะ

มีการจัดอยางเปนระเบียบหรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราว หรือเกิดข้ึนตอเนื่องกัน จะใช

วิธีการท่ีถูกกฎหมายหรือไม  เพ่ือผลในการท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการ

บริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนำทางการเมือง หรือเพ่ือกลุมการเมืองในการเลือกกำหนด

บุคคลในรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลใหกระทำตามท่ีพลเมืองผูนั้นหรือกลุมนั้นตองการ  

 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในยุคปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 ได เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยไดมากข้ึนและงายข้ึน การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงสามารถกระทำได

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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หลายรูปแบบ รูปแบบท่ีหลากหลายเหลานี้ ไดทำใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน การมี

สวนรวมทางการเมืองเปนกลไกหนึ่งท่ีทำใหประชาชนไดมีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งข้ึนและการ

ไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน ทำใหการดำเนินนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยน

ไปสูการเปนประเด็นสาธารณะ ท่ีทุกคนทุกภาคสวนตองใหความสำคัญและสนใจ ท่ีสำคัญการมีสวน

รวมทางการทำใหเปลี่ยนความคิดวาการเมืองเปนเรื่องของนักการเมือง แตการเมืองเปนเรื่องของทุก

คน 

คำสำคัญ : การมีสวนรวมทางการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย 

 

Abstract: 

 Democracy is a system of government,  where the citizens exercise the 

power by voting. Direct democracy grants sovereignty to the people and let them 

vote and rule on each issue. This however,  can’t be done in practice’ therefore 

Democracy or Representative Government is preferred. In Indirect Democracy’ 

citizens elect representatives from among themselves. The representatives will 

then form a governing body, such as legislature. A key element of democracy is the 

active political participation of the people in the follow up, control and auditing of 

the government’s actions. Political participation is any voluntary act, successful or 

not,  organized or disorganized,  occasionally or consecutively,  legally or illegally, 

which influences government policies or administration. Political participation may 

be exercised to select a political leader or political parties.  to identify 

representatives for the government, or to pressure the government to do what the 

people or the group went. 

 People’s current political participation: The constitution of the Kingdom of 

Thailand B.E. 2560 has granted the people to participate in politics much easier. 

Political Participation can be done in many ways. This helps the people to 

participate in Politics more. Political Participation is one of the channel that the 

people can communicate with the government and get support from the public. 

This will make the political,  economical and social policies more attuned to the 
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public’s interest. Most importantly,  participation changes perspective regarding 

politics - it is not only for politicians, it is for everyone. 

Keyword: Political Participatio; Democracy 
 

 

บทนำ 

การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปนองคประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย

ใหไปสูแกนแทของระบอบการเมืองการปกครอง ท่ีเปนของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ

ประชาชน อยางแทจริง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยไดมากข้ึนและงายข้ึน โดยได

ปรับปรุงโครงสราง ทางการเมืองเริ่มตั้งแตกระบวนการการเลือกตั้ง ท่ีมาและคุณสมบัติของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภาหลักเกณฑในการเขาชื่อเสนอกฎหมาย และการถอด

ถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง และขาราชการระดับสูงและเพ่ิมหลักการใหกับการออกเสียง

ประชามติ โดยใหผลของการออกเสียง ประชามติเปนการใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีหรือใหมีผล

เปนขอยุติได ซ่ึงแตเดิมผลของประชามติเปนเพียงการใหคำปรึกษาเทานั้น นอกจากนี้ การมีสวนรวม

ทางการเมืองยังเปนท้ังเปาหมายและกระบวนการทางการเมือง คือเปนเปาหมายสำคัญของการ

พัฒนาระบบการเมืองประชาธิปไตย ท้ังนี้ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเครื่องเมือชี้วัดพัฒนาการ

ทางการเมืองในระบอบในระบอบประชาธิปไตย (นิตยา หิรัญประดิษฐ, 2560, หนา 1) 

การมีสวนรวมของประชาชนในยุคปจจุบันมีการใชสื่อออนไลนมาชวยผลักดันการมีสวนรวม

และการดำเนินงานทางการเมืองมากข้ึน เทคโนโลยีท่ีกาวหนาทำใหคนไทยสามารถแสดงความ

คิดเห็น วิพากษวิจารณ และบอกเลาความตองการของตนเองตอสาธารณะและผูเก่ียวของไดสะดวก

รวดเร็วกวาในอดีตมาก (ปวีณา หงสสกุล, 2556, หนา 1) การมีสวนรวมทางการเมืองท่ีนาสนใจ

ประการหนึ่งท่ีไดระบุไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ท่ีนอกเหนือจากการใหประชาชนใหอำนาจผาน

ตัวแทนแลว ยังมุงใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ตามแนวคิดของ “การเมืองแนวใหม” นั่นคือ 

พยายามใหประชาชนไดมีบทบาทสำคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง ดังปรากฏในหมวดท่ี 

6 แนวนโยบายแหงรัฐ มีอยูขอหนึ่งท่ีกลาววารัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องกการจัดทำบริหารสาธารณะท้ังใน

ระดับชาติและระดับทองถ่ิน การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐของนักการเมืองและขาราชการ การ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3666

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมืองท่ีสำคัญ และเรื่องอ่ืนใด

ท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน จึงนับเปนเรื่องท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ท่ีรัฐธรรมนูญ

ท่ีถือเปนกฎกติกาสูงสุดในการบริหารประเทศ ไดใหความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนท่ี

รัฐบาลตองถือเปนนโยบายท่ีจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง, 

2560, หนา 11) 
 

ความหมายของการมีสวนรวมและการมีสวนรวมทางการเมือง 

 การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การไดเขาไปเก่ียวของท่ีอาจเปนการเขารวมแบบ

ทางตรง หรือทางออมในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได โดยอาจจะเปนปจเจกบุคคลหรือกลุม

คนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมดำเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เริ่มตั้งแตกา

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจปญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิของตน 

การมีสวนรวมเก่ียวของในดานจิตใจ และอารมณความรูสึกของบุคคลในถานการณกลุมท่ีจะกระตุน

ใหเกิดการสรางสรรคท่ีจะกระทำในสิ่งท่ีบรรลุเปาหมายของกลุม และแบงความรับผิดชอบกัน

ระหวางสมาชิกในกลุมทำใหเกิดการมีสวนรวม และการมีสวนรวมจะกอใหเกิดความพอใจของ

สมาชิกและมีแรงใจท่ีจะมุงสูความสำเร็จ ตลอดจนทำใหเขาไดรับการยอมรับมีความรับผิดชอบ และ

เกิดความนับถือตนเองมากข้ึน ซ่ึงเปนการตอบสนองตอความตองการของสมาชิก การมีสวนรวม จึง

หมายถึงการเขาไปมีสวนรวมทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจเปนการเขารวมแบบทางตรง หรือทาง

อมก็ได และยังเปนวิธีการท่ีผูนำสามารถนำมาปรับใชในการจูงใจและสรางขวัญกำลังใจใหแกสมาชิก 

เปนกลยุทธท่ีจะชวยใหมีแรงจูงใจในการดำเนินงานมากข้ึน การเขาไปมีสวนรวมยังทำใหเกิดทัศนะ

ตอการดำเนินการดำเนินกิจกรรมดีข้ึน สงผลใหสมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจ

ท่ีจะมุงสูความสำเร็จ 

 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามท่ี

เกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสำเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปนระเบียบ

หรือไมและไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเนื่องกัน จะใชวิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไม  

เพ่ือผลในการท่ีจะอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการ

เลือกผูนำทางการเมืองของรัฐบาลไมวาจะเปนไปในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติก็ตาม เพ่ืออิทธิพล

ของกลุมการเมืองในการเลือกกำหนดบุคคลในวงการัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลใหกระทำตามท่ี

พลเมืองผูนั้นหรือกลุมนั้นตองการ ตลอดจนมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐท้ังในการเมือง

การปกครองระดับทองถ่ินแบะระดับชาติ ดังนั้นจะเห็นไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองมีลักษณะท่ี
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รวมกันสองประการ ไดแก (1) ตองเปนไปตามความสมัครใจและ (2) ตองมีจุดมุงหมายเพ่ือมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจของผูมีอำนาจ นอกจากนั้นกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองตองเปนไปตามท่ี

ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดใหกระทำได หรืออาจใชวิธีการท่ีไมถูกตองตามกฎหมายได

(จุีวรรณ เติมผล, 2561, หนา 10 -13) 

 2.1  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย 

  แนวความคิดของการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำแนกเปน 4 

แนวคิด ไดแก 

  1. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) 

ซ่ึงการมีสวนรวมในลักษณะนี้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐจะทำหนาท่ีเปน “สภา” โดยทุกคนจะมี

สวนรวมในการประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดวยตัวเอง เพราะเชื่อวา ประชาชนทุกคนตองมีสวนรวม

ในการกำหนดกฎเกณฑในสังคม แตภายหลังเม่ือสมาชิกของสังคมเพ่ิมจำนวนมากข้ึนและสังคมมี

ความซับซอนข้ึน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงจึงกลายเปนเรื่องยากท่ีจะสามารถทำ

ไดจริง เพราะประชาชนทุกคนไมสามารถเขามาใชอำนาจของตนเองไดในทุกกิจกรรมของประเทศ 

ปจจุบันมีการใชประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชามติ (referendum) การเสนอราง

กฎหมายโดยประชาชน (initiative) การถอดถอนผูแทนรายบุคคลหรือท้ังสภา (จุีวรรณ เติมผล, 

2561, หนา 13) 

  2. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตย 

โดยออม (Representative Democracy) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้ คือ การท่ีประชาชนไดทำ

หนาท่ีเลือกผูแทนของตนเขาไปใชอำนาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผานระบบท่ีเรียกวา “การ

เลือกตั้ง” 

  3. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) หรือท่ีเรียกวา “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ซ่ึงเปนการนำการมี

สวนรวมทาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมีสวนรวมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการ

ปกครองมากยิ่งข้ึนโดยใหประชาชนมีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ท่ี

มีผลกระทบตอการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนอำนาจในการตรวจสอบและควบคุมการ

ทำงาน “ผูแทน” ซ่ึงก็คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  แลวแตกรณี รวมท้ังการ

เปดโอกาสให “สถาบันการเมือง” ตาง ๆ อาทิ  ภาคประชาสังคม ภาคประประชาชน องคกรอิสระ 
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องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อมวลชนสามารถทำหนาท่ีในการติดตามและ

ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐไดอยางเต็มท่ี (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548, หนา 66) 

  4. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลง 

(สานเสวนาหาทางออก) (Deliberative Democracy) เปนประชาธิปไตยแบบถกแถลงท่ีเปน

กระบวนการสำคัญของประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน เปนความพยายามท่ีจะ

แกไขปญหาท่ีเกิดจากขอบกพรองของประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีเปนรูปแบบสถาบันท่ีตายตัว ไม

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมีความซับซอน และมีความแตกตางหลากหลายได 

ท้ังนี้ หลักการประชาธิปไตยแบบถกแถลงไมไดเปนสิ่งท่ีขัดแยงกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

เพราะระบอบประชาธิปไตยท้ังสองแบบสามารถอยูคูกันไดซ่ึงระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะ

ชวยแกไขปญหาขอบกพรองตาง ของระบบการเมืองแบบตัวแทน โดยการมีสวนรวมของภาค

พลเมืองท่ีมีความสำนึกทางการเมือง (Active citizen) และมีจิตสาธารณะรวมหมู (Civic life) 

รูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะนี้ท่ีเห็นไดชัด คือการท่ีภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองเขารวมกัน

วิเคราะห แลกเปลี่ยนถกแถลงกันเพ่ือนำเสนอแนวคิดของตนในการสรางนโยบายท่ีเหมาะสมสำหรับ 

ตนเอง หลักการสำคัญของการมีสวนรวมในรูปแบบนี้ คือ กระบวนการท่ีใหประชาชนทุกคน หรือ

ภาคพลเมือง ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะและตอบสนองขอเรียกรองเพ่ือใหตัวแทนของตนหรือ

รัฐบาลนำไปปฏิบัติตอ (จุีวรรณ เติมผล, 2561, หนา 15-16) 

 ในสภาพการณของกระแสเรียกรองให มีการปรองดองแหงชาติ ท่ี เกิดข้ึนดู เห มือน

กระบวนการปรึกษาหารือ ไดเขามามีบทบาทสำคัญในทางการเมืองไทยเพ่ิมข้ึน ไมวาจะเปนการจัด

ให มี  “สุนทรีย เสวนา” (dialogue) ตามรายงานการวิจัย เก่ียวกับ เรื่องการปรองดองของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ  สภา

ผูแทนราษฎร โดยคณะวิจัยจากสถาบันพระปกเกลา ซ่ึงมุงเนนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ท้ังภายในกลุม และ

ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ในสังคม เพ่ือปรับความสัมพันธท่ีขัดแยงระหวางกัน อันจะ

นำไปสูการรวมกันหาทางออกหรือแนวทางในการปรับโครงสรางทางการเมือง และสังคมตางๆ ท่ี

เก่ียวของ และเปนสาเหตุของปญหาความขัดแยงท่ีแตละฝายใหการยอมรับนั่นเอง (สถาบัน

พระปกเกลา, 2555, หนา 17) 

 อยางไรก็ตาม ในโลกสมัยใหมท่ีมีความซับซอนสูง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคงไมอาจ

แทนท่ีประชาธิปไตยแบบตวัแทนได เปนแตเพียงกระบวนการเสริมเพ่ือลดจุดออนของประชาธิปไตย

แบบตวัแทนและตัดสินดวยเสยีงขางมาก กระบวนการปรึกษาหารือในระบอบประชาธิปไตยจากการ
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พูดคุย และถกเถียงกัน จะนำไปสูการสรางสัญญาประชาคมใหมท้ังตอพลเมืองดวยกัน และระหวาง

พลเมืองกับผูท่ีเขามาเปนรัฐบาล ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางกันท่ีจะทำใหพลเมืองของรัฐนั้นสามารถ

รวมกันจรรโลงสังคม และสรางกฎระเบียบใหมท่ีเปนธรรมในสังคมไดอยางท่ีพวกเขาตองการไดอยาง

ยั่งยืน 
 

ประโยชนของการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีข้ึน เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะชวย

สรางความกระจางใหกับวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบาย และบอยครั้งท่ี

การมีสวนรวมของประชาชนนำมาสูการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ท่ีนาจะเปนคำตอบท่ีมีประสิทธิผล

ท่ีสุดได 

 2. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะตองใช

เวลาและมีคาใชจายมากกวาการตัดสินใจฝายเดียว แตการตัดสินใจฝายเดียวท่ีไมคำนึงถึงความ

ตองการแทจริงของประชาชนนั้น อาจนำมาซ่ึงการโตแยงคัดคานหรือการฟองรองกัน อันทำใหตอง

เสียคาใชจายสูงในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของโครงการไดในท่ีสุด 

 3. การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอผูกพันอยาง

ม่ันคงในระยะยาวระหวางกลุมท่ีมีความแตกตางกัน ชวยสรางความเขาใจระหวางกลุมตาง ๆ ลดขอ

โตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล 

 4. การนำไปปฏิบัติงายข้ึน การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทำใหประชาชนมีความรูสึก

ของการเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และทันทีท่ีการตัดสินใจไดเกิดข้ึน พวกเขาก็อยากเห็นมัน

เกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย 

 5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาท่ีเลวรายท่ีสุด เพราะการเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ เขามา

แสดงความตองการและขอหวงกังวลตั้งแตเริ่มตนโครงการ จะชวยลดโอกาสของการโตแยงและการ

แบงฝาย ท่ีจะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได 

 6. การคงไวซ่ึงความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจท่ีโปรงใส

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม จะสรางความนาเชื่อถือตอสาธารณชนและเกิด

ความชอบธรรมโดยเฉพาะเม่ือตองมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโตแยงกัน 

 7. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเม่ือเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของไดมาทำงานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม พวกเขาจะไดรับรูถึงความหวง
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กังวล และมุมมองของสาธารณชนตอการทำงานขององคกร ซ่ึงจะทำใหเจาหนาท่ีสามารถคาดการณ

ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการตัดสินใจขององคกรได 

 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชนอยางหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนคือ ทำ

ใหประชาชนมีความรูท้ังในสวนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมท้ังเปนการ

ฝกอบรมผูนำ และทำใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการทำงานรวมกันเพ่ือแกปญหาตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพใน(เจมส แอล. เครยตัน อางถึงใน ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.

เมธิศา พงษศักดิ์ศรี, 2551, หนา 21 – 25) 
 

ระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชน 

 การแบงระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

และความละเอียดของการแบงเปนสำคัญ โดยมีขอพึงสังเกตคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ำ จำนวน

ประชาชนท่ีเขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงข้ึนเพียงใด จำนวนประชาชนท่ีเขามี

สวนรวมก็จะลดลงตามลำดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลำดับจากต่ำสุดไปหา

สูงสุด ไดแก 

 1. ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่ำสุด และเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดของการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลแกประชาชน โดยวิธีการตาง ๆ 

เชน การแถลงขาว การแจกขาวสาร และการแสดงนิทรรศการ เปนตน แตไมเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็นหรือเขามาเก่ียวของใดๆ 

 2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับข้ันท่ีสูงกวาระดับแรก กลาวคือ ผู

วางแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินขอดี

ขอเสียของโครงการอยางชัดเจนมากข้ึน เชน การจัดทำแบบสอบถามกอนริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือ

การบรรยายและเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการนั้นๆ เปนตน 

 3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ

ประชาชน เพ่ือประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ เชน การจัดประชุม การจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน 

 4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมท่ีผูวางแผนโครงการกับประชาชนมี

ความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินการ

โครงการ เหมาะท่ีจะใชสำหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก 
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เชน การใชกลุมท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือ

แกปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เปนตน 

 5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับท่ีผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดำเนิน

โครงการ เปนข้ันการนำโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพ่ือ

แกปญหา ขอขัดแยงท่ีมีอยูท้ังหมด เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะทอนถึงความ

ตองการของประชาชนไดดีเพียงใด ข้ึนอยูกับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการ

กระจายขาวสารเก่ียวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณและท่ัวถึง

เพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให

รัฐบาลตองปฏิบัติตาม แตสำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติให ผลของการ

ประชามติมี ท้ังแบบท่ีมีขอยุติ โดยเสียงขางมาก และแบบท่ีเปนเพียงการใหคำปรึกษาแก

คณะรัฐมนตรีซ่ึงไมมีผลบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ 

ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, หนา 29 – 30) 
 

พัฒนาการของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไทยในอดีต 

 1. ในระยะ 10 ปท่ีผานมา (2540 – 2549) เปนยุคแรกของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกำหนดเจตนารมณเรื่องการมีสวน

รวมของประชาชนไวอยางชัดเจน ตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร รวมใหขอมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ 

ติดตามตรวจสอบ และถอดถอนผูทุจริต ท้ังยังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทาง

นโยบาย มีการกระจายอำนาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความ

เขมแข็งมากข้ึน และประชาชนเรียนรูท่ีจะใชการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ โดยสันติวิธี จึงมี

เหตุการณการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสำคัญ เชน การเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซ่ึงมี

จำนวนถึง 16 ฉบับ การมีสวนรวมของกลุมประชาสังคมเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีไดยื่นฟองขอให

ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชนของบริษัท 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และพระราชกฤษฎีกากำหนด

เง่ือนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 มีผลให

แผนการนำ กฟผ. เขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพยตองมีอันยุติลง การมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การคัดคานโรงไฟฟาพลังงานความรอนบอนอก - บานกรูด 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และมีหลายกรณีท่ี
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ประชาชนประสบความสำเร็จในการใชสทิธิมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของรัฐ เชน โครงการพัฒนาลุมน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ท่ี

ประชาชนรวมกันจัดทำแผนพัฒนาหนองหารและนำเสนอภาครัฐจนไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนา

จังหวัด เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของตัวแทนหนวยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

สถาบันการศึกษา และปราชญชาวบาน ตั้งเปนเครือขายประชาชนตอตานคอรรัปชั่น (คปต.) ท่ีมี

ผลงานอันถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแทจริง ตอมา ไดเกิด

เหตุการณการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีตองจารึกไวอีกเหตุการณหนึ่งคือ การท่ีประชาชนจำนวน

มากออกมาเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหนง แตก็มีประชาชนอีกกลุม

หนึ่งซ่ึงยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู จนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองท่ีสำคัญ คือ การยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 นำไปสูการยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการออกเสียงลงประชามติ

เพ่ือใหความเห็นชอบการนำรางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนครั้งแรกของประเทศไทย ในวันท่ี 19 

สิงหาคม 2550 (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552, หนา 37 – 55, 85 – 93, 99 - 103) 

 2. ในระยะ 7 ปตอมา (2550 – 2557) ซ่ึงหลังจากท่ีไดมีการสลายการชุมนุมท่ีแยกราช

ประสงค จนวิกฤตการณไดหยุดลงนั้น และในป 2556 ไดเกิดวิกฤตการณการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง 

นั่นคือ วิกฤตการณการเมืองไทย (2556-2557) ซ่ึงเกิดจากการประทวงตอตานรัฐบาล ยิ่งลักษณ 

ชิณวัตร โดย กลุมคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ี

สมบูรณอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข (กปปส.) เพ่ือขจัดอิทธิพลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร 

ในการเมืองไทย และเพ่ือจัดตั้งสภาประชาชนเพ่ือควบคุมการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงมีการเดินขบวนและ

ชุมนุมประทวง ปดการจราจร อีกท้ังยังมีการยึดสถานท่ีราชการตางๆ มีการตอบโตกันระหวางฝาย 

กปปส. และฝาย นปช. จนเหตุการณบานปลายมาก มีการสูญเสียของชีวิตผูคนและทรัพยสินเปน

จำนวนมาก จนในท่ีสุด พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 

และไดยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการในอีกสองวันตอมา กอใหเกิด เหตุการณ

รัฐประหาร 2557 ในท่ีสุด 

  

สิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดใหสิทธิประชาชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมือง 
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 สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญกำหนดใหประชาชนผูมีอายุไมตำกวา 18 ป ในวัน

เลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งไดซ่ึงเปนการขยายสิทธิจากเดิมท่ีตองมีอายุครบ 18 ปในวันท่ี 1 มกราคมของ

ปท่ีมีการเลือกตั้งรวมท้ังยังกำหนดใหเปนหนาท่ีของประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางอิสระ 

โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสำคัญดังนั้น หากใครไมไปใชสิทธิก็ตองไดรับโทษ ซ่ึง

ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ.2561 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิ

เลือกต้ังแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร ผูนั้นถูกจำกัดสิทธิบางประการ เปนไปตามหลักการท่ีวา 

เม่ือทานไมไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองตั้งแตตน ทานก็ไมควรไดรับสิทธิดังกลาว นอกจากนี้

ยังใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการแก ไขปญหาทุจริตในการเลือกต้ัง โดยกำหนดไวใน

พระราชบัญญัติประประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2561 วา 

“ในการจัดใหมีการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหสภาองคกรชุมชนตาม

กฎหมายวาดวยสภาองคการชุมชน ชุมชนรวมตลอดท้ังประชาชนท่ัวไป ใหมีสวนรวมในการแจง

เบาะแสหรือขอมูลคณะกรรมการ เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

 สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง กำหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตาม

วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุขตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงตอง

กำหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวางในการ

กำหนดนโยบายและสงผูสมัครรับเลือกตั้งและกำหนดมาตรการใหสามารถดำเนินการโดยอิสระไมถูก

ครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมท้ังมาตรการกำกับดูแลมิให

สมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง 

 สิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมาย กำหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาหนึ่ง

หม่ืนคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 

หนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้ 

  1. คุณสมบัติและจำนวนของประชาชน ท่ีตองเขาชื่อเสนอกฎหมายตองเปนประชาชน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งและตองไมนอยกวา 10,000 คน สามารถใชสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติได 

  2. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดเฉพาะตามท่ีบัญญัติ

ไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหมวด 5 หนาท่ีของรัฐ เทานั้น 
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  3. ขอยกเวนรางพระราชบัญญัติ ท่ีประชาชนผู มีสิทธิเลือกตั้งเสนอหากเปนราง

พระราชบัญญัติเก่ียวกับเงินตองไดรับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีกอน รวมท้ังยังกำหนดให

ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือความละเอียดรอบคอบในการ

ตรากฎหมายดวยโดยกำหนดวา กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก

ข้ันตอนเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุก

รอบระยะเวลาท่ีกำหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุก

ฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 สิทธิออกเสียงประชามติ กำหนดใหในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอใหมีการ

ออกเสียงประชามติในเรื่องใด อันมิใชเรื่องท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเรื่องท่ีเก่ียวกับตัวบุคคล

หรือคณะบุคคลใดก็ได ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติ รวมท้ังยังกำหนดใหบุคคลมีหนาท่ีไปลงประชามติ

อยางอิสระโดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสำคัญ 

 สิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม

นอยกวาหาหม่ืนคนมีสิทธิเขาชื่อรวมกันในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายวาดวยการ

เขาชื่อเสนอกฎหมาย โดยญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตอ

รัฐสภาและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ การขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไมใชเรื่องท่ี

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐ 

 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน 

  1. กำหนดใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ี

กฎหมายบัญญัติ 

  2. สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง 

  3. ผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 

  4. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนถ่ินรูปแบบพิเศษอาจมาจากวิธีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

กำหนด แตตองคำนึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  5. การดำเนินงาน อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลและ

ดำเนินการใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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  6. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในทองถ่ินมีสิทธิเขาชื่อกัน เพ่ือเสนอขอบัญญัติหรือเพ่ือ

ถอดถอนสมาชิกสดภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 สิทธิตรวจสอบองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอย

กวาสองหม่ืนคนมีสิทธิเขาชื่อกลาวหาวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) ผูใดมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกต ิทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรงโดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามีเหตุ

อันควรสงสัยวามีการกระทำตามท่ีถูกกลาวหาใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา

เพ่ือแตงตั้งคณะผูไตสวนอิสระจากผูซ่ึงมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ี

ประจักษเพ่ือไตสวนหาขอเท็จจริง 

 สิทธิสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา กำหนดใหท่ีมาของวุฒิสภาจำนวนสองรอยคน มา

จากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพลักษณะหรือ

ประโยชนรวมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานดานตาง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบงกลุม

ตองแบงในลักษณะท่ีทำใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได 

การกำหนดท่ีมาของวุฒิสภาดังกลาวเปนการเปดกวางใหประชาชนทุกคน ทุกอาชีพมีสวนรวม

ทางการเมืองโดยตรง สามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได ซ่ึงจะชวยสรางความเปนธรรมให

ประชาชนทุกภาคสวนใหมีโอกาสเขาสูการทำงานดานการเมือง  นอกจากการบัญญัติสิทธิการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังบัญญัติสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีเอ้ือประโยชนตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

 

 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในดานสิทธิและเสรีภาพ 

  1. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนการติดตอสื่อสารถึงกัน เสรีภาพในทางวิชาการ การเขาถึง

ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐ การรองทุกขตอหนวยงานรัฐ

และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว การฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทำหรือละ

เวนการกระทำของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานรัฐ การรวมตัวกันในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ชุมชน สามาคม สหกรณ สหภาพ หรือหมูคณะอ่ืน การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3676

  2. บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือแสดง

ความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

  3. บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี อันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ (2) จัดการ 

บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชวีภาพ

อยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ (3) เขาชื่อกันเพ่ือเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ

ใหดำเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดำเนินการอันจะ

กระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว 

ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอและนั้นโดยใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการ

พิจารณาดวยตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ (4) จัดระบบสวัสดิการชุมชน (5) สิทธิของบุคคลและ

ชุมชนตาม (1) (2) (3) และ (4) หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

รัฐในการดำเนินการดวย 

  4. บุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองคกรของผูบริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง

องคกรของผูบริโภคเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค และองคกรเหลานี้สามารถรวมกัน

จัดตั้งเปนองคกรใหญเพ่ือใหเกิดพลังในการคุมครองผูบริโภคได โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ท้ังนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งอำนาจในการเปนตัวแทนของผูบริโภค และการสนับสนุนดานการเงิน

จากรัฐ ใหเปนไปตามหนาท่ีกฎหมายบัญญัติ (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560) 

 นอกจากสิทธิและเสรีภาพขางตนแลว การใดท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิไดหามหรือ

กำหนดเง่ือนไขในการใชสิทธิหรือเสรีภาพไว บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทำการนั้นๆ ได

อยางเสรี และถือวาเปนการกระทำท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ส ำห รับ สิ ท ธิ ห รื อ

เสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ถึงแมจะยังมิไดมีการตรากฎหมายนั้นข้ึนใชบังคับ รัฐธรรมนูญนี้ก็รับรองวา 

บุคคลหรือชุมชนสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดทันทีตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนตองเปนไปอยางมีความ

รับผิดชอบตอประเทศชาติ สังคม และบุคคลอ่ืน รัฐธรรมนูญกำหนดไมใหใชสิทธิและเสรีภาพกัน

อยางเกินเลยจนทำใหบานเมืองเสียหาย รัฐธรรมนูญจึงไดกำหนดหลักเกณฑการใชสิทธิและเสรีภาพ

ไวชัดเจนวา บุคคลและชุนชนตองไมใชสิทธิและเสรีภาพของตนเกินขอบเขต กลาวคือการใชสิทธิ

หรือเสรีภาพนั้น ตอง (1) ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
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(2) ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคมและประชาชน และ (3) 

ไมละเมินสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน(จุีวรรณ เติมผล, 2561, หนา 33-42) 

 

บทสรุป 

 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เนื่องจากระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผูแทนโดยประชาชนเลือกผูแทน ข้ึนทำหนาท่ีแทน

ตนเอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงมีสวนสำคัญในการสงเสริมบทบาทของผูแทน 

เพ่ือใหผูแทนท่ีประชาชนเลือกมาเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน การเขามาสวนรวม

ทางการเมืองไมใชเฉพาะเปนการเลือกผูแทนเขาไปทำหนาท่ีแทนตนเทานั้น แตยังรวมถึงการควบคุม 

ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการ

ตัดสินใจของรัฐบาลในนโยบาย การบริหารดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีสงผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชาชน 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของไทยไดมีสถานบันการศึกษาหลายแหงทำโพลสำรวจความ

คิดเห็นประชาชนท่ัวประเทศ ในหัวขอ การเมืองไทยกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยพบวา 

ประชาชนสวนใหญเห็นวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ท่ีสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 

คือ การเลือกตั้ง ประชามติ และประชาพิจารณ แตการมีสวนรวมท่ีไมสงเสริมประชาธิปไตย คือ การ

ชุมนุมท่ีสรางความเดือดรอน ท้ังนี้ คนไทยสวนใหญเห็นวา การชุมนุมทางการเมืองท่ีสงเสริม

ประชาธิปไตย ตองใชเหตุผลมากกวากำลัง พรอมท้ังเห็นวา เวทีของพรรคการเมืองท่ีประชาชนมี

สวนรวมอยางแทจริง ตองสะทอนปญหาของประชาชน อยางไรก็ตาม คนไทยสวนใหญ เห็นวา การ

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ณ วันนี้ ไมถูกตองเพราะไมอยูในกรอบกฎหมาย และใชกำลัง

มากกวาเหตุผล (สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2561) 

 สำหรับประเทศไทยไดเปดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน โดย

การรับรองสิทธิการมีสวนรวมทางการการเมืองผานชองทางและกระบวนการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ แตอยางไรก็ตามการมีสวนรวมทางการเมืองจะสงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยหรือไมนั้น ปจจัยสำคัญ ประชาชนตองมีความรูความเขาใจระบอบ

ประชาธิปไตย รูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง และใชสิทธินั้น

โดยไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ท่ีสำคัญประชาชนตองมีสำนึกทางการเมืองโดยการ

เขารวมทางการเมืองเพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนสำคัญพรอมท้ังรัฐตอง

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองตามกระบวนการ ชองทางกฎหมายบัญญัติใหเปน
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รูปธรรมมากกวาท่ีเปนอยู การมีสวนรวมทางการเมืองจะเปนตัวแปรสำคัญท่ีสุดของการพัฒนา

ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธปิไตยในประเทศตอไป 
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บทบาทหนวยงานของรัฐตอการกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

Role of government agencies on environmental policy determination 
 

อำพล เกิดชัยภูมิ∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗ 

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาบทบาทหนวยงานของรัฐตอการกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพ่ือสะทอนให

เห็นความสำคัญตอบทบาทของรัฐ ซ่ึงเปนผูกำหนดนโยบายสาธารณะตางๆท่ีมีความสำคัญตอสังคม

และประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังประเทศ โดย

รัฐบาลมีบทบาทในการออกนโยบายและนำไปปฏิบัติเพ่ือชวยแกไขปญหา หรือทำใหประชาชนท่ี

ชีวิตความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นโยบายดานสิ่งแวดลอมนั้น

เปนนโยบายท่ีสำคัญอีกนโยบาย เพราะประชาชนนั้นมีความใกลชิดกับสิ่งแวดลอมและยังใช

ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต หากทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม มี

ภาวะขยะลนเมือง และการบริหารจัดการน้ำยังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณจะสงผลตอ

ประชาชนโดยตรง ดั้งนั้นรัฐบาลจึงตองมีบทบาทในการออกกฎระเบียบตางๆ และหนวยงานของรัฐ

ท่ีรับนโยบายสาธารณะมาปฏิบัติจะตองศึกษาปญหาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยงานตนเองและ

กำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพ่ือดำเนินการอยางเรงดวนอันมีประชาชนในพ้ืนท่ีรวมสนับสนุน 

คำสำคัญ  บทบาทภาครัฐ, นโยบายสาธารณะ, นโยบายดานสิ่งแวดลอม, กฎหมาย 

Abstract 

 The study of the role of government agencies on environmental policy 

determination To reflect the importance of the role of the state Which is the public 

policy maker that is very important to society and the nation Because it affects the 

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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lives of people in the whole country The government has a role in policy and 

implementation to help solve problems or make people living better lives to meet 

the needs of the people Environmental policy is another important policy. Because 

the people are close to the environment and still use natural resources to live if 

natural resources are deteriorated and the environment deteriorates With 

overcapacity in the city And water management is not yet a complete network 

system that will directly affect the people Therefore, the government must play a 

role in issuing rules and regulations. And government  

agencies that accept public policies must study the problems in the area of 

responsibility of the agency itself and set environmental policies to act urgently 

with people in the support area 

Keywords: Government role, Public policy, Environmental policy, The laws 

 

 

บทนำ 

 ในปจจุบัน สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใชประโยชนเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ การ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังขาดกระบวนการมีสวนรวมและการวิเคราะหประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจกอนดำเนินการอยางเปนระบบ ขณะเดียวกันการเขาถึงและการ

จัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติยังไมเปนธรรม กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ำ ความ

ขัดแยง และขอพิพาทในระดับพ้ืนท่ีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปญหา

มลพิษท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ และกอใหเกิดรปูแบบ

การผลิตและการบริโภคท่ีไมยั่งยืน ดั้งนั้นบทบาทของภาครัฐท่ีเปนผูออกนโยบายสาธารณะและ

บทบาทของหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูสนองนโยบายของรัฐจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก เพราะหาก

รัฐและหนวยงานของรัฐไมสามารถเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน ก็จะเปนการ

แกปญหาท่ีไมตรงจุด  
 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมดานท่ีออกโดยรัฐ 
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 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

โดยอางอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 

3.บทบาทและนโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

 แนวคิดหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2559 – 2564 ไดนอมนำ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถในรัชการ ท่ี 9 มาเปนแนวทางในการพัฒนา และยึดถือแผนและนโยบายของชาติ 

ในทุกระดับ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมท้ัง บริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางดาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศและของโลก มาเปนกรอบการกำหนดทิศทางการ

ดำเนินงาน เพ่ือใหการขับเคลื่อนบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกมิติ และทุกระดับ โดย

ยึดคนเปนศูนยกลางของ การพัฒนา และใหความสำคัญอยางยิ่งกับการสรางกระบวนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนใน ทุกมิติอย างบู รณ าการและเปนองค รวม  (สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2559-2564) 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบทบาทในการกำหนด

นโยบายดานสิ่งแวดลอม ตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 ซ่ึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดำเนินการ

จัดทำนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2579 โดยจัดทำข้ึน

ตามมาตรา 13 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

(พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) เพ่ือเปนกรอบทิศทาง

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา ซ่ึง

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ.2560–2579 มี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือเปนกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศอยางบูรณาการในระยะ 20 ปขางหนา 2) เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใช

เปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติการระยะกลาง (5 ป) และสามารถนำไป

ขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเปนไปอยาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3682

เหมาะสม เปนเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ และ 3) เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถสรางความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ รวมถึง

สามารถรองรับและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยมี 4 นโยบายหลักสำคัญคือ 

1) นโยบายจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางม่ันคงเพ่ือความสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน 2) 

นโยบายสรางการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ังค่ังและยั่งยืน 3) นโยบายยกระดับ

มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนโยบายท่ี 4 สรางความเปน

หุนสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตร

ท้ังหมด 4 ดาน           ไดแก 

1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

2.การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บำบัด และฟนฟู 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืน 

4.สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ

สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 กลาวไดวาเปาหมายหลักๆ ท้ัง 4 ประการของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนสวนหนึ่ง

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยังเปนสวนหนึ่งของ “ไทยแลนด 4.0” ท่ีรัฐบาลมุงหวังในการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ รวมถึง นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ม่ันคงทุก

ระดับ กระชับวิธีการดำเนินงานโปรงใส ใสใจกลยุทธ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามพระราชปณิธานสูงสุดดานการพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบาย 5 S อันประกอบดวย 

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

1. Stability (ม่ันคงทุกระดับ) สรางขวัญกำลังใจและความม่ันคงใหแกบุคลากร

ผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น  ใหเกียรติคนทำงาน สนับสนุนและยกยองผลงานท่ีมีคุณภาพ 

2. Strengthening (กระชับวิธีการ) คือ ปฏิบัติภารกิจดวยความรวดเร็วกระชับ ตรง

ประเด็น และมีมาตรฐานทางดานวิชาการ ท้ังในมิติของการพัฒนาและการแกไขปญหาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนผลสัมฤทธิ์เปนหลัก 

3. Show transparency (ดำเนินงานโปรงใส) หมายถึง การทำงานทุกข้ันตอนชัดเจน

โปรงใส และข้ันตอนในการทำงานแตละข้ันตอนตองสามารถตรวจสอบได 



683การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

4. Strategy (ใสใจกลยุทธ) คือ วางแผนกลยุทธแบบบูรณาการท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานใหสามารถปฏิบัติไดจริง เพ่ือนำไปสูผลงานท่ีเปนรูปธรรมอยางเปนข้ันตอนและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด(ทำกอน ทำจริง ทำทันที มีผลสัมฤทธิ์) 

5. Sustainable Management (บริหารจัดการด านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามพระราชปณิธานสูงสุดดานการพัฒนาอยางยัง่ยืน) คือ บริหารจัดการ สงวน อนุรักษ  

ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโต

ดานเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน 

 นโยบายเรงดวน 

1.ดำเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงสภาพการทำงาน/สภาพ

ความเปนอยูของบุคลากรชั้นผูนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีทุรกันดารหรือ

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

2.ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยางเต็มสามารถ 

3.ปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปา   ลาสัตวและตัดไม สรางกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกภาคสวนในการรักษาแหลงตนน้ำ ผื่นปา สัตวปา และเรงฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม 

4.ใชมาตรการปราบปรามโดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตอผูกระทำ

ความผิดและลงโทษเจาหนาท่ีทุกระดับชั้นท่ีมีสวนเก่ียวของในการกระทำผิดอยางเฉียบขาดและ

รวดเร็ว 

5.ใหความสำคัญกับการแกปญหาการลักลอมตัดไมพะยูง   และสำรวจไมพะยูงของ

กลางเพ่ือเตรียมการแปรรูปและสงมอบใหรัฐบาลเพ่ือใชประโยชน 

6.เพ่ือพ้ืนท่ีปาชายเลนและปองกันการบุกรุก 

7.สำรวจพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมใหแลวเสร็จภายใจ 1 เดือน เพ่ือดำเนินการตามนโยบาย

รัฐบาลตอไป 

8.ปฏิบั ติตามแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใชทุกครัวเรือนตาม

ยุทธศาสตรพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหสำเร็จตามกำหนดเวลา 

9.ปรับปรุงหนวยงานท่ีจัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว (อุทยานแหงชาติ สวนสัตว สวน

พฤกษศาสตร ฯลฯ)  

ใหเปนสากล มีการควบคุมการบริหารจัดการท่ีเปนระบุดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน

สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติใหแลวเสร็จตามแผนฯ 26 จังหวัด 
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10.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ CITES ใหสำเร็จตามกำหนดเวลาอยางเครงครัด 

และใหทุกหนวยงานใหความรวมมืออยางเต็มความสามารถ 

11.ทุกหนวยงานระดับกรมจัดทำโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR: Corporate 

Social Responsibility) ใหครอบคลุมถึงหนวยงานระดับพ้ืนท่ี เชน อุทยานฯ 

12.ทุกหนวยงานใหความสำคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

13.ดำเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางความตระหนัก   ความเขาใจ และความ

นาเชื่อถือของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ทส. โดยเฉพาะความจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย 

14.รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกปญหาการถือครองสิทธิ์ท่ีดินทับซอนอัน

เนื่องมาจากการออกเอกสารสิทธิ์ แผนท่ี ขอกฎหมาย และการทุจริตของเจาหนาท่ี ฯลฯ 

15.เรงรัดและผลักดันการนำ “โครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกทำลาย

ทรัพยากรปาไมของประเทศ” (แผนท่ี สองพันลาน) มาใชแกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนวเขต

พ้ืนท่ีปาท่ีไมชัดเจนอันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐ 

16.บริหารงานงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลาของรัฐบาล 

ดำเนินงาน 

อย างสุ จริต โปร งใส  และตรวจสอบได ทุ ก ข้ันตอน  (นโยบายรัฐมนตรีว าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.) 

กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดำเนินการ

เก่ียวกับระบบ ควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ใหสามารถติดตอเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับ รัฐบาล ระดับกระทรวง และหนวยงานในกระทรวงกลาโหม 

ตลอดจนการแบงมอบความรับผดิชอบในการดำเนินการ ใหกับกองทัพ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

ในลักษณะบรูณาการ และการวางแผนการปฏิบัติงานทุกดาน เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานใน

กระทรวงกลาโหม และนโยบายสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ในดานการพัฒนา

ประเทศ และชวยเหลือประชาชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน 

การบรรเทาภัยพิบัติและการฟนฟูอนุรักษสิ่งแวดลอม  และจิตอาสาทำความดีของกำลังพลในแตละ

พ้ืนท่ีไดมีสวนในความรวมมือในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ รวมท้ัง ทำใหประเทศไทยกาว
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ไปสูการมีอนาคตท่ีม่ันคงและยั่งยืน สอดคลองกับนโยบาย “ประชารัฐ” และแนวทางพัฒนา

เศรษฐกิจ (นโยบายผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการศูนยบัญชาการทางทหาร ประจำป

งบประมาณ 2562. ) 

 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม“บทบาท” หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติหนาท่ี ดังนั้นบทบาทจึงมีความสัมพันธกับ

อำนาจและหนาท่ี บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จำแนกออกไดเปน 4 ลักษณะ กลาวคือ การดำเนินการ การสงเสริม การประสาน 

และการสนับสนุน  

1.การดำเนินการ 

  การดำเนินการ หมายถึง การจัดหาหรือจัดใหมี บำรุงรักษาใหคงสภาพท่ีดีตลอดไป 

กำจัดใหหมดไป บำบัดฟนฟู ปรับปรุงใหมีสภาพดีข้ึน ควบคุมการใชประโยชนใหเปนไปตามท่ี

กำหนด ศึกษาวิจัยใหไดวิธีการหรือองคความรู เฝาระวังใหทราบเหตุหรือแหลงเกิดเหตุ การติดตาม

และตรวจสอบ 

 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทการดำเนินการในดานตางๆ ดังนี้ 

  (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

โดยใชกรอบแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 

  (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ตองคุมครอง ฟนฟู และบำรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรจากธรรมชาติ 

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการรักษาความเปน

ระเบียบเรียบรอย กรณี การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษตาม

กฎหมาย ซ่ึงหมายถึงเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา  พ้ืนท่ีลุมน้ำชั้น 

1 และ เขตอนุรักษปาชายเลน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองประสานใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เปนผูดำเนิน การ 

  (3) เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ตองปองกันและแกไขภาวะมลพิษในเขต

พ้ืนท่ี อาทิ การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย กรณีการคุมครอง ดูแล และบำรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันและแกไขภาวะมลพิษ ซ่ึงคาบเก่ียวระหวางองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินในเขตจังหวัด เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนตำบล ท่ีเก่ียวของตองรวมดำเนินการ หรือ

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดำเนินการ เชน การจัดตั้งและดุแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม การ

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม เปนตน 

  (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ ตองบำรุงศิลปะ จารีต ภูมิปญญาทองถ่ิน

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  (5) เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ตองติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง

สิ่งแวดลอม 

  (6) องคการบริหารสวนจังหวัด ตองจัดทำระบบขอมูลเพ่ือการวางแผน และเปนศูนย

รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในจังหวดั 

  (7) องคการบริหารสวนจังหวัด ตองจัดทำและปรับปรุงผังเมือง ภายในป พ.ศ. 2547 

ในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด สวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ตองมีการวางและ

ปรับปรุงผังเมืองรวม ภายในป พ.ศ. 2553 

  (8) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ ตองดำเนินงานจัดทำโครงการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอเขาสูระบบแผน ปฏิบัติการ เพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด 

  (9) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ สามารถจัดจางและซ้ือบริการจาก

หนวยงานอ่ืนๆ จากภาคเอกชน สวนราชการ หนวยงานรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

แลวแตกรณี 

นอกจากนี้องคการบริหารสวนจังหวัด ยังมีบทบาทในการดำเนินงานกอสรางและบำรุงรักษา

โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ หรือมีการเก่ียวเนื่องกับหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใน

ลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ และท่ีดำเนินโดยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืนในเขตจังหวัด 

อยางไรก็ตาม บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด ในการดำเนินการใดๆ ในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด จะตองเปนอำนาจและหนาท่ีกฎหมายกำหนด และดำเนินการ

เทาท่ีจำเปน หรือเปนกรณีท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

2. การสงเสริม 

 การสงเสริม หมายถึง การใหหรือเพ่ิมเติมในดานความรูความเขาใจ จิตสำนึกและ

ความตระหนัก การมีสวนรวม และความพรอมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมีบทบาทเปนผูสงเสริมในดานตางๆ ดังนี้ 
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 (1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (2) สงเสริมความรูความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในทองถ่ินและบุคคลใน

องคกร 

 (3) สงเสริมการทองเท่ียว 

 สำหรับเทศบาลยังตองมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ

และผูพิการดวย 

3. การประสาน 

 การประสาน หมายถึง การสื่อสารหรือการดำเนินการใดๆ ใหเกิดความรวมมือ หรือ

เกิดการดำเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน อ่ืน รวมท้ังใหเกิด

บูรณาการในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี เพ่ือลดความซ้ำซอน สนับสนุนงานซ่ึงกันและกัน ลด

คาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การประสานสวนใหญเปนบทบาทขององคการ

บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงตองประสานในดานตางๆ ดังนี้ 

 (1) องคการบริหารสวนจังหวัด มีบทบาทประสานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จัดทำและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2546 เพ่ือไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตอไป 

 (2) องคการบริหารสวนจังหวัด มีบทบาทประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินอ่ืน ตลอดจนประสานการทำกิจกรรมรวมกันระหวางทองถ่ิน

ในเขตจังหวัด 

 (3) องคการบริหารสวนจังหวัด มีบทบาทประสานองคการบริหารสวนจังหวัด ในเขต

จังหวัดอ่ืน กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีคาบเก่ียวระหวางจังหวัด 

4. การสนับสนุน 

 การสนับสนุน หมายถึง การใหหรือใหใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล แรงงาน 

ขอมูล และงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน การสนับสนุนสวนใหญเปนบทบาทของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (1) สนับสนุนงบประมาณใหแกขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค เฉพาะในกรณีท่ี

อยูในอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะตอง ดำเนินการเอง แตไมสามารถดำเนินการ

เองได เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซ่ึงตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถ
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ท่ีจะดำเนินการไดดีกวา และผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานตาม

อำนาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 (2) สนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกรณีเรงดวน 

และจำเปน หากไมดำเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 

 (3) สนับสนุนงบประมาณใหแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของ

การสงเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของ

การรวมคิด รวมทำ รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของหรือ

การดำเนินการแทน 

โดยสรุปแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบมีบทบาท ดังนี้ 

 บทบาทของเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

  1. ดำเนินการในเขตทองถ่ินของตนเอง 

  2. ประสานและรวมดำเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 

กรณีท่ีอาจเกิดผลกระทบตอประชาชนในเขตทองถ่ิน และกรณีการจัดการซ่ึงคาบเก่ียวระหวางพ้ืนท่ี 

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

  1. ดำเนินการในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน

ในเขต จังหวัด หรือเปนกรณีคาบเก่ียวระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด 

  2. รวมดำเนินการกับองคกรปกครองสวนจังหวัดอ่ืนๆ ในกรณีคาบเก่ียว 

  3. ประสานการดำเนินงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

  4. สนับสนุนงบประมาณและอ่ืนๆ เพ่ือการดำเนินการของสวนราชการ และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงมักเปนผูดำเนินการเอง

ในเรื่องตางๆ มาเปนผูสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการรวมดำเนินการและสนับสนุนใหมี

ความเขมแข็ง นอกจากนี้ยังตองมีบทบาทการเปนผูประสานเพ่ือสรางความรวมมือกับสถาบันทาง 

วิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานราชการตาง รวมท้ังการสรางเครือขายระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการใหมี บริการสาธารณะรวมกัน เชน การกำจัดขยะ การบำรุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานตามอำนาจและหนาท่ี 

(ทนงศักดิ์ จันทรทอง โครงการสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย  เรียบเรียงจาก การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
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สรุป 

 บทบาทของหนวยงานของรัฐตอการกำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เปนเรื่องท่ีสำคัญและ

จำเปน หากหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีและใกลชิดกับประชาชน ไมสามารถมองเห็นและ

แกไขปญหาท่ีเกิดจากความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของตนไดอยางถูกตองและตองจุดแลว 

ยอมเปนผลมาจากความไรประสิทธิภาพของบาทบาทของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงก็คือการกำหนด

นโยบายสาธารณะ และนโยบายสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันในฐานะท่ีนโยบายสิ่งแวดลอมเปน 

นโยบายสาธารณะประเภทหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันนโยบายดานสิ่งแวดลอมอาจไมไดมีท่ีมาจากภาครัฐ

เทานั้น แตอาจเกิดจากภาคสังคมดวย 
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บทบาทขององคการบริหารสวนตำบลกับการพัฒนาทองถิ่น 

Role of Subdistrict Administrative Organizations and 

Local Development 
 

เมธาวุฒิ มุนิปภา∗  สุริยะ  ประภายสาธก ∗∗   
 

 

บทคัดยอ 

องคการบริหารสวนตำบล มีความสำคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสดุ ประชาชนสามารถเขามามี

สวนรวมในการบริหารจดัการพัฒนาตำบล การตรวจสอบการกำกับดูแลไดงายท่ีสุด องคการบริหาร

สวนตำบลมีสวนสำคัญในการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน 

รวมท้ังยังเปนหนวยปฏิบัติการเชื่อมเครือขายหนวยงานราชการตางๆ ใหทำงานหรือบริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีการบูรณาการกับทุกภาคสวน 

โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตำบลแบงออกเปน 2 ฝายไดแกสภาองคการ

บริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล โดยองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ี

ในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตำบลจึงมีขอบขายงานท่ีกวางขวาง ไดแก จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความ

สะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรค

และระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา เปนตน 

 ดังนั้น การพัฒนาใหทองถ่ินสามารถพัฒนาเจริญกาวหนาไดอยางตอเนื่อง ตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการดำเนิน

กิจกรรม เพ่ือใหประชาชนรูถึงคุณคาความสำคัญของตนเองในการท่ีไดเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองทองถ่ินในรูปขององคการบริหารสวนตำบล ฉะนั้น องคการบริหารสวนตำบลจึงมีคุณคาเปน

อยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ินและเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3692

คำสำคัญ : องคการบริหารสวนตำบล, การพัฒนา, ทองถ่ิน 

 

Abstract 

 Subdistrict Administration Organization Is very important to the local area 

Because it is the smallest local government organization But close to the people as 

much as possible People can participate in the management of district 

development. The most easy inspection of supervision. The sub-district 

administration organization plays an important role in local development. Both 

economic, social, including infrastructure As well as being an operating unit 

connecting various government agencies network To work or serve people in the 

area with integration with all sectors. 

 The administrative structure of the Subdistrict administrative organization is 

divided into 2 divisions, namely the Subdistrict Administrative Organization Council 

and the President of the Subdistrict Administrative Organization. The Subdistrict 

Administration Organization has the authority to develop the sub-district in terms of 

economy, society and culture. The mission of the Subdistrict Administration 

Organization therefore has a broad scope, which is to provide water and land 

maintenance. Maintain cleanliness of roads, waterways, walkways and public areas. 

Including solid waste and sewage disposal Prevent disease and suppress 

communicable diseases Disaster prevention and mitigation Promote education etc. 

 Therefore, the development for the locality to be continuously developed 

and progressed Requires cooperation from all sectors Especially people with 

knowledge and understanding And participate in activities To allow people to know 

the value of their own importance in participating in local government in the form 

of the Subdistrict Administrative Organization, therefore, the Subdistrict 

Administrative Organization is of great value in local development and is the 

foundation of Democratic development.  

Keywords : Subdistrict Administration Organization, Development, Local 
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บทนำ 

 การพัฒนาทองถ่ินเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนใหประชาชนอยูดี

กินดีตามปจจัย 4 ประการ ไดแก เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค อยางพอเพียงตอการ

ดำรงชีพ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความตอนหนึ่ง

วา “การพัฒนาชนบทเปนงานท่ีสำคัญ เปนงานท่ียาก เปนงานท่ีตองทำดวยความสามารถ คือ ท้ัง

เฉลียวฉลาด ทำความบริสุทธิ์ใจ มิไดมุงหากินดวยวิธีใดๆ ใครอยากหากินก็ลาออกไปทำการคาขาย

ดีกวา เพราะถาหากผิดพลาดไปแลวบานเมืองจะลมจม และเม่ือบานเมืองลมจมแลวเราก็อยูไมได

เทากับเสียหมดทุกอยาง” (สำนักนายกรฐัมนตรี, 2539, หนา 139) 

 การพัฒนาทองถ่ินในปจจุบันมีองคการบริหารสวนตำบล เปนองคการท่ีพัฒนาท่ีสำคัญใน

ฐานะท่ีเปนการปกครองทองถ่ิน ในระดับชุมชนขนาดเล็ก โดยทำหนาท่ีเปนสื่อกลางและ

ประสานงานกับราชการ รวมถึงการจัดหารายไดและบริหารงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบล ในเรื่องนี้พบวาการพัฒนาทองถ่ินในสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้น ไดเนนการดำเนินการใน

ระดับตำบลเปนหลักสำคัญ เพราะจะเปนผูประสานงานระหวางรัฐบาลกับราษฎรในทองถ่ิน 

(โกวิทย  พวงงาม, 2544, หนา 170) 

 จากความสำคัญดังกลาวขางตน ประเด็นท่ีนาสนใจ คือ บทบาทหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตำบล ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 มีผล

ใชในพ้ืนท่ีของตำบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองท่ี ท่ีอยูนอกเขตราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน นั้นไดทำให องคการบริหารสวนตำบล ตองปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และพัฒนาทองถ่ินพรอมๆกันไป จึงทำใหการปฏิบัติหนาท่ีมีปญหาเนื่องจากปริมาณงานพัฒนา

ทองถ่ินนั้นเพ่ิมข้ึนมาก อาจสงผลถึงการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมดีเทาท่ีควร 
 

 

โครงสรางการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 

 องคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีโครงสราง

เปนไปตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ  โดยโครงสรางขององคการบริหารสวนตำบลตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 (มาตรา 44)

ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล  

 โดยสภาองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีเสมือนฝายนิติบัญญัติ ไดแก การใหความ

เห็นชอบ การพิจารณารางขอบัญญัติตางๆ การควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารใหเปนไปตาม

แผนพัฒนาตำบล เปนตน สวนนายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีเสมือนฝายบริหาร 
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ไดแก การกำหนดนโยบายตางๆ การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงาน

ราชการขององคการบริหารสวนตำบล ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ 

 โครงสรางท่ีกลาวไวขางตนนั้นจึงเปนกลไกท่ีมีความสำคัญ และนำไปสูการขับเคลื่อน การ

พัฒนาทองถ่ินใหพัฒนากาวหนา เพราะเปนสวนเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ผานทางนโยบายหรือกิจกรรมตางๆของภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมและตอบสนองตอ

เจตนารมณของรัฐธรรมนญูในการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

  

อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล 

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 67-68) ได

กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลจึงมีขอบขายงานท่ีกวางขวาง อีกท้ัง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 กำหนดใหองคการ

บริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้  

  (1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  

  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอย

 และสิ่งปฏิกูล  

  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  

  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

  (7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

  (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

 ตามความจำเปนและสมควร  

นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้  

  (1) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

  (2) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
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  (3) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  

  (4) ใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

  (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ  

  (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

  (7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

  (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

  (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล  

  (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  

  (12) การทองเท่ียว  

  (13) การผังเมือง 

 

 อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น มีขอบขายงาน

คอนขางมาก โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนองคการบริหารสวน

ตำบลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเจาหนาท่ี และนโยบายเชิงรุก

เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมกับการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล

ยังประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  

 องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีของตนเอง และไมเปนการ

ตัดอำนาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดำเนิน

กิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ

ลวงหนาตามสมควร (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ม. 69) 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตำบลมีสิทธิไดรับทราบ

ขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เวน

แตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ 

(พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ม. 70) 

 องคการบริหารสวนตำบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตำบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตำบล 
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 นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลหรือ

รวมกับสภาตำบล องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทำกิจการรวมกันได ท้ังนี้เม่ือไดรับความยินยอมจากสภาตำบล 

องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ี

เก่ียวของ และกิจการนั้นเปนกิจการท่ีจำเปนตองทำและเปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูในอำนาจ

หนาท่ีของตน (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ม. 73) 

 

รายไดและรายจายขององคการบริหารสวนตำบล 

 การท่ีองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีและมีภารกิจท่ีตองดำเนินการมากมาย 

องคการบริหารสวนตำบลจำเปนตองมีแหลงรายได เพ่ือนำมาใชในการดำเนินการบริการสาธารณะ

ใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล และเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตำบล รายไดขององคการบริหารสวนตำบลนั้นไดมีการกำหนดไวในพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 74) ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 ไดกำหนดใหองคการบริหารสวน

ตำบลมีรายได ดังนี้ 

  (1) ภาษีบำรุงทองท่ี 

  (2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  (3) ภาษีปาย 

  (4) อากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนจากการฆาสัตว 

  (5) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 

  (6) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการตั้งอยูในองคการบริหาร

 สวนตำบล 

  (7) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 

  (8) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 

  (9) คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ำบาดาล 

  (10) เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการ

 ประมง  

  (11) คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 

  (12) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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  (13) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร 

  (14) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

  (15) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 

  (16) ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 อีกท้ังพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 82) ได

กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีอากร

หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพ่ือองคการบริหารสวนตำบลก็ได ในกรณี

เชนนี้เม่ือไดหักคาใชจายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นสงมอบใหแก

องคการบริหารสวนตำบล นอกจากนั้นองคการบริหารสวนตำบลอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 

  (1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 

  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตำบล 

  (3) รายไดจากกิจการเก่ียวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตำบล 

  (4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกำหนดไว 

  (5) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 

  (6) รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 

  (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  (8) รายไดอ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายกำหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตำบล 

  (9) ขณะเดียวกันองคการบริหารสวนตำบลก็สามารถกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ได เม่ือไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยท่ีการกู

เงินนี้ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 เม่ือพิจารณารายไดขององคการบริหารสวนตำบลตามท่ีไดกลาวมา รายไดขององคการ

บริหารสวนตำบลจะประกอบดวยรายได 4 ประเภท ไดแก ภาษีอากรและคาธรรมเนียม เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืนๆ และเงินกู และการท่ีองคการบริหารสวนตำบลมี

รายไดตามท่ี ไดกลาวมา องคการบริหารสวนตำบลก็ตองมีรายจายในหลายดานเชน กัน  

ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 85) ไดมีการ

กำหนดรายจายขององคการบริหารสวนตำบลไว โดยท่ีองคการบริหารสวนตำบลอาจมีรายจาย 

ดังตอไปนี้ 

  (1) เงินเดือน 
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  (2) คาจาง 

  (3) เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ 

  (4) คาใชสอย 

  (5) คาวัสดุ 

  (6) คาครุภัณฑ 

  (7) คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ 

  (8) คาสาธารณูปโภค 

  (9) เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

  (10) รายจ าย อ่ืน ใดตามข อผู ก พั น  ห รือต าม ท่ี มี กฎ หมายหรือ ระ เบี ยบของ

กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว อีกท้ังองคการบริหารสวนตำบล ยังตองจายเงินคาตอบแทนใหกับ

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล นายกองคการ

บริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 

เลขานุการคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยหลักเกณฑการจายเงิน

คาตอบแทนนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 

ความสำคัญขององคการบริหารสวนตำบลกับการพัฒนาทองถิ่น 

 การบริหารการปกครองของประเทศไทยตามโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

ประกอบดวยการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ท่ีผานมาการบริหารการ

ปกครองของไทยมักรวมศูนยอำนาจไวท่ีการบริหารราชการสวนกลาง ทำใหการปกครองทองถ่ินของ

ไทยมีความออนแอ และสงผลใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีประสิทธิภาพ 

ไมสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาใหกับทองถ่ินไดมากนัก 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยมีลักษณะท่ีไมเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีขนาด

และรายไดท่ีแตกตางกัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขนาดท่ีแตกตางกันนั้น ทำใหระดับ

ความใกลชิดกับประชาชนก็แตกตางกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญมีระดับความใกลชิด

กับประชาชนนอยกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีสุด จึงมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

 ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพัฒนาตำบล การตรวจสอบการ

กำกับดูแลไดงายท่ีสุด ตลอดจนเปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการระดมความรูและ

ความคิด การตัดสินวางแผนพัฒนา การดำเนินการ และการระดมทุน ทรัพยากร เพ่ือกอใหเกิด
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ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินของตนเองท่ีมีท้ังความเหมาะสมเชิงโครงสรางขององคกรและการมี

สวนรวมของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตำบลมีความสำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

 1) เปนเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน

เขาไปใชอำนาจในการบริหารจัดการ การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ รายได ทรัพยสิน และ

การระดมทุนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

 2) กอใหเกิดการพัฒนาทางดานการเมืองในเรื่องของการกระจายอำนาจใหกับทองถ่ินใน

ระดับตำบล การพัฒนาทางการบริหารของประชาชนโดยใหประชาชนเปนผูบริหารใหเกิด

ความกาวหนาของชุมชนตนเอง ตามนโยบายการกระจายอำนาจใหแกทองถ่ินในการบริหารกิจการ

ของตำบล ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 3) สงเสริมการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองในการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินและตรวจสอบ

การทำงาน และการใชสิทธิเขาชื่อถอดถอนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลท่ีไมโปรงใส ตาม

บทบาทหนาท่ีในการเลือกตั้ง กำกับควบคุม ตรวจสอบ และการถอดถอนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลท่ีไมโปรงใส 

 

ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตำบล 

 ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะใหตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนนั้น องคการบริหารสวนตำบลสวนใหญยังมีปญหาอยู ท่ีสำคัญคือ การมี

ขนาดเล็ก ท้ังในแงของรายไดและบุคลากรนอย รวมถึงปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน

ในเขตองคการบริหารสวนตำบล (โกวิทย  พวงงาม, 2544, หนา 175) 

 หลังจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

2537 ทำใหสภาตำบลไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบลจำนวนมาก เพราะเกณฑการ

ยกฐานะนั้นต่ำมาก โดยสภาตำบลท่ีมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน  

3 ป เฉลี่ยปละ 150,000 บาทก็สามารถยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบลได องคการบริหาร

สวนตำบลสวนใหญเปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีมีศักยภาพท่ีต่ำในการพ่ึงตนเองดานการคลัง 

   

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนด

อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลไวมาก ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม แตดวย
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ปญหาดานการพ่ึงตนเองดานการคลัง ทำใหองคการบริหารสวนตำบลไมอาจดำเนินกิจกรรมตาม

อำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดไวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เม่ือองคการบริหารสวนตำบลไม

สามารถจัดทำบริการสาธารณะไดดี จะสงผลใหองคการบริหารสวนตำบลไมอาจสนองตอบตอการ

แกไขปญหาหรือความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลได 

 ในดานการมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลนั้น ประชาชนท่ัวไปยังไม

เขาใจโครงสราง อำนาจหนาท่ีและบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล สงผลถึงการเขาไปมีสวน

รวมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล นอกจากนี้ การท่ี

ประชาชนไมเขาใจถึงบทบาท อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทำใหเกิดความคาดหวังท่ี

ไมถูกตองวาองคการบริหารสวนตำบลจะตองมีหนาท่ีเชนเดียวกับสวนราชการ จึงมีขอเรียกรองให

องคการบริหารสวนตำบลดำเนินการตาง ๆ เชนเดียวกันกับสวนราชการโดยไมเขาใจวาขอเรียกรอง

นั้นอยูนอกเหนืออำนาจหนาท่ีและศักยภาพดานการคลังขององคการบริหารสวนตำบล  

(โกวิทย  พวงงาม, 2544, หนา 177) 

 

บทสรุป 

 องคการบริหารสวนตำบลยังเปนรูปแบบการปกครองท่ีสะทอนการกระจายอำนาจใหหนวย

การปกครองพ้ืนฐานของประเทศโดยแทจริง อันเปนการสนองตอบตอนโยบายการกระจายอำนาจสู

ทองถ่ินของรัฐบาลท่ีจะใหอำนาจการบริหารงานแกหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหทองถ่ิน

สามารถบริหารงานท่ีแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินดวยตนเองตามอำนาจหนาท่ี และมีอิสระในการ

ตัดสินใจในสิ่งท่ีเก่ียวของกับประชาชนในทองถ่ิน 

 ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนนิติบุคคลจึงมีความสามารถในการทำนิติกรรม

สัญญาโดยไมตองผานทางราชการ เปนผลทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีความคลองตัวในการ

ดำเนินการ ขณะเดียวกันองคการบริหารสวนตำบลยังสามารถจัดเก็บภาษีไดมากข้ึนกวาแตเดิม และ

ผูบริหารก็มีขอบเขตอำนาจหนาท่ีท่ีมากข้ึน มีผลทำใหองคการบริหารสวนตำบลเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล

ไดมากข้ึน แตการจัดทำบริการสาธารณะใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนนั้น องคการ

บริหารสวนตำบลสวนใหญยังมีปญหาอยู ท่ีสำคัญคือ การมีขนาดเล็ก ท้ังในแงของรายไดและ

บุคลากรนอย รวมถึงปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากองคการบริหารสวน

ตำบลมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบจำนวนมากท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังยังเปนหนวย
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ปฏิบัติการเชื่อมเครือขายหนวยงานราชการตางๆ ใหทำงานหรือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมี

การบูรณาการกับทุกภาคสวน  

 ดังนั้น การพัฒนาใหทองถ่ินสามารถพัฒนาเจริญกาวหนาไดอยางตอเนื่อง ตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการดำเนิน

กิจกรรม เพ่ือใหประชาชนรูถึงคุณคาความสำคัญของตนเองในการท่ีไดเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองทองถ่ินในรูปขององคการบริหารสวนตำบล ฉะนั้น องคการบริหารสวนตำบลจึงมีคุณคาเปน

อยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ินและเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย 
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นโยบายพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งป พ.ศ.2562 

Policy of political thai parties in the election of 2019 
 

จีระศักดิ์ สุจิตรวัฒนะสุข∗  วัลลภ  พิริยวรรธนะ∗∗   

 

 

บทคัดยอ 

 ประเทศไทยนับไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการเปด

โอกาส ใหประชาชนผูเปนเจาของประเทศเขาไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของประเทศตัวเอง

ท้ังทางตรง  และทางออม เพ่ือใหสอดคลองกับ หลักการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  ท่ี

อำนาจอธิปไตย อันเปนอำนาจสงูสุดในการปกครองประเทศ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2560 เปนผูกอตั้งสถาบันทางการเมือง คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยกำหนดให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา

กำหนด วันเลือกตั้งในวันท่ี 24 มีนาคม 2562  เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวน 500 

คน นับเปนการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใตรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยแยกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานเศรษฐกิจ เรื่องพัฒนา

ของท่ีดินของประชาชน พัฒนาเรื่องของคาแรงของ พัฒนาราคาผลผลิต        ทางการเกษตร จัดตั้ง

กองทุนสวัสดิการเกษตรกร ปรับลดภาระหนีสิ้นของเกษตรกร พัฒนาเรื่องการทองเท่ียว ทำจังหวัด

ชายแดนภาคใตใหเปนเขตพัฒนาพิเศษ ทลายทุนผูกขาด ดิวตี้ฟรีธนาคารเหลาเบียร บังคับใช กม.

แขงขันการคาอยางจริงจัง ปรับปรุงกลไกตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนา จาก OTOP สู i-OTOP ครัว

ไทย ครัวโลก 2) ดานสังคม การจัดสวัสดิการใหกำประชานชน ใหลูกหลานเกษตรกรเรียนฟรีถึง

ปริญญาตรี ศูนยดูแลผูสูงวัยชุมชน ตอยอด ‘บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ิมงบบัตรทอง     บานลานหลัง 

บานเกษียณสำราญ มารดาประชารัฐ ปรับโครงสรางหนี้ครูขยายอายุเกษียณราชการ สนับสนุน

                                                           
∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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สวัสดิการคนพิการ การจัดสวัสดิการการศึกษา ทำศูนยเด็กเล็กคุณภาพดีท่ัวประเทศ 3) ดาน

การเมือง ปฏิรูปกองทัพ รัฐบาลอยูเหนือกองทัพ หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร หยุดสงครามสีเสื้อ 

สรางความปรองดอง กาวสูอนาคต  นำกระทรวงศึกษาธิการออกจากการเมือง ยกเลิกผูวาราชการ

จังหวัด-นายอำเภอ ใหทองถ่ินมาจากการเลือกตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนปฏิรูป

ประเทศ 11 ดาน ของ คสช. และยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช.ท้ังหมด  

คำสำคัญ : นโยบาย, พรรคการเมือง, การเลือกตั้ง 

Abstract 

 Thailand has changed the rule on 24 June 1932 from the absolute 

monarchy.            Is a democracy with the King as Head of State An opportunity 

Allowing the nation's owners to play a role in determining the direction of the 

country itself, both directly and indirectly, in order to comply with Principles of 

democratic governance The sovereignty Which is the supreme power to govern the 

country And the Constitution of the Kingdom of Thailand         BE 2560 is the 

founder of a political institution, namely legislative, executive and judicial, requiring 

members of the House of Representatives to be directly elected by the people. 

Later, a royal decree was issued. Election day on 24 March 2019 to elect 500 

members of the House of Representatives, the first general election after the coup 

in Thailand in 2014 under the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560, 

separated into 3 areas as follows: 1) Economy The development of public land 

Develop the matter of wages Develop agricultural product prices, establish a 

farmers welfare fund Reduce the burden of escape from the farmers. Develop 

tourism Make the southern border provinces a special development zone Break 

down monopoly capital Duty Free Brewery Bank enforces km. Serious trade 

competition. Improve the futures market mechanism from OTOP to i-OTOP, Thai 

Kitchen, World Kitchen 2) Society, welfare for people Give the children farmer a 

free lesson to the bachelor Community aged care centers continue to expand 

‘State welfare cards Add gold card statements, million homes after retirement 

Mother Pracha Rat Debt restructuring, teacher extension, retirement age Support 
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the welfare of the disabled Educational welfare Making good quality small children 

centers throughout the country Create reconciliation, move forward to the future, 

bring the Ministry of Education out of politics. Cancel the governor-sheriff Let the 

locals come from the election. Repealed the 20-year national strategy and 11 

national reform plans of the NCPO and canceled all NCPO orders 

Keywords: policy, political party, election 

 

บทนำ 

คำวาประชาธิปไตย (democracy) มาจากรากศัพทภาษากรีก คำวา demos หมายถึง 

ประชาชน (people) และ kratos หมายถึง อำนาจ (authority) หรือ พลัง (power) (บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ และถวิลบดี บุรีกุล, 2548, หนา 3-4) และอับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไดใหคำนิยามของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

(democracy) ท่ีไดรับการยอมรับและนำไปอางอิงกัน อยางกวางขวางวาการเมืองการปกครองใน

ระบอบ ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน      โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

(government of the people, by the people, and for the people)                   (วัชรา 

ไชยสาร, 2545 , หนา 5) โดยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน 

2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูเปนเจาของประเทศเขาไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง

ของประเทศตัวเองท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือใหสอดคลองกับ หลักการปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีอำนาจอธิปไตย อันเปนอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศ (ทินพันธ นาคะตะ, 

2543 , หนา 1-2) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง

ท่ัวไปในวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2562 และในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนพรรคการเมืองลงสมัครรับ

เลือกต้ังมากหลายพรรค ซ่ึงแตละพรรคการเมืองตางมีนโยบายท่ีแตกตางกันไปเพ่ือสรางแรงจูงใจ

ใหกับประชาชนหันมาใหการสนับสนุนลงคะแนนเสียงใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง และในการเลือกต้ัง

ท่ัวไปครั้งนี้มีผูมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเปนจำนวนมาก และการเลือกตั้งท่ีเปนประชาธิปไตยนั้นตอง

เปนการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือตองเปดกวางใหอิสระในการตัดสินใจท้ังในแงของผูสมัครและผูออก

คะแนนเสียง ท้ังนี้ตองเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม ไมมีการชี้นำหรือบังคับใหเลือก นโยบายจึง
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เปนสิ่งสำคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง ท่ีเห็นวาเปนสิ่งท่ีประชาชนจะสามารถทราบไดถึง ทัศนคติและ

วิสัยทัศนของผูท่ีเหมาะสมจะเขามานั่งเกาอ้ีเพ่ือใชอำนาจในดานการบริหารของประเทศ ตามท่ีมี

ปรากฏใหเห็นบนสื่อตางๆ อยูบอยครั้งในชวงการหาเสียงกอนการเลือกตั้ง ท่ีไดมีการจัดเวทีใหผูลง

สมัครรับเลือกตั้งไดโตวาทีประชันวิสัยทัศนกัน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบและซักถาม

ดวยความสรางสรรคและมีเหตุผลถึงความนาสนใจของนโยบายท่ีผานการวิเคราะหและกลั่นกรองมา

อยางดีแลวของแตละพรรค เพ่ือจะนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศเม่ือพรรคของตนไดรับ

การเลือกตั้งใหข้ึนเปนรัฐบาล 

 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม 

 นโยบายประชานิยม สําหรับประเทศไทยแตเดิมนั้นนักวิชาการมักจะใชทับศัพทวา ปอปปู

ลิสต      หรือ พ็อพพิวลิสม (populism) กอนจะเปลี่ยนมาใชคําศัพท “ประชานิยม” ซ่ึงเกิดข้ึนครั้ง

แรกในเวทีสัมมนาวิชาการจากการนําเสนอ ของ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณและนิพนธพัวพงศกร ท่ีคณะ

เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 และตั้งแตนั้นมาคําวา

ประชานิยมก็ใชกันอยางแพรหลายในเชิงการวิพากษวิจารณ นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนหลัก หลังการอภิปรายไมถึงสองสัปดาหไดปรากฏ คําวา “ประชา

นิยม” เปนภาษาเขียนครั้งแรกในบทความท่ีเขียนโดยเกษียร เตชะพีระ ท่ีลงในหนังสือพิมพ มติชน

รายวันฉบับวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2544 และตั้งแตนั้นมา  คํานี้ก็ใชกันอยางกวางขวาง ตามความหมาย

ของประชานิยมจากการทบทวนแนวคิดแลว   (อเนก เหลาธรรมทัศน, 2549.) สามารถจําแนก

ออกเปน 5 ความหมายดวยกัน คือ 1) ประชานิยมในรัสเซียและอเมริกา เปนประชานิยมใน

ความหมายด้ังเดิมท่ีเกิดข้ึนในรัสเซียและอเมริกาในปลายศตวรรษท่ี 19  โดยมีนัยวาหมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเห็นวาประชาชนสําคัญท่ีสุดโดยท้ังในรัสเซียและสหรัฐอเมริกานั้นขบวนการ

ประชานิยมท่ีตองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นคือชาวนาซ่ึงเปนชนสวนใหญของสังคม  2) ประชา

นิยมในลาตินอเมริกา เปนขบวนการประชานิยมท่ีเริ่มตนข้ึนในอารเจนตินาต้ังแตทศวรรษ 1920    

โดยเปนขบวนการท่ีมีผูนําสูงสุดคือ ฮวนเปรองท่ีมีความโดดเดน มีเสนหมีบารมีเปนท่ีจับตาจับใจ

ประชาชน และมีนโยบายสงเคราะหคนยากจนเพ่ือใชเปนฐานเสียงและฐานนโยบายทางการเมือง 

มุงเนนการสรางความสัมพันธใกลชิดระหวางผูนํากับประชาชน 3) ประชานิยมในประเทศตะวันตก 

คือการเมืองท่ีมีพรรคการเมืองบางพรรคไดรับความสนับสนุนจากสามัญชนจากนโยบายท่ีเปนท่ีชื่น

ชอบหรือมีอุดมการณตรงกัน  4) ประชานิยมในฐานะแนวทางการพัฒนา ใชเรียกแนวคิดการพัฒนา

ท่ีเนนภาคชนบท เนนภาคเกษตรเนนการพัฒนาไรนาขนาดเล็ก ขนาดกลางของเกษตรกรอิสระหรือ
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สหกรณท่ีชาวไรชาวนามารวมกันเปนทางเลือกของการพัฒนาท่ีไมเนนการพัฒนาใหเปนเมืองแบบ

ตะวันตกนั่นเอง 5) ประชานิยมคือการใหความสําคัญหรือการเมืองท่ีใหคุณคาแกประชาชน

โดยเฉพาะประชาชนท่ัวไปหรือชนชั้นลาง การเมืองท่ีเห็นความสําคัญของประชาชนท่ัวไปจึงเปน

ประชานิยมเสมอดังนั้นอาจกลาวไดวาการดําเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.

ทักษิณ ชินวัตร นั้นไมอาจจะจัดเขาเปนประชานิยมในความหมายใดไดชัดเจนนัก จึงตองพิจารณา

จากหลายความหมายประกอบกันแลวแตเง่ือนไขหรือลักษณะเนนหนักของนโยบายแตละดาน แต

การใหความสําคัญกับประชาชนท่ัวไปของนโยบายนาจะเปนลักษณะสําคัญท่ีถูกมองวาเปนนโยบาย

ประชานิยมการเกิดข้ึนของนโยบายท่ีเรียกกันตอมาวาประชานิยมในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร นั้นมีการริเริ่มคิดจะทํานโยบายประชานิยมในป 2542 - 2543 นั้น ไมไดเกิดข้ึนจากความ

ตั้งใจจะลอกเลียนแบบประชานิยมจากลาตินอเมริกามาใชแตอยางใด คิดแตเพียงจะใชนโยบาย เพ่ือ

ดึงคะแนนเสียงจากคนชนบทใหไดมากท่ีสุดแทนท่ีจะอาศัยการแจกสิ่งของเงินทองผานระบบอุปถัมภ

แบบเดิม แนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอการทํานโยบายนี้ 10 นาจะเปนแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนท่ีแพรหลาย

อยูในสังคมไทยมากกวาสามทศวรรษกอนหนานั้นแลว คนไทยยอมรับและสนับสนุนภูมิปญญา

ทองถ่ินกันอยางชัดเจนโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจ และคนสวนมากเห็นดวยกับการสรางชุมชน

ในชนบทใหเขมแข็งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยอาศัยภูมิสังคม แตรัฐบาลตองการ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนหลังวิกฤติเศรษฐกิจในการแกปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนจากเศรษฐกิจ โดยอาศัยเอาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมาปรับใชเปนนโยบาย เพ่ือแลกกับ

คะแนนเสียงหรือความนิยมทางการเมืองมากกวาของคนในชนบทและคนจนในเมืองนโยบายประชา

นิยมถูกนํามาใชดําเนินการเปนนโยบายอยางแทจริงในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ใน

การบริหารราชการแผนดินเปนครั้งแรก ในประวัติศาสตรการเมืองไทยตั้งแตปพ.ศ. 2544 ผาน

นโยบายท่ีบริหารจัดการใหเงินและผลประโยชนจากรัฐในรูปแบบตาง ๆ ไปถึงมือชาวบานอยางจับ

ตองไดเชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมูบาน เปนตนซ่ึงสรางคะแนนนิยมกับชาวบาน

อยางทวมทน จนไดรับเลือกเขามาใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตออีกเปนสมัยท่ี 2 ท่ียังคง

ดําเนินการนโยบายประชานิยมหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง จึงนาสนใจท่ีจะตองศึกษารายละเอียด

กับโครงการท่ีถูกมองวาเปนประชานิยมและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 
 

นโยบายพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งป พ.ศ.2562 

 1. พรรคประชาธิปตย มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้  
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  1.1 ดานเศรษฐกิจ 1) โฉนดสีฟายกระดับท่ีดิน สปก. กูได 2) เดินหนาธนาคารท่ีดิน 3) 

เรงออกโฉนดทันใจ สะสางโฉนดคางทอ 4) ประกันรายไดแรงงานปละ 120,000 บาท 5)ผลักดันใช

ยางในประเทศ 20% ปละ 1 ลานตัน 6) ผลักดันใชน้ำมัน ดีเซล B10 B20 และ B100 ใหมากข้ึน 7) 

ใหน้ำเขาถึงทุกไรนา 8) ประกันรายไดเกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจ 9) ประกันราคายาง กิโลกรัมละ 60 

บาท ครัวเรือนละ 25 กิโลกรัม 10) ประกันราคาปาลม กิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละ 25 

กิโลกรัม 11) แกปญหาชาวสวนยาง 3 แสนครัวเรือนไมมีเอกสารสิทธิ์ 12) จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ

เกษตรกรชาวสวนยางใหจายเงินสมทบตามสมัครใจ  

  1.2 ดานสังคม 1) เกิดปบรับแสน 2) ทำศูนยเด็กเล็กคุณภาพดีท่ัวประเทศ 3) อาหาร

เชา-กลางวันฟรี มีคุณภาพ จากประถมถึง ม.3 4) เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได 5) เรียนฟรีถึง ปวส. 

จบแลวมีงานทำ  6) คืนครูใหนักเรียน  

  1.3 ดานการเมือง 1) เบี้ยผูยากไร เดือนละ 800 บาท 2) เพ่ิมเบี้ยผูสูงอายุ เดือนละ 

1,000 บาท 3) ใชนโยบาย ‘5 รั้ว’ ปองกันยาเสพติด รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน 

และรั้วครอบครัว   4) ยกระดับ ปปส. ใหทำคดีไดเอง ไมตองผานตำรวจ 5) ใหผูเสพเขารับการ

บำบัดไมมีประวัติอาชญากรรม  6) สราง ‘ศูนยบำบัดยาเสพติด’ มีคุณภาพ ทุกจังหวัด 7) ปฏิรูป

กองทัพ ยกเลิกเกณฑทหาร เปลี่ยนไปใชระบบสมัครใจ (ยกเวนเกิดสงคราม) 8) เพ่ิมหลักสูตรบริการ

สั ง ค ม  เ ป น ท า ง เ ลื อ ก ส ำ ห รั บ นั ก เ รี ย น  น อ ก จ า ก ก า ร เ รี ย

https://elect.in.th/compare/dmc,,?policy(สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 2. พรรคพลังประชารัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  2.1 ดานเศรษฐกิจ.. 1) พัฒนา 30 เมืองนาอยูใกลๆบาน 2) ใชโมเดล EEC ทำอีสาน 4.0 

ลานนา 4.0 ปลายดานขวาน 4.0 กรุงเทพ 5.0 3) สรางกองทัพ Startup 4) ทำ ‘กองทุนสนับสนุน

สมารทไอเดีย’ 5) เปลี่ยน สปก.4-01 เปนท่ีดินทองคำ 6) ปลดหนี้ชาวนาใน 5 ป  

  2.2 ดานสังคม.. 1) ตอยอด ‘บัตรสวัสดิการแหงรัฐ’2) บานลานหลัง 3) มารดาประชารัฐ     

(ตั้งครรภเดือนละ 3,000.- ชวยคาคลอด 10,000.- ใหเงินจนถึงหกขวบเดือนละ 2,000.-) 4) มีหมอ

ถึงบานพยาบาลถึงเรือน ทุกคนมีหมอประจำตัว 5) ทำสวัสดิการคนเมือง  

  2.3 ดานการเมือง1) ปอดสะอาด คืนอากาศบริสุทธิ์ใหคน กทม. 2) ทำ 50 สวนใน 50 

เขตของกทม. 3) เปลี่ยนรถโดยสาร เปนรถเมลไฟฟา 4) นำรถเกาแลกรถไฟฟาไดสวนลด 1 แสน

บาท  5) ใหกอสราง 5 วัน หยุด 2 วัน https://elect.in.th/compare/pcr,,?policy (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 
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 3. พรรคอนาคตใหมรัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  3.1 ดานเศรษฐกิจ 1) ทลายทุนผูกขาด ดิวตี้ฟรี ธนาคาร เหลาเบียร 2) บังคับใช กม.

แขงขันการคาอยางจริงจัง 3) ใชเทคโนโลยีเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 4)ระงับขอพิพาทท่ีดิน ขีดเสนปา

ใหม นำปาเสื่อมโทรมมาใหชาวบานทำกิน 5) ใชเงิน 4 พันลานบาทปลดหนี้เกษตรกร ท่ีมีปญหา

สังคม ชรา ทุพพลภาพ พิการ 6) ใชเงิน 1 แสนลานบาท ปรับโครงสรางหนี้ เกษตรกร ท่ียังมี

ศักยภาพ  

  3.2 ดานสังคม 1) ใหเงินเลี้ยงดูบุตร อายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200 บาท 2) อุดหนุนเงิน

เยาวชนอายุ 18-22 ป เดือนละ 2,000 บาท 3) สรางศูนยเลี้ยงเด็ก 2 หม่ืนโรง ท่ัวประเทศ 4) 

ยกระดับหองเรียน-หองสมุด 1.7 หม่ืนโรงท่ัวประเทศ 5) พัฒนาสถาบันฝกอาชีวะ 900 โรงท่ัว

ประเทศ 6) ยุบโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการท่ีไมจำเปน 7) เพ่ิมนักโภชนาการ 1 คน / 1 เขต 

การศึกษา 15) เพ่ิมเบี้ยคนชราเปนเดือนละ 1,800 บาท 8) เพ่ิมงบบัตรทองเปนคนละ 4,000 บาท 

9) เพ่ิมวันลาคลอดเปน 180 วัน 18) เชื่อมโยงขอมูลรัฐกับประชาชนดวย Single Digital ID 10) แก 

กม.ภาพยนตรและวิดีทัศน ท่ีปดปนการแสดงออก 11) เพ่ิมสิทธิเยาวชน ลดอายุบรรลุนิติภาวะสมัคร 

ส.ส.ได เหลือ 18 ป 12) เลิกใชพลาสติกใน 4 ป 13) สงเสริมต้ังโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ใน

เมืองใหญๆ ภูเก็ต เชียงใหม กระบี่  

  3.3 ดานการเมือง. 1) กระจายรายไดสวนกลางตอทองถ่ิน เปน 50:50 (ปจจุบัน 70:30) 

0:50 (ปจจุบัน 70:30) 23)ปฏิรูปกองทัพ 2) ลดงบกลาโหม 5 หม่ืนลานบาท 3) ยกเลิกเกณฑทหาร 

เปลี่ยนไปใชระบบสมัครใจ (ยกเวนเกิดสงคราม) 4) ลดกำลังพลลงครึ่งหนึ่ง 5) ลดจำนวนนายพล 

เ ห ลื อ  1/4 6) ใ ช ร ะ บ บ ค ณ ะ เ ส น า ธิ ก า ร ร ว ม  รั ฐ บ า ล อ ยู เ ห นื อ ก อ ง ทั พ 

https://elect.in.th/compare/fwp,,?policy (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 4. พรรคเสรีรวมไทยรัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้  

  4.1 ดานเศรษฐกิจ.. 1) หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2) หยุดคอร

รัปชัน นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ  

  4.2 ดานสังคม.. 1) หยุดไฟใต สรางสังคมสันติสุขสมานฉันท 2) หยุดปญหายาเสพติด 

ขจัดผูมีอิทธิพลใหสิ้นซาก 
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  4.3 ดานการเมือง 1) หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 2) หยุดสงครามสีเสื้อ สรางความ

ปรองดองกาวสูอนาคต https://www.sanook.com/news/7721006/#section-6 (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 5. พรรคเพ่ือไทยรัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง           และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  5.1 ดานเศรษฐกิจ... 1) ลดภาษี 2) กำจัดอุปสรรคในการทำธุรกิจ 3) ทำ ‘ธนาคาร

พัฒนารายได’ ทุกจังหวัด ใหคนจนเขาถึงแหลงทุน 4) เพ่ิมนักทองเท่ียวเปน 50 ลานคน สรางรายได 

3 ลานลานบาท/ป 5) ยกเลิก visa ใหกับนักทองเท่ียวจีน 6) พักหนี้เกษตรกร 3 ป 7) ทำใหราคา

สินคาเกษตรเพ่ิม 30% ภายใน 6 เดือน 8) สราง ‘กองทุนปรับเปลี่ยนหนาดิน’ สำหรับเกษตรกร 9) 

สราง ‘กองทุนคนเปลี่ยนงาน’ เพ่ิมทักษะใหแรงงานถูกเลิกจาง  

  5.2 ดานสังคม 1) ปรับปรุง ‘นโยบาย 30 บาท’ ใหดีข้ึน 2) ใหทุกคนมีหมอประจำตัว

ผาน app 3) แกปญหาฝุน PM 2.5 ภายใต 3 ป / ลดภาษีนำเขาหนากากอนามัยเปน 0% 4) 

เปลี่ยนรถยนตไปใชไฟฟาท้ังหมดภายใน 4 ป  

  5.3 ดานการเมือง ปฏิรูปกองทัพลดงบกระทรวงกลาโหม 10% https://elect.in.th/ 

compare/ptp,,?policy (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 6. พรรคชาติพัฒนา รัฐมีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  6.1 ดานเศรษฐกิจ 1) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร 2) เกษตรทันสมัย (Smart 

Farmers) 3) ปรับปรุงกลไกตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนา 4) จัดตั้งกองทุนกูยืมเพ่ือการพัฒนาสมารท

เอสเอ็มอี (Smart SMEs) 5) สรางตลาดทุนขนาดยอมสำหรับผูประกอบการรายยอย 6) สรางแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึน (Man-made Destination) 7) 

ผลักดันการทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใต 8) เท่ียวไทย เท่ียวไดทุกท่ี 9) จาก OTOP สู i-OTOP10) 

ครัวไทย ครัวโลก 11) ผลักดันธุรกิจ MICE 12) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับนักทองเท่ียว 13) 

ยกระดับเศรษฐกิจไทยดวย Event 14) เศรษฐกิจ  รากหญา 15) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือ

เกษตรกร 16) เกษตรทันสมัย (Smart Farmers)  

  6.2 ดานสังคม. 1) เด็กไทย 2 ภาษา 2) ทุนครูเทคโนโลยี 3) อุทยานการเรียนรูและ

หลักสูตรออนไลนท่ีเรียนไดดวยตัวเอง 4) สรางนักคิด นักอาน และนักปฏิบัติ 5) ปรับโครงสรางหนี้

ครูขยายอายุเกษียณราชการ 6) บานเกษียณสำราญ 7) ศูนยดูแลผูสูงวัยชุมชน 8) เพ่ิมเบี้ยยังชีพ
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ผูสูงอายุ 9) ลดหยอนภาษี เพ่ือผูสูงอายุ 10) ทุนการศึกษารับนองใหม 11) สนับสนุนสวัสดิการคน

พิการ 12) ยกระดับแรงงาน 

  6.3 ดานการเมือง 1)จัดสรรงบประมาณ 35% ของรายไดใหกับทองถ่ินภายใน 1 ป 2) 

เพ่ิมเงินชวยคาครองชีพผูนำทองถ่ิน 3) ปรับปรุงกลไกตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนา 4) จัดตั้งกองทุน

กูยืม เพ่ือการพัฒนาสมารทเอสเอ็มอี (Smart SMEs) 5) สรางตลาดทุนขนาดยอมสำหรับ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ย อ ย  6) ส ร า ง แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม 

https://www.sanook.com/news/7721006/#section-8 (สืบคนเม่ือวันท่ี        22 กุมภาพันธ 

2562) 

 7. พรรคชาติไทยพัฒนารัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ี

พรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  7.1 ดานเศรษฐกิจ 1) เพ่ิมรายไดให เกษตรกร ไรละ 5,000 บาท 2) สงเสริมการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนไมเนนตัวเลข 3) ปลดหนี้เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมจากรัฐ  

  7.2 ดานสังคม 1) ใหลูกหลานเกษตรกรเรียนฟรีถึงปริญญาตรี (หากทำงานเกษตรหลัก

เรียนจบ)    2) ขยายเวลาเกษียณราชการ เปน 65 ป 3) แกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยให

คนเพศเดียวกันแตงงานกันได 4) สรางศูนยสุขภาพชุมชนเขตเมืองท้ัง 4 มุมเมือง ทุกจังหวัด 

  7.3  ด าน ก าร เมื อ ง  1) เ พ่ิ ม ล ง ทุ น ข อ งท อ ง ถ่ิ น แห งล ะ  10 ล าน บ าท  2) น ำ

กระทรวงศึกษาธิการออกจากการเมือง  https://elect.in.th/compare/ctp,,?policy (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 8. พรรคพรรคภูมิใจไทย รัฐมีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาท                    

ท่ีพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  8.1 ดานเศรษฐกิจ 1) แบงกำไรขายขาว 75% ใหชาวนา 25%ใหโรงสี 2) สงเสริม

พลังงานทดแทน ไบโอดีเซลและเอทานอล 3) นำ Buriram Model มาใชพัฒนาการทองเท่ียวใน

จังหวัดอ่ืน 4) ทำจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนเขตพัฒนาพิเศษ 5) แกกฎหมายประมง ใหทำอาชีพ

ประมงงายข้ึน 6) นำระบบ profit sharing มาใชกับพืชเศรษฐกิจ ขาว ยาง และมันสำปะหลัง  

  8.2 ดานสังคม... 1) พักหนี้ กยศ. 5 ป จากผูกู 10 ลานคน 4 แสนลานบาท 2) นำภาษีท่ี

ใชจาย ผลการเรียน ชั่วโมงจิตอาสา มาลดหนี้  กยศ.ได 3) ปลดภาระผู ค้ำประกัน 4) สราง

สถาบันการศึกษาออนไลน Thailand Sharing University ใหเรียนฟรีจากประถม-มหาวิทยาลัย 5) 

เรียนสัปดาหละ 4 วัน 6) ใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชน 7) ไปทำงานสัปดาหละ 4 วัน 

8) ยกระดับ อสม.เปนหมอประจำบาน 
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  8.3 ดานการเมือง 1) แกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค sharing economy ทำ Grab ใหถูก

กฎหมาย  

https://elect.in.th/compare/bjt,,?policy (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

 9. พรรคสามัญชนรัฐ มีนโยบายในหาเสียงเลือกตั้ง ท่ีเปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทท่ีพรรค

การเมือง   และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการสงสารไปถึงประชาชน ดังนี้ 

  9.1 ดานเศรษฐกิจ 1) ใหปลูกกัญชาไดเสรี บานละ 2 ตน 2) ยกเลิก EEC 

  9.2 ดานสังคม 1) เกิดไดรับเงินทันที 3,000.- เกษียณไดรับบำนาญถวนหนา 2) ผลักดัน

ประมวลกฎหมายแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3) ใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานท้ังในและ

นอกระบบ 4) ลาคลอดบุตร 365 วัน โดยยังไดคาจาง 5) ลาหยุดตอเนื่อง 21 วัน โดยยังไดคาจาง  

  9.3 ดานการเมือง 1) ยกเลิกผูวาราชการจังหวัด-นายอำเภอ 2) ใหทองถ่ินมาจากการ

เลือกตั้ง 3) ยกเลิกยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ของ คสช. 4) ยกเลิก

ป ร ะ ก า ศ  ค ำ สั่ ง  ค ส ช . ท้ั ง ห ม ด  5) ป ฏิ รู ป ก อ ง ทั พ โ ด ย ล ด ข น า ด ก อ ง ทั พ  

https://elect.in.th/compare/cmp,,?policy (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562) 

4. บทสรุป 

 นโยบายประชานิยม สําหรับประเทศไทยแตเดิมนั้นนักวิชาการมักจะใชทับศัพทวา ปอปปู

ลิสต      หรือ พ็อพพิวลิสม (populism) กอนจะเปลี่ยนมาใชคําศัพท “ประชานิยม” ตั้งแตนั้นมา

คําวาประชานิยมก็ใชกันอยางแพรหลายในเชิงการวิพากษวิจารณ นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนหลัก หลังการอภิปรายไมถึงสองสัปดาหไดปรากฏ คําวา “ประชา

นิยม” เปนภาษาเขียนครั้งแรก และคํานี้ ก็ใชกันอยางกวางขวาง สามารถจําแนกออกเปน 5 

ความหมายดวยกัน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเห็นวาประชาชนสําคัญท่ีสุด 2) มุงเนนการ

สรางความสัมพันธใกลชิดระหวางผูนํากับประชาชน  3) การเมืองท่ีไดรับความสนับสนุนจากสามัญ

ชนจากนโยบายท่ีเปนท่ีชื่นชอบหรือมีอุดมการณตรงกัน  4) การพัฒนาท่ีเนนภาคชนบท เนนภาค

เกษตรเนนการพัฒนาไรนาขนาดเล็ก 5) การใหความสําคัญท่ีใหคุณคาแกประชาชน เปนแนวคิดท่ีมี

อิทธิพลตอการทํานโยบายนี้ นาจะเปนแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนท่ีแพรหลายอยูในสังคมไทยยอมรับ

และสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินกันอยางชัดเจนโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจ              และคน

สวนมากเห็นดวยกับการสรางชุมชนในชนบทใหเขมแข็งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดย

อาศัยภูมิสังคม แตรัฐบาลตองการตอบสนองตอความตองการของประชาชนหลังวิกฤติเศรษฐกิจใน

การแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากเศรษฐกิจ โดยอาศัยเอาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมา

ปรับใชเปนนโยบาย      เพ่ือแลกกับคะแนนเสียงหรือความนิยมทางการเมืองมากกวาของคนใน
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ชนบทและคนจนในเมืองนโยบายประชานิยมถูกนํามาใชดําเนินการเปนนโยบายอยางแทจริงในสมัย

รัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร  ในการบริหารราชการแผนดินเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการ

เมืองไทยตั้งแตปพ.ศ. 2544 ผานนโยบาย  ท่ีบริหารจัดการใหเงินและผลประโยชนจากรัฐในรูปแบบ

ตางๆ ไปถึงมือชาวบานอยางจับตองได เชน นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมูบาน เปนตน 

ซ่ึงสรางคะแนนนิยมกับชาวบานอยางทวมทน จนไดรับเลือกเขามาใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ตออีกเปนสมัยท่ี 2 ท่ียังคงดําเนินการนโยบายประชานิยมหลายรูปแบบ   อยางตอเนื่อง จึงนาสนใจ

ท่ีจะตองศึกษารายละเอียดกับโครงการท่ีถูกมองวาเปนประชานิยมและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป พ.ศ.2562 เปนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไปครั้งท่ี 28 กำหนดใหมีข้ึนในวันอาทิตยท่ี 24 มีนาคม 

2562 เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวน 500 คน นับเปนการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกหลัง

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

โดยแยกเปน 3 ดาน ดังนี้    1) ดานเศรษฐกิจ เรื่องพัฒนาของท่ีดินของประชาชน เชน ทำใหโฉนดสี

ฟายกระดับท่ีดิน สปก. กูได เดินหนาธนาคารท่ีดิน เรงออกโฉนดทันใจ ระงับขอพิพาทท่ีดิน ขีดเสน

ปาใหม นำปาเสื่อมโทรมมาใหชาวบานทำกิน พัฒนาเรื่องของคาแรงของแรงงาน เชน ประกันรายได

แรงงานปละ 120,000 บาท พัฒนาราคาผลผลิตทางการเกษตร เชน ผลักดันใชยางในประเทศ 20% 

ปละ 1 ลานตัน ผลักดันใชน้ำมัน ดีเซล B10 B20 และ B100 ใหมากข้ึน ทำใหน้ำเขาถึงทุกไรนา 

ประกันรายไดเกษตรกร 5 พืชเศรษฐกิจ ประกันราคายาง กิโลกรัมละ 60 บาท ครัวเรือนละ 25 

กิโลกรัม ประกันราคาปาลม กิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละ   25 กิโลกรัม แกปญหาชาวสวนยาง 

3 แสนครัวเรือนไมมีเอกสารสิทธิ์ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางใหจายเงินสมทบตาม

สมัครใจ ใชเทคโนโลยีเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร ใหปลูกกัญชาไดเสรี บานละ 2 ตน  แบงกำไรขายขาว 

75% ใหชาวนา 25%ใหโรงสี ใหราคาสินคาเกษตรเพ่ิม 30% ภายใน 6 เดือน  เกษตรทันสมัย 

(Smart Farmers) ปรับลดภาระหนีสิ้นของเกษตรกร เชน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือเกษตรกร 

ปลดหนี้ชาวนาใน 5 ป พักหนี้เกษตรกร 3 ป ใชเงิน 4 พันลานบาทปลดหนี้เกษตรกร ท่ีมีปญหา

สังคม ชรา ทุพพลภาพ พิการ ใชเงิน 1 แสนลานบาท ปรับโครงสรางหนี้เกษตรกร หยุดความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ พัฒนาเรื่องการทองเท่ียว เชน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ

นักทองเท่ียว นำ Buriram Model มาใชพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดอ่ืน เพ่ิมนักทองเท่ียวเปน 50 

ลานคน สรางรายได 3 ลานลานบาท/ป ยกเลิก visa ใหกับนักทองเท่ียวจีน สรางแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม สงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึน (Man-made Destination) ผลักดันการ

ทองเท่ียวชายฝงทะเลภาคใต  เท่ียวไทย เท่ียวไดทุกท่ี ยกระดับเศรษฐกิจไทยดวย สรางตลาดทุน
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ขนาดยอมสำหรับผูประกอบการรายยอย ทำจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนเขตพัฒนาพิเศษ ทลาย

ทุนผูกขาด ดิวต้ีฟรีธนาคารเหลาเบียร บังคับใช กม.แขงขันการคาอยางจริงจัง ปรับปรุงกลไกตลาด

ซ้ือขายสินคาลวงหนา จาก OTOP สู i-OTOP ครัวไทย ครัวโลก 2) ดานสังคม    การจัดสวัสดิการ

ใหกำประชานชน เชน เกิดปบรับแสน ใหเงินเลี้ยงดูบุตร อายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200 บาท 

อุดหนุนเงินเยาวชนอายุ 18-22 ป เดือนละ 2,000 บาท ใหลูกหลานเกษตรกรเรียนฟรีถึงปริญญาตรี 

เพ่ิมเบี้ยคนชราเปนเดือนละ 1,800 บาท ศูนยดูแลผูสูงวัยชุมชน ตอยอด ‘บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ิม

งบบัตรทอง     เปนคนละ 4,000 บาท ปรับปรุง ‘นโยบาย 30 บาท’ ใหดีข้ึน บานลานหลัง บาน

เกษียณสำราญ มารดาประชารัฐ มีหมอถึงบานพยาบาลถึงเรือน ทุกคนมีหมอประจำตัว เพ่ิมวันลา

คลอดเปน 180 วัน ปรับโครงสรางหนี้ครูขยายอายุเกษียณราชการ สนับสนุนสวัสดิการคนพิการ 

การจัดสวัสดิการการศึกษา ทำศูนยเด็กเล็กคุณภาพดีท่ัวประเทศ สรางศูนยเลี้ยงเด็ก 2 หม่ืนโรงท่ัว

ประเทศ สรางนักคิด นักอาน และนักปฏิบัติ ทุนการศึกษารับนองใหม อาหารเชา-กลางวันฟรี มี

คุณภาพ จากประถมถึง ม.3 เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได เรียนฟรี   ถึง ปวส. จบแลวมีงานทำ คืน

ครูใหนักเรียน ยกระดับหองเรียน-หองสมุด 1.7 หม่ืนโรงท่ัวประเทศ  พัฒนาสถาบันฝกอาชีวะ 900 

โรงท่ัวประเทศ ใหทุนครูเทคโนโลยี อุทยานการเรียนรูและหลักสูตรออนไลนท่ีเรียนไดดวยตัวเอง 3) 

ดานการเมือง แกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค sharing economy ทำ Grab ใหถูกกฎหมาย ใชนโยบาย 

‘5 รั้ว’ ปองกันยาเสพติด รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ยกระดับ 

ปปส. ใหทำคดีไดเอง สราง ‘ศูนยบำบัดยาเสพติด’ มีคุณภาพ ทุกจังหวัด ไมตองผานตำรวจ ใหผูเสพ

เขารับการบำบัดไมมีประวัติอาชญากรรม ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกเกณฑทหาร เปลี่ยนไปใชระบบ

สมัครใจ (ยกเวนเกิดสงคราม) เพ่ิมหลักสูตรบริการสังคม เปนทางเลือกสำหรับนักเรียน นอกจากการ

เรียน ทำ 50 สวนใน 50 เขต  ของกทม. ปอดสะอาด คืนอากาศบริสุทธิ์ใหคน กทม. เปลี่ยนรถ

โดยสาร เปนรถเมลไฟฟา นำรถเกา  แลกรถไฟฟาไดสวนลด 1 แสนบาท ใหกอสราง 5 วัน หยุด 2 

วัน กระจายรายไดสวนกลางตอทองถ่ิน  เปน 50:50 ปฏิรูปกองทัพ ลดงบกลาโหม 5 หม่ืนลานบาท 

ลดกำลังพลลงครึ่งหนึ่ง ลดจำนวนนายพล   เหลือ 1/4 ใชระบบคณะเสนาธิการรวม รัฐบาลอยูเหนือ

กองทัพ หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร หยุดสงครามสีเสื้อ สรางความปรองดอง กาวสูอนาคต  ปฏิรูป

กองทัพลดงบกระทรวงกลาโหม 10% เพ่ิมเงินชวยคาครองชีพผูนำทองถ่ิน สรางแหลงทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เพ่ิมลงทุนของทองถ่ินแหงละ 10 ลานบาท                                    นำ

กระทรวงศึกษาธิการออกจากการเมือง ยกเลิกผูวาราชการจังหวัด-นายอำเภอ ใหทองถ่ินมาจากการ

เลือกตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ของ คสช. และยกเลิก

ประกาศ คำสั่ง คสช.ท้ังหมด  
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 สรุป 1) ขอดีของนโยบายพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งป พ.ศ.2562 คือ พรรค

การเมืองแขงกัน หาเสียงดวยนโยบายมากข้ึน และการหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมือง 

แขงขันชูธงดวยนโยบาย  อยางเดนชัด การหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครและพรรคการเมือง ตาง

มุงเนนนำเสนอนโยบายเปนจุดขาย ไมใชการตอบโตเปนศึกวิวาทะเปนหลักเหมือนกับในอดีต จึงเปน

ปรากฏการณครั้งแรกท่ีประชาชนจะไดรับ การดูแลใสใจ จากนักการเมือง ตั้งแตปฏิสนธิในครรภ

มารดา กระท่ังคลอดการเลี้ยงดูในวัยเด็กวัย รุนวัย  วัยทำงาน วัยชรา ผูพิการพรอมสวัสดิการอีก

มากมายกระท่ังเสียชีวิต 2) แตขอเสีย คือเปนนโยบายประชานิยม เสียเปนสวนใหญ โดยไมได

ตระหนักถึงท่ีมาของเงินดำเนินการ และผลกระทบจากนโยบายนั้นๆ โดยมุงหวัง  จะไดคะแนนนิยม

จากประชาชนในการเลือกตั้งเปนสำคัญ แตเงินงบประมาณสำหรับใชในนโยบายนั้นๆ จะเอามาจาก

ไหน และจะเปนภาระใหกับใครในอนาคต มักสรรหาโครงการในลักษณะประชานิยม ลดแลก  แจก

แถม หวังไดรับเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง แตสุดทายเม่ือประกาศเปนนโยบายรัฐบาล กลับนำเงิน

งบประมาณไปถลุงโดยไมสนใจวาจะสงผลอะไรตามมา อยางเชนโครงการตามนโยบายการหาเสียง

ในอดีต   ท่ีผานมาซ่ึงสรางความเสียหายใหกับประเทศชาติหลายแสนลานบาท แทนท่ีจะสงเสริมให

ประชาชน  ขวนขวาย และสามารถเดินหนาตอไปไดดวยการพ่ึงพาตนเอง ดังสุภาษิตจีนท่ีวา “สอน

ใหเขาจับปลาดี กวาจับปลาใหเขา” 
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วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง 

Political Culture of People in Ang Thong 

 

วรทัศน สุเมฆะกุล∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗   

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในจังหวัดอางทอง เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเมืองไทย และการกลอมเกลาทางการเมืองตอวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน

จังหวัดอางทอง ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับระบอบการปกครองภายในประเทศซ่ึงเปน

เรื่องท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของบุคคลโดยท่ัวไป แนนอนวาประชาชนสวนใหญมักจะมี

ความคิดเห็นเปนของตนเองอยูเสมอ โดยความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ เกิดจากการกลอมเกลา เริ่ม

จากสถานบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมไปถึงกลุมเพ่ือน พฤติกรรมของแตละบุคคลมีความ

แตกตางกัน สวนความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองในปจจุบันมีความสำคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะสงผลให

เกิดเปนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองไดนั้นก็ข้ึนอยู กับโดยผาน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยสถาบันตางๆ เพ่ือจะถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากรุน

หนึ่งไปสูรุนหนึ่งอยางตอเนื่องและมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาวะแวดลอมตางๆ เสมอ 

คำสำคัญ : วัฒนธรรมทางการเมือง, การกลอมเกลาทางการเมือง 

Abstract 

 This research is a quantitative research The objectives are to study the 

political culture level of people in Ang Thong Province to study the relationship 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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between personal factors Knowledge and understanding about Thai politics And 

political persuasion on the political culture of people in Ang Thong Province 

Nowadays there are many changes to Regime within the country, which is an issue 

that is important to the life of a person in general Of course, most people tend to 

have their own opinions By thinking, attitude, and beliefs are caused by witchcraft 

Start with the family institution. Educational institution Including friends Each 

person's behavior is different. As for knowledge and understanding about current 

politics, it is extremely important. Which will result in a political culture of the 

people in Ang Thong Province Can depend on through the socialization process By 

various institutions In order to continuously transfer the political culture from one 

generation to the next and constantly changing to suit different environments. 

Keywords : Political culture, Political persuasion 

 

บทนำ 

    เม่ือกลาวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีความเปนมายาวนาน

วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของมนุษยท่ีเปนลักษณะตางจากสัตว โดยมนุษยมี

พฤติกรรมลักษณะการอยูอาศัยท่ีแตกตางกันเปนลักษณะการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันโดยการอยูรวมกัน

นั้นเรียกวาสังคมมนุษย การอยูรวมกันยอมมีกฎระเบียบ แบบแผน สภาพความเปนอยู และรวมไป

ถึงประเพณีของชนพ้ืนเมืองนั้นๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีปฏิบัติตอๆกันมา หรือการถูกสั่งสอนอบรมใหปฏิบัติ

ตามประเพณี เปนการบงชี้ถึงพฤติกรรมท่ีถูกกลอมเกลาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับ

การเมืองอันเปนรากฐานของสังคมเหลานั้น วัฒนธรรมทางสังคมมีอิทธิพลกอใหเกิดวัฒนธรรม

ทางการเมืองข้ึน โดยวัฒนธรรมทางการเมืองเกิดข้ึนจากทัศนคติ คานิยม ความเชื่อในทางการเมือง

การปกครองท่ีเปนผลมาจากการเรียนรูและการถายทอดมาจากคนรุนหนึ่ง สูคนอีกรุนหนึ่ง  
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ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 

    วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมใดยอมเปนพ้ืนฐานทำใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง

และเปนรากฐานของการจัดระเบียบทางการเมือง ซ่ึงกอกำเนิดสถาบันการเมืองในสังคมนั้นๆดังนั้น

ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง จึงทำใหเกิดการเก้ือกูลหรือเปนประโยชนตอวิถีชีวิตทาง

การเมืองของพลเมืองหรือตอระบอบการเมืองแบบใดแบบหนึ่ง ตามความประสงคของการพัฒนา

การเมืองในยุคนั้นๆ (สถาบันพระปกเกลา 2550, หนา 816) ซ่ึง วัฒนธรรมการเมืองในแตละสังคม

นั้น ถูกกำหนดข้ึนหรือไดรับอิทธิพลจากสภาวะแวดลอมหลายประการ เชน ประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยสถาบันตางๆ เพ่ือจะ

ถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งอยางตอเนื่องและมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลง

ใหเขากับสภาวะแวดลอมตางๆ เสมอ ในสภาพความเปนจริง ไมมีประเทศใดท่ีมีวัฒนธรรมทาง

การเมืองเปนแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง

ก็เชนกัน เราไมสามารถระบุไดแนนอนวาจะเปนการเมืองแบบใด เพราะข้ึนอยูจากการอบรมสั่งสอน

จากสถาบันครอบครัว หรือไดรับอิทธิพลจากสถาบันอ่ืนๆจนทำใหเกิดความคิด ทัศนะ และความเชื่อ

แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

 

รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

    รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองเปนลักษณะท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือแสดงความชัดเจนในความ

เปนอยูในชุมชนนั้น ซ่ึงเปนในรูปแบบการปกครองของจังหวัดนั้นๆ จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ถาเรา

สามารถเขาใจสภาพการดำรงชีวิต รวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น เพราะวัฒนธรรมทาง

การเมืองมีปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาท้ังดาน เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาในเรื่องปฏิรูปทาง

การเมือง ท้ังนี้วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสิ่งท่ีสรางเสริมความชอบธรรมทางการเมืองทำใหระบบ

การเมืองสามารถดำรงอยูไดโดยประชาชนคอยใหความสนับสนุนกับภาครัฐ แนนอนวาจากการ

รวบรวมขอมูลวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองเราสามารถแจกแจงรูปแบบ

ของประชาชนในจังหวัดอางทองไดเปน 3 รูปแบบ 

 1.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 

 2.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 

 3,วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมทางการเมือง 

ซ่ึงจาก 3 รูปแบบนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองมีรูปแบบเปน

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมทางการเมือง ถึงแมวา จังหวัดอางทองมีรูปแบบวัฒนธรรม
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ทางการเมืองแบบมีสวนรวมทางการเมือง แตผูวิจัยมองวายังพบปญหาของประชาชนในจังหวัด

อางทองยังขาดการกลอมเกลาจากครอบครัว จึงทำใหไดรับอิทธิพลจากกลุมเพ่ือนรวมงาน ทำใหมี

รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบและไพรคอนขางมาก ท้ังนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวา

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองสามารถเปลี่ยนแปลงได ถามีการรณรงค

สงเสริมอยางถูกตอง  

 

คุณสมบัติของวัฒนธรรมทางการเมือง 

1.วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเรียนรูได ถาเราตองการจะรูจักวัฒนธรรมของชนชาติใดเผาใด เราก็

สามารถศึกษาทำความเขาใจไดท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือการเขาไปคลุกคลีอยูรวม

กิจกรรมโดยตรง ก็จะทำใหเรามีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาตินั้นไดอยางชัดเจนสำหรับ

การเรียนรูโดยทางออมก็คือ การศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีมีผูทำการศึกษารวบรวมไว 

 2.วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูทางสังคมมากกวาเกิดจากการถายทอด

ทางสายเลือด แมวาพันธุกรรมจะมีผลตอคุณสมบัติหลายประการของมนุษย แตในสวนท่ีเก่ียวกับ

วัฒนธรรมนั้น พันธุกรรมจะมีอิทธิพลนอยมาก เพราะแบบแผนการดำรงชีวิตของมนุษยลวนไดรับ

อิทธิพลมาจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมเปนลำดับ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดก็คือคนเอเชียท่ีไปตั้ง

ถ่ินฐานในประเทศตะวันตก แมลูกท่ีเกิดมาจะมีหนาตาผวิพรรณเปนคนเอเชียเหมือนพอแม แตแบบ

แผนพฤติกรรมของเขาไมวาจะเปนวิธีคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และการแสดงออกตางๆ จะ

เปนคนตะวันตกโดยสิ้นเชิง ลักษณะเชนนี้ยอมเปนการยืนยันท่ีชัดเจนท่ีสุด 

 3.วัฒนธรรมตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงได และมักมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอ ไมมี

วัฒนธรรมใดท่ีจะคงอยูอยางสมบรูณโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีวัฒนธรรมใดท่ีจะคงอยูอยาง

สมบรูณโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแมแตนอย คุณสมบัติขอนี้คงยืนยันไดดีจากประสบการณของแตละ

คน ถาบททวนดูใหดีจะเห็นไดวา แบบแผนการดำรงชีวิตของเราเองตั้งแตจำความไดถึงปจจุบันจะ

เปลี่ยนแปลงไปมาก และจะยังคงเปลี่ยนแปลงตอไป (Foster อางถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ 2553, 

หนา 299) 

 

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง 

    วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง เริ่มมาจากการไดเรียนรูทาง

สังคม และการถายทอดทางความคิด ความเชื่อและคานิยมตางๆ จากการอยูอาศัยรวมกันเปนชุมชน 

หรือหมูคณะ ซ่ึงประชาชนในจังหวัดอางทองจะมีการปฏิบัติคลายกันในหมูจำนวนมาก ผูวิจัยเห็นได
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อยางชัดเจน โดยวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองจะมีการปฏิบัติกันมาอยาง

ยาวนาน จนทำใหกลายเปนธรรมเนียม ประเพณีของประชาชนในจังหวัดอางทอง เชน งาน

รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา และงานประเพณีแขงเรือยาววัด

ปาโมก ซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเกิดจากการเรียนรูจากธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร พฤติกรรม ความเชื่อ และการกลอมเกลาจากสถาบันตางๆ ดังนั้นวัฒนธรรมทาง

การเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทองเกิดจากคานิยมท้ังในอดีต และปจจุบันกอใหเกิดแบบ

แผนการดำรงชีวิตและการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาเรื่อยๆ จนกลายเปนประเพณีหรือวัฒนธรรมทาง

การเมืองในอีกมุมมองของผูวิจัย ความคิดใหมๆเกิดข้ึนในเวลาขณะใดก็ตามถึงแมไมเกิดข้ึนเองก็จะมี

ผูนำมาให แตถาไดรับการยอมรับจากประชาชนจำนวนมากในสังคมก็สามารถกลายเปนวัฒนธรรม

ทางการเมืองได ซ่ึงแนนอนวาวัฒนธรรมทางการเมืองไมจำเปนจะตองไดรับการถายทอดเปน

เวลานานเพียงอยางเดียว แตอาจสรางข้ึนใหมไดถามีองคประกอบท่ีเหมาะสม ท้ังนี้พฤติกรรมก็มี

สวนท่ีทำใหเกิดวัฒนธรรมในทองถ่ิน พฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดอางทองจะมีการแสดงท่ี

แตกตางกันไปข้ึนอยูกับสถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวนั้นเปนสวนสำคัญอยางยิ่ง

ในการอบรมสงสอนจึงทำใหเกิดความแตกตางอยางเห็นไดชัด ถาสมาชิกในครอบครัวใหความสนใจ

กับขาวการเมือง คนในครอบครัวก็จะไดรับขาวสารเนื่องจากเกิดการซึมซับ และมีสถาบันการศึกษา 

กลุมเพ่ือนคอยกระตุนใหเกิดความนึกคิดของการอยูรวมกันภายในสังคม ท้ังนี้การเลือกโรงเรียนท่ีจะ

เขาก็เปนพฤติกรรมดวยเชนกัน และขอมูลท่ีผูวิจัยไดรวบรวมทำใหทราบถึงวัฒนธรรมทางการเมือง

ของประชาชนในจังหวัดอางทองนั้นคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเอง 

ซ่ึงผูวิจัยคิดวาวัฒนธรรมทางการเมืองจะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด

อางทองไดในอนาคตสืบไป 

บทสรุป 

    การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น หากจะใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน จะตองอาศัย

รากฐานความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้นเปนตัวกำหนด เพราะ

ถาหากเราไมมีความเขาใจอยางใจอยางถูกตองเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้น 

การวิเคราะหหรือการตีความพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้นรวมท้ังการกำหนดทิศ

ทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคนในสังคมนั้น อาจคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได ซ่ึง

การท่ีประชาชนในจังหวัดอางทองจะมีผลของวัฒนธรรมทางการเมืองไปในทิศทางใดข้ึนอยูกับปจจัย

ของบุคคลกับความเขาใจเก่ียวกับการเมืองของพวกเขาเหลานั้น แนนอนวาบุคคลแตละคนจะถูก

อบรมและมีสังคมตางกันออกไปถึงแมจะเกิดในจังหวัดเดียวกัน อาศัยในจังหวัดเดียวกันแตความคิด 
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ทัศนคติ ความเชื่อ ยอมจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูสถาบันครอบครัว สถานบันการศึกษา สถาบันสื่อ 

และกลุมเพ่ือนเปนอิทธิพลสงผลใหแกแงมุมตางๆ เชน ครอบครัวมีอบรมสอนสั่งเปนไปทางไมสนใจ

ทางการเมือง แตสถาบันการศึกษากลับรณรงคใหการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตัวบุคคลก็จะมีความคิดท่ี

เปลี่ยนแปลงไปทางทิศท่ีดีไดเนื่องจากอาจมีสื่อและกลุมเพ่ือนคอยพูดคุยแลกเปลี่ยนจนทำใหเกิด

ความสนใจของสวนบุคคล การท่ีศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองก็เพ่ือตองการทราบถึงปญหาของ

บุคคลในจังหวัดมีความคิด ทัศนคติ การเขาใจเก่ียวกับการเมืองแบบใด เพ่ือเปนการหาวิธีแกไขให

ตรงจุด การปลอยละเลยไวก็จะสงผลใหการอบรมสั่งสอนไปทางท่ีผิดอยางเดิม แนนอนวาประเทศ

ไทยของเราเปนประชาธิปไตย การท่ีประชาชนมีความรูเขาใจเก่ียวกับการเมืองท่ีผิดหรือการรับ

ขาวสารท่ีไมเท่ียงตรงจะสงผลใหเกิดวัฒนธรรมทางท่ีแตกตางกันไป ปจจุบันเราจะเห็นไดวายังมี

ความแตกแยกของกลุมบุคคลเนื่องจากการกลอมเกลาของครอบครัว รวมไปถึงสถาบันการศึกษายัง

มีความไมเท่ียงตรงอยางแท การแกไขปญหาท่ีดีสุดการรณรงค การรับฟงผูอ่ืน และการเปดใจ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือเปนแกไขวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดอางทอง

ใหดียิ่งข้ึนในอนาคตสืบตอไป  
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บทบาทผูนำรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติกับการเคลื่อนเขาสูระบอบ

ประชาธิปไตย 

Role of the National Council for Peace and Order Leader and pathway to 

democracy 
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บทคัดยอ  

วิกฤตการณความขัดแยงทางการเมือง พ.ศ. 2556 – 2557 และความไมมีเสถียรภาพของ

รัฐบาลพลเรือน เปนมูลเหตุนำไปสูความรุนแรงทางสังคม ทำใหทหารจำเปนตองเขาแทรกแซงการ

เมืองไทย ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้นมีความพยายามเปนตัวกลางไกลเกลี่ยระหวางฝายตอตาน

รัฐบาลและฝายสนับสนุนรัฐบาล แตไมเปนผล จึงกระทำรัฐประหารและประกาศยึดอำนาจการ

ปกครองจากรัฐบาลพลเรอืน เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ขอบเขตการดำเนินงานของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ แบงเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ 1) รักษาความสงบท่ัวราชอาณาจักร สรางความ

ปรองดองสมานฉันท และ 2) ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน โดยการบริหารประเทศของ

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ แบงเปน 3 ระยะ ระยะแรกเปนไปเพ่ือระงับความรนุแรงทาง

การเมือง รักษาความสงบสุขและความม่ันคงของชาติ ระยะท่ีสอง เปนไปเพ่ือวางกรอบการปฏิรูป

ประเทศ และนำไปสู ระยะท่ีสาม เพ่ือจัดการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย บทความนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอบทบาทผูนำทหาร รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในระบอบ

ประชาธิปไตย และการเคลื่อนท่ีเขาสูเสนทางประชาธิปไตย ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 – 24 

มีนาคม 2562 

คำสำคัญ : บทบาท, ผูนำ, รัฐบาล, คณะรักษาความสงบแหงชาติ, ระบอบประชาธิปไตย 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

  Political conflicts during 2013 – 2014 in Thailand and the civil government 

instability were the main reasons of political violence that contributed the military 

to the coup in Thai politics on 22nd May 2014. Even if the Commander in Chief of 

Royal Thai Army endeavored to be a moderator between the anti-government 

groups and the government supporters, the compromise was not successful which 

triggered the coup d’état eventually. The scope of the National Council for Peace 

and Order’s (NCPO) duties have been two main aspects 1) Maintaining peace and 

restoring the national reconciliation, and 2) Achieving the government 

administration, in 3 stages. The first stage is to restrain political violence and to 

maintain peace and national security. The second stage is to initiate the Thailand 

reform plan towards the third stage, which is the establishment of the national 

election. Thus, this article aims to present the role of the NCPO leader in Thai 

politics during 22nd May 2014 – 24th March 2019 and the pathway to democracy. 

Keywords: Role, Leader, Government, National Council for Peace and Order, 

Democracy 

 

บทนำ 

นับต้ังแตท่ีประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 และไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับแรก เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2475 เปนตนมานั้น จนถึงปจจุบันนี้ประเทศไทยอยูบนเสนทาง

ประชาธิปไตยมากวา 87 ป ผานเหตุการณความวุนวายจากการเรียกรองประชาธิปไตยมาแลวหลาย

ครั้ง อาทิ เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516, เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535, เหตุการณประทวงตอตาน

รัฐบาลพลเรือน เปนตน จนนำมาซ่ึงความไมสงบสุขและไมม่ันคงของประเทศ เปนเหตุใหทหารใน

ฐานะรั้วของชาติ ซ่ึงเปนองคกรท่ีเขมแข็งและเปนระเบียบจำเปนตองเขามาเก่ียวของกับการเมือง 

และนำไปสูการกระทำรัฐประหารในท่ีสุด ซ่ึงประเทศไทยมีประสบการณกับการรัฐประหารมาแลว

ถึง 13 ครั้ง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลว 20 ฉบับ การรัฐประหารครั้งลาสุด เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 

22 พฤษภาคม 2557 เม่ือคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจการปกครองจาก

รัฐบาลพลเรือน ประกาศสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทดแทน และควบอำนาจการ

บริหารประเทศในฐานะรัฏฐาธิปตยมาจนถึงปจจุบัน 

 สถานการณความขัดแยงทางการเมืองและความออนแอของสถาบันการเมืองฝายพลเรือน

ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในบทความนี้ เปนเหตุใหทหารมีความจำเปนตองเขาแทรกแซงการเมือง เพ่ือ

จัดระบบระเบียบใหมใหกับสังคมประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงบทบาทผูนำ

ทหารรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางการบริหาร

ราชการแผนดินของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยแบงการนำเสนอออกเปน 7 สวน ดังนี้ 

สวนแรก วิกฤตการณความขัดแยงทางการเมืองไทย พ.ศ. 2556-2557 เหตุผลในการรัฐประหาร 

พ.ศ. 2557 สวนท่ีสอง บทบาทคณะรักษาความสงบแหงชาติกับการเขามาควบคุมสถานการณความ

รุนแรง สวนท่ีสาม ผูนำทางการเมือง สวนท่ีส่ี บทบาทการบริหารราชการแผนดินของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ สวนท่ีหา การสรางการรับรูและการสื่อสารกับประชาชน สวนท่ีหก การเคลื่อน

เขาสูประชาธิปไตย และสวนสุดทาย บทสรุป 

 

วิกฤตการณความขัดแยงทางการเมืองไทย พ.ศ. 2556-2557 เหตุผลในการรัฐประหาร พ.ศ. 

2557  

ความขัดแยงทางการเมืองเริ่มตนข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ภายหลังรัฐบาลพลเรือน

ท่ีมาจากการเลือกต้ังเสนอแผนนโยบายปรองดอง และผลักดันการเสนอรางพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมตอสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีใจความหลักเปนไปเพ่ือนิรโทษกรรมใหแกนักโทษทางการเมือง มีผล

ยอนหลังไปถึง ป พ.ศ. 2547 ซ่ึงหลายฝายคัดคานพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องดวยคลางแคลง

สงสัยวาอาจเจาะจงเอ้ือประโยชนตอนักโทษทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง จึงนัดรวมตัวกันประทวง

ชุมนุมและเดินขบวนตอตานรัฐบาล ความขัดแยงระหวางกลุมตอตานรัฐบาล ซ่ึงตอมาจัดตั้งเปน

คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) และกลุมผูสนับสนุนรัฐบาล การชุมนุมสองฝายมีแนวโนม

จะขยายวงกวาง เนื่องจากมีกลุมชนชั้นกลางท่ีไมเห็นดวยกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเขารวม

เปนสวนหนึ่งของการชุมนุมอยางมาก เม่ือผูชุมนุมมีทีทาจะไมยุติการชุมนุมโดยงาย รัฐบาลจึงถอน

รางพระราชบัญญัติดังกลาว กอปรกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไมไดรับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภา แตอยางไรก็ตาม ผูชุมนุมยังไมยุติการเคลื่อนไหว ยังคงปกหลักชุมนุมและยกระดับการ

ชุมนุมเพ่ือกดดันรัฐบาลใหลาออก จนในท่ีสุด หัวหนารัฐบาลพลเรือนขณะนั้นไดประกาศยุบสภา 

และกำหนดใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 การชุมนุมยังคงดำเนิน
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ตอไป แกนนำฝายตอตานรัฐบาลประกาศใชยุทธศาสตร “Shutdown กรุงเทพฯ” เพ่ือกดดันรัฐบาล

รักษาการอยางหนักใหลาออกจากตำแหนง และเขาขัดขวางการเลือกตั้ง โดยปดลอมสถานท่ีรับ

สมัครรับเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง จนเปนเหตุใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งในบางเขตได ศาล

รัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดใหการเลือกตั้งวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 เปนโมฆะ เนื่องจากไมสามารถ

จัดการเลือกตั้งไดอยางพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ เหตุการณความไมสงบยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเม่ือ

กลุมผูชุมนุมโดนกลุมผูไมหวังดีขวางปาระเบิด และเกิดปะทะกันอยางรุนแรง นำมาซ่ึงความเสียหาย

ตอบานเมือง สงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน ถือเปนวิกฤตการณการเมืองครั้งใหญครั้งสำคัญของประเทศไทย 

นอกจากวิกฤตการณความไมสงบแลว ความออนแอของรัฐบาลและพรรคการเมืองก็เปนอีก

เหตุผลหนึ่ง กระแสขาวการทุจริตคอรรัปชั่น มีผลใหรัฐบาลและสถาบันการเมืองไมไดรับความ

เชื่อม่ันจากประชาชน นักการเมืองแสดงใหเห็นวาขาดเจตนารมณอันดีในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

ผลประโยชนของสวนรวม ประชาชนจึงพรอมใจกันเรียกรองและกดดันรัฐบาลใหเรงแกไขปญหา 

ความไมเขมแข็งและกลาตัดสินใจปญหาทางการเมืองของรัฐบาล ทำใหรัฐบาลไมสามารถบังคับใช

กฎหมายและบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังฝายตอตานรัฐบาลเชื่อวากลุมอำนาจเกา

ยังคงมีอิทธิพลอยูในระบบราชการ จึงมีความพยายามจะลมลางกลุมอำนาจเกาใหหมดไปจาก

สังคมไทย 

ความขัดแยงทางการเมืองนี้นำไปสูความรุนแรงทางสังคม เปนเหตุผลหลักใหทหารใชกลาว

อางถึงความชอบธรรมท่ีจะเขามายุงเก่ียวกับการเมือง ทหารจึงตัดสินใจเขามาแทรกแซงกิจการ

ภายในของรัฐ เนื่องดวยเห็นวาหากปลอยใหรัฐบาลรักษาการจัดการกับสถานการณการเมืองท่ีกำลัง

ระส่ำระสายอยู อาจจะทำใหทุกสิ่งทุกอยางยิ่งบานปลาย กองทัพบกจึงประกาศใชกฎอัยการศึก ใน

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และ ผูบัญชาการทหารบก ไดเชิญคูขัดแยงสองฝายเขาพบ เพ่ือหาขอยุติ

และทางออกของปญหา หากแตสองฝายยังคงยืนยันตามแนวทางของตน ทำใหผูบัญชาการทหารบก

มีความจำเปนท่ีจะตองประกาศยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการ และทำรัฐประหาร ใน

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ตามลำดับ 

ประภาพร สีหา (2560, น. 153-156) จำแนกสาเหตุของวิกฤตการณความขัดแยง พ.ศ. 

2557 ท่ีเปนเหตุใหเกิดการรัฐประหาร ออกเปน 3 บริบท ดังนี้ 1) บริบททางการเมือง ความขัดแยง 

พ.ศ. 2557 เกิดจากการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ทำใหเกิดความแตกตางกันในเปาหมาย

และวัตถุประสงค (goal oriented) ระหวางฝายเห็นดวยและฝายคัดคาน  2) บริบททางความคิด 

ความขัดแยงทางการเมืองไดปรับเปลี่ยนเปนความขัดแยงทางแนวความคิดระหวางกลุมอำนาจเกา
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และกลุมอำนาจใหม เกิดข้ัวการเมืองท่ีแตกตางกันทางอุดมการณ  (ideology) และทัศนคติ 

(attitude) และ 3) บริบททางสังคม การปะทะกัน อันทำใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 

เปนความวุนวายท่ีสงผลตอความสงบสุขในสังคม  

สุรชาติ บำรุงสุข (2558, น. 96) อธิบายวาเม่ือเกิดความขัดแยงทางการเมืองท่ีนำไปสูความ

รุนแรงทางสังคม สงผลใหทหารตองเขาแทรกแซงการเมือง เพ่ือปราบปรามความไมสงบ 

เปรียบเสมือน “อัศวินข่ีมาขาว” หรือ “วีรบุรุษ” โดยคุณลักษณะและภาวะผูนำของผูบัญชาการ

ทหารบกหรือหัวหนา คสช. ในเวลาตอมา ท่ีมีทาทางขึงขัง จริงจัง ทำใหมีความนาเชื่อถือ เปนปจจัย

เอ้ือตอการอางความชอบธรรมท่ีจะทำใหประชาชนไมออกมาคัดคานการรัฐประหาร  (ประภาพร สี

หา, 2560, น. 156)  

 

3. บทบาทคณะรักษาความสงบแหงชาติ กับการเขามาควบคุมสถานการณความรุนแรง  

 หลังจากผูบัญชาการทหารบกขณะนั้น ไดเรียกคูขัดแยงมาประชุมเพ่ือหารือทางออกของ

ปญหาแลว แตตางฝายตางยึดม่ันในแนวทางของตน ไมสามารถหาขอยุติไดเปนเหตุใหตองตัดสินใจ

ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการ เพ่ือควบคุมสถานการณและปองกันเหตุ

ความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยในชวงแรกของการรัฐประหาร คสช. อาศัยความจำเปนในการ

รักษาความสงบท่ัวราชอาณาจักร จึงประกาศกฎอัยการศึก เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถหยุดความ

รุนแรงไดทันที ประกาศหามบุคคลออกนอกเคหะสถาน (curfew) ตั้งแตเวลา 22.00 – 05.00 น. 

เพ่ือจัดระเบียบบานเมืองจนกวาสถานการณจะคลี่คลายกลับสูปกติ มีการเชิญตัวบุคคลมารายงาน

ตัว เพ่ือชี้แจงและคัดแยกไปดูแล ประกาศหามชุมนุมเกิน 5 คน เพ่ือลดการปะทะ ประกาศระงับสื่อ 

เพ่ือปองกันการบิดเบือนขอมูล ปลุกปน สรางความเกลียดชังใหเพ่ิมข้ึน และประกาศปรับยาย

ขาราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือลดความขัดแยงท่ีมีมาแตเดิม  

 การท่ี คสช. เขาควบคุมสถานการณความขัดแยงนั้น แสดงใหเห็นวา ทหารเปนตัวแสดง

หลักหนึ่งทางการเมือง เม่ือเกิดปญหาข้ึนในบานเมือง โดยทหารรับบทเปนผูเลน 3 บทบาท (สถาบัน

พระปกเกลา, 2547, น.16-17) ดังนี้ 1) ทหารเปนผูไกลเกล่ีย (moderator) คือ เปนคนกลางให

เกิดการเจรจาเพ่ือประสานขอตกลง วางตัวเปนกลางไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง โดยเรียกคูขัดแยง

ทางการเมืองมาเขาพบเพ่ือเจรจาหาขอยุติ  เพ่ือลดความแตกแยก 2) ทหารเปนผู พิ ทักษ  

(guardian) เม่ือไมไดขอยุติ เนื่องดวยตางฝายตางยึดม่ันในแนวทางและอุดมการณของตน จึงทำให 

ตองประกาศยึดอำนาจการปกครองจากพลเรือน และเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูพิทักษความสันติใหแก

ประเทศชาติ และ 3) ทหารเปนผูปกครอง (ruler) เม่ือมีการลมลางรัฐบาลพลเรือนและจัดตั้ง
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รัฐบาลชุดใหม หัวหนา คสช. ไดเปลี่ยนบทบาทเปนผูปกครอง ทำหนาท่ีปกครองรัฐ ดูแลความสงบ 

ควบคุมเสรีภาพและประโยชนสุขของประชาชน 

 การเขาควบคุมสถานการณของทหารนี้จัดวาเปนการแทรกแซงการเมือง เพราะตามระบอบ

ประชาธิปไตยแลว ทหารจะตองอยูภายใตการควบคุมของนักการเมือง (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2523, 

น. 45) ซ่ึง Welch และ Smith (1974, p. 12 อางถึงใน สุทัศน คำเปก, 2538, น. 27) เสนอวา 

สังคมท่ีมีการแบงขอบเขตอำนาจหนาท่ีของทหารไมชัดเจน ทหารจะเขาแทรกแซงบทบาทของพล

เรือนไดงาย เพราะความสัมพันธของทหารกับพลเรือนเปนไปในรูปแบบ fragmented boundary 

เม่ือฝายพลเรือนออนแอจะทำใหทหารสามารถเขาไปแทรกแซงกิจการตาง ๆ ของพลเรือนได 

สำหรับประเทศไทยมีการแบงขอบเขตอำนาจของทหารและพลเรือนอยางชัดเจน แตเนื่องจากพล

เรือนมีความเขมแข็งนอยกวาทหารซ่ึงเปนองคกรท่ีมีระเบียบกวา ทหารจึงเขาไปมีบทบาทเหนือพล

เรือน  

 สุจิต บุญบงการ (2523, น. 232-243) อธิบายถึงสภาพท่ีจะทำใหทหารเขาแทรกแซง

การเมือง ซ่ึงมีดวยกัน 2 ประการ คือ 1) สภาพความลมเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลพล

เรือน การไรประสิทธิภาพในการแกปญหา ความวุนวายและการใชกำลังทางการเมือง เปน

สภาพการณท่ีเปดโอกาสใหทหารเขาแทรกแซงการเมือง และ 2) สภาพการณการตอตานความไม

ชอบธรรมของรัฐบาล โดยทหารจะประเมินจากความเสียหายของการตอตานและเขาแทรกแซง

การเมือง 

 การแทรกแซงการเมืองของ คสช. ครั้งนี้ ทฤษฎีของ Nordinger (1977, p. 49 อางถึงใน 

สุจิต บุญบงการ, 2521, น. 33 และ สุทัศน คำเปก, 2538, น. 27) สามารถเชื่อมโยงไดวา ทหารทำ

รัฐประหารเพราะมีสิ่งเรา โดยทหารมองวาผลประโยชนของกลุมเปนสิ่งสำคัญ หากผลประโยชนถูก

กระทบกระเทือนจะเปนแรงกระตุนใหทหารเขามาแทรกแซงการเมือง หากรัฐมี “ความเปนอิสระ” 

(autonomy) และ “ปลอดภัยจากการแทรกแซงจากกลุมอ่ืนทางสังคม” (exclusiveness) ก็จะไม

เปนแรงผลักใหทหารเขามายุงเก่ียวกับการเมือง  

 หลังจาก คสช. เขาควบคุมสถานการณความรุนแรงแลว เพ่ือใหกิจการภายในของรัฐดำเนิน

ตอไปจึงจำเปนตองกำหนดแนวทางการเดินหนาแกไขปญหาประเทศ โดย คสช. ไดเสนอแผนนำ

ประเทศ (roadmap) ไว 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะแรก เปนชวงท่ี คสช. เขามาบริหารประเทศ

โดยมุงระงับ ยับยั้งความขัดแยง และแกไขผลกระทบจากการไมสามารถบังคับใชกฎหมายของ

รัฐบาลชุดกอนได โดยมุงเนนความปรองดองสมานฉันท ในระยะนี้ มีการจัดตั้งศูนยปรองดอง

สมานฉันทข้ึน เพ่ือปฏิรูปสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี โดยมอบหมายใหกองอำนวยการรักษาความ
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ม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) เปนผูรับผิดชอบ ทำหนาท่ีแกไขปญหาเรงดวนและ

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินใหสามารถดำเนินตอไปไดโดยเร็ว ระยะท่ีสอง ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติ (สนช.) ทำหนาท่ีพิจารณา กลั่นกรอง 

กฎหมาย และสรรหานายกรัฐมนตรี, จัดต้ังคณะรัฐมนตรี, จัดต้ังสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทำหนาท่ีแกไขปญหาระยะยาว และวางรากฐานการ

พัฒนาประเทศเพ่ือไปสู ระยะท่ีสาม ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 และจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย (รัฐบาลไทย, 2561, น. 2) 

การเขาแทรกแซงและควบคุมสถานการณชวงแรกนั้นจึงเปนไปเพ่ือการจัดการปญหาเฉพาะ

หนาและปญหาเรงดวน และมุงหมายไมใหเกิดชองวางหรือสุญญากาศการบริหารประเทศ 

 

ผูนำทางการเมือง  

 การท่ีทหารทำรัฐประหารสำเร็จแลวเขาสูอำนาจทางการเมือง และข้ึนเปนผูนำทาง

การเมือง ธีระพล สุคนธวิท (2540, น. 44) อธิบายวา เหตุการณหลังจากรัฐประหารสำเร็จ 

โครงสรางทางการเมืองจะมีสภาพแปรเปลี่ยนไป เชน มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ มีการ

เปลี่ยนแปลงผูนำทางการเมือง เปนตน โดยจำแนกทหารหลังเหตุการณรัฐประหารออกได 3 จำพวก 

คือ 1) ทหารดำรงตำแหนงผูนำทางการเมือง คณะกอการจะข้ึนดำรงตำแหนงผูนำทางการเมือง

เพ่ือควบคุมสถานการณและบริหารประเทศเอง 2) ทหารอยูเบ้ืองหลังทางการเมือง ทหารจะตั้ง

ผูนำทางการเมืองท่ีไมใชคณะกอการข้ึนเปนผูนำ เพ่ืออางความชอบธรรมในการยึดอำนาจ และ 3) 

ทหารถอนตัวออกจากการเมือง หลังรัฐประหารสัมฤทธิ์ผล คณะกอการจะปลอยใหการเมืองเปน

หนาท่ีของฝายพลเรือน แลวกลับไปเปนทหารอาชีพ คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานอ่ืน ๆ  

 ในกรณีของ คสช. หลังทำการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ทหารหัวหนาคณะ คสช. ไดข้ึนดำรงตำแหนงผูนำทางการเมือง

เอง เพ่ือเปนผูปกครองคอยแกไขปญหาความไมสงบและดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงมีนักวิชาการ

หลายทานอธิบายความหมาย คุณลักษณะ และภาวะของผูนำทางการเมือง ท่ีสามารถนำมาเชื่อมโยง

กับหัวหนา คสช. ไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

ธีระพล สุคนธวิท (2540, น. 19) อธิบายวา ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบดวยคน 2 กลุมใหญ 

ๆ คือ กลุมผูนำ มีอำนาจ บารมี ทรัพยสินเปนเครื่องมือ (apparatus) ในการกำหนดบทบาทหรือ

กิจกรรมในสังคม สวนกลุมท่ี 2 คือ กลุมผูปฏิบัติตาม มีท้ังปฏิบัติตามเพราะความสมัครใจและเพราะ

ถูกบังคับ แตเปนกลุมท่ียอมรับเง่ือนไขหรือคำสั่งของกลุมผูนำเพ่ือใหเกิดความสงบสุข Bell, 
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Edwards และ Wagner (1969, p. 112 อางถึงใน ธีระพล สุคนธวิท, 2540, น. 20) เสนอวา ผูนำ

เปนผูท่ีอยูในอำนาจหรือตำแหนงท่ีกำหนดไวใหเปนผูนำ เปนผูสามารถมีอิทธิพลในการจัดการสิ่ง

ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว นอกจากนี้ Ross และ Hendry (1958, pp. 

100-107 อางถึงใน ธีระพล สุคนธวิท, 2540, น. 23-24) จำแนกลักษณะผูนำไว 3 ประเภท คือ 1) 

ผูนำท่ีมีคุณสมบัติภายในตัวเอง (leadership as trait within individual leader) เปนผูนำท่ีมา

จากพันธุกรรม มีลักษณะผูนำติดตัวมาแตกำเนิด 2) ผูนำท่ีมีลักษณะข้ึนอยูกับกลุม (leadership 

as a function of the group) หมายถึง โครงสรางกลุมเปนตัวกำหนดสถานะผูนำ ความเปนผูนำ

จะถูกกำหนดจากทัศนคติของกลุม ดังนั้นกลุมและผูนำแยกจากกันไมได และ 3) ผูนำท่ีข้ึนกับ

สถานการณ (leadership as a function of situation) สถานการณกำหนดผูนำ มีบทบาทตอ

ความเปนผูนำ 

 เสาวรักษ หงษไทย (2561, น. 90) และ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2557, น. 39) รวบรวมทฤษฎี

พฤติกรรมภาวะผูนำ (leadership behavior) ซ่ึงสามารถแบงได 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ภาวะผูนำ

แบบสนับสนุน (supportive leadership) ผูนำนี้มีพฤติกรรมเปนมิตร ผูใตบังคับบัญชาสามารถ

เขาถึงไดงาย ใหความเคารพและใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา 2) ภาวะผูนำแบบส่ังการ (directive 

leadership) ผูนำมีพฤติกรรมใชคำสั่งสั่งการ กำหนดกฎระเบียบกับผูใตบังคับบัญชา 3) ภาวะผูนำ

แบบมุงสำเร็จของงาน (achievement-oriented leadership) ผูนำท่ีกำหนดเปาหมายทาทาย

เพ่ือสรางมาตรฐานความเปนเลิศใหแกผูใตบังคับบัญชา และ 4) ภาวะผูนำแบบมีสวนรวม 

(participative leadership) ผูนำมีพฤติกรรมขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชากอนการตัดสินใจ 

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

 

บทบาทการบริหารราชการแผนดินของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

คณะรัฐบาล คสช. ไดเขามาบริหารราชการแผนดิน วันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดสานตอ

ภารกิจของ คสช. ท่ีไดทำไวในชวงระยะแรกของการควบคุมสถานการณบานเมือง หลังจากทหาร

สามารถควบคุมสถานการณไมใหเกิดความรุนแรงไวไดแลว จึงประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก เม่ือวันท่ี 

1 เมษายน 2558 และประกาศใชมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

แทน ซ่ึงกำหนดใหคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ของหัวหนา คสช. ชอบดวยกฎหมาย 

รัฐบาล คสช. ไดใหความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ (รัฐบาลไทย, 2561, น. 

2-3) ดังนี้ มุงสนับสนุนสงเสริมใหเกิดความสามัคคีปรองดอง นอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักในการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุ
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เจตนารมณตามท่ีรัฐบาลกำหนดไว คือ ประเทศมีความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” รัฐบาล คสช. จึง

ไดกำหนดนโยบายการบริหารประเทศ 11 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ำของ

สังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 6) 

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม

อาเซียน 8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ

กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 11) การปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการยตุิธรรม 

รัฐบาล คสช. ไดจัดตั้ งกลไกระดับชาติ  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดตั้ ง

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูง เชน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ทำหนาท่ีติดตาม

และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและขอสั่ง

การของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน (กขป.) ทำ

หนาท่ี จัดทำนโยบายและดำเนินการเคลื่อนขับสูการปฏิบัติงานใน 5 กลุมประเด็นและวาระเพ่ือการ

พัฒนา คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ

สรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทำหนาท่ีประสานและบูรณาการภารกิจของรัฐบาล เปนตน 

(รัฐบาลไทย, 2561, น. 3) 

รัฐบาล คสช. ไดฟนฟูความเชื่อม่ันภาคครัวเรือน ธุรกิจ นักลงทุน นักทองเท่ียวและเวที

การเมืองระหวางประเทศ ดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ

เกษตรกรผูมีรายไดนอย การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยและการทำประมงผิดกฎหมาย 

จัดระบบแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในไทย แกปญหาท่ีดินทำกิน หนี้นอกระบบ จัดทำโครงการ

ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ และวางรากฐานพัฒนาประเทศระยะยาวดวยการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน เปนตน โดยการ

ดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและโดยตลอด นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงไปกำกับดูแลการ

ดำเนินงานอยางใกลชิด ระหวางการดำเนินงานไดจัดทำสรุปผลการทำงานของรัฐบาลทุกป เพ่ือ
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เผยแพรขอมูลใหกับประชาชน อีกท้ังจัดประชุมสัญจรลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะประชาชนสรางการรับรูการ

ทำงานแกประชาชนอยางตอเนื่อง (รัฐบาลไทย, 2561, น. 4) 

 

การสรางการรับรูและการส่ือสารกับประชาชน 

 เนื่องดวยคนไทยคุนเคยกับภาพจำท่ีทหารเปนรั้วของชาติ ทหารและพลเรือนแบงขอบเขต

อำนาจกันอยางชัดเจน และทหารไมควรเขามายุงเก่ียวกับการเมือง การจะเปลี่ยนภาพจำดังกลาว 

ใหกลายเปน ทหารใกลชิดกับประชาชน ทหารและประชาชนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมืองรวมกันได จึงจำเปนตองสื่อสารผานการรับรูขาวสารของประชาชน รัฐบาล คสช. จึง

พยายามสรางการรับรูและสงสาร (message) บอกประชาชนใหทราบวา ถึงแมคณะรักษาความสงบ

แหงชาติจะเขามาโดยการรัฐประหาร แตการดำเนินงานก็เปนไปเพ่ือความสุขของประชาชน เพ่ือให

บานเมืองพัฒนาตอไปได โดยสงสารดังกลาวผานสื่อตลอดระยะเวลา 5 ปของการอยูในอำนาจ ดังนี้ 

1. รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 20.15 น. ทาง

สถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ออกอากาศครั้งแรก วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557

ดำเนินรายการโดยนายกรัฐมนตรี เนื้อหารายการเนนทำความเขาใจกับประชาชนในประเด็นตาง ๆ 

ท่ี เกิดข้ึนในชวงรอบสัปดาห ท่ีผ านมา มีการเปลี่ยนรูปแบบรายการไปเปนการสัมภาษณ

นายกรัฐมนตรี โดยมีผูชวยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูดำเนินรายการ และเปลี่ยนชื่อ

รายการเปน “ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 

2. รายการ “ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 

20.15 น. ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ออกอากาศครั้งแรก วันท่ี 21 

ตุลาคม 2559 เนื้อหารายการเปนสารคดีท่ีนอมนำเอายุทธศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 พระราชทานใหกับประชาชนชาวไทยมาเปนหลักคิด

และยกระดับจิตใจในมิติตาง ๆ มานำเสนอแกประชาชน เพ่ือสรางการรับรู สงเสริมความเขาใจ 

กระตุนเตือนดานจริยธรรม คุณธรรม ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และขอความรวมมือ

ประชาชนในการพัฒนาประเทศไปพรอม ๆ กัน 

3. รายการ “เดินหนาประเทศไทย” ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00 – 18.30 น. ยกเวนวัน

ศุกร ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ออกอากาศครั้งแรก วันท่ี 15 มกราคม 

2558 เนื้อหารายการนำเสนอผลงานดานตาง ๆ ของรัฐบาล คสช. รูปแบบรายการเปนแบบนั่ง

สัมภาษณถาม-ตอบ รัฐมนตรี โดยมีผูดำเนินรายการเปนผูประกาศจากสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ 

กำหนดประเด็นการนำเสนอเปนแบบรายวัน วันจันทร นำเสนอเรื่องความม่ันคง วันอังคาร แถลงผล
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การประชุมคณะรัฐมนตรี วันพุธ นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดี นำเสนอเรื่องสังคม วันเสาร 

นำเสนอเรื่องการตางประเทศ และวันอาทิตย นำเสนอเรื่องกฎหมาย มีการปรับลักษณะรายการมา

โดยตลอด โดยในเดือนเมษายน 2559 ปรับลักษณะรายการใหผูดำเนินรายการซ่ึงเปนผูประกาศจาก

ชองตาง ๆ และรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือถาม-ตอบในประเด็นท่ีนำเสนอ และวันท่ี 25 กุมภาพันธ 

2559 ปรับปรุงรายการใหเขาถึงเยาวชนมากข้ึน ใชชื่อรายการวา “เดินหนาประเทศไทย วัยทีน” 

ใหเยาวชนทำหนาท่ีผูดำเนินรายการ และปรับรายการอีกครั้ง เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โดย

เชิญศิลปน ดารา นักแสดง ท่ีมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมารวมในรายการ โดยการปรับโฉมรายการ

ครั้งนี้ทำใหรายการไดรับกระแสความนิยม (rating) จากผูชมเพ่ิมข้ึนอยางมาก (TV Digital Watch, 

2561) เป น ท่ี ก ล า ว ถึ ง ใน โล ก โซ เชี ย ล ผ าน แฮช แ ท ค  (hashtag) #ส ร า ง ไท ย ไป ด ว ย กั น 

#ReformTogether     

การนำเสนอภารกิจและผลงานของรัฐบาล คสช. ผานรายการโทรทัศน โดยมีนายกรัฐมนตรี

เปนตัวแสดงและผูนำเสนอหลัก แสดงนัยยะวารัฐบาล คสช. มีความพยายามใชสื่อเปนพ้ืนท่ีแสดง

นาฏกรรมของรัฐ (state drama) ภายใตวาทกรรม “คืนความสุขใหประชาชน” โดยมุงหมายให

ประชาชนรับรูในเชิงสัญลักษณวาผูนำและรัฐบาลทหารมีความใกลชิดประชาชน ประชาชนสามารถ

เขาถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรับทราบผลการดำเนินงานไดโดยงาย อีกท้ังเพ่ือแสดงออก

วารัฐบาล คสช. กำลังเรงปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนของประชาชนตลอดเวลา การออกสื่อทาง

โทรทัศนของนายกรัฐมนตรีเปนท่ีมาของการขนานนามจากสื่อมวลชนทานหนึ่งวา “นายกฯ จอตู” 

(วาสนา นานวม, 2557, น. 423) 

คณะรัฐบาล คสช. กำลังสื่อสารใหกับคนท้ังประเทศรับรูวา การท่ีทหารเขามาแทรกแซงทาง

การเมือง และเปนผูนำประเทศอยู ในขณะนี้ลวนเปนไปเพ่ือสงเสริมและพัฒนาประเทศให

เจริญกาวหนา ม่ันคง และสรางคนในชาติใหเขมแข็ง  

 

การเคล่ือนเขาสูประชาธิปไตย 

คณะรักษาความสงบแหงชาติประกาศใหคำม่ันวาเดือน พฤศจิกายน 2561 จะมีการ

เลือกตั้ง แตเม่ือถึงวันดังกลาวมีการประกาศเลื่อนการจัดการเลือกต้ังออกไป ซ่ึงมีเสียงเรียกรองท้ัง

จากภายในประเทศและตางประเทศใหรัฐบาล คสช. คืนอำนาจอธิปไตยและรัฏฐาธิปตยใหกับ

ประชาชน และเรงจัดการเลือกต้ังโดยเร็วท่ีสุด นานาประเทศจับตามองและเกาะติดสถานการณ

การเมืองในประเทศไทยอยางมาก หลายประเทศกดดันใหไทยมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ เชน 

สหภาพยุโรปออกมาแสดงทาทีวาจะไมเริ่มการเจรจาสนธิสัญญาการคาเสรีอยางเปนทางการกับไทย 
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จนกวาไทยจะมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งแลวเทานั้น (สำนักขาวบีบีซี ไทย, 2561) เปนตน ความ

ไมเปนประชาธิปไตยท่ีตั้งม่ันนี้ทำลายความเชื่อม่ันจากตางชาติ ซ่ึงอาจสงผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ

ของประเทศในวงกวาง  

ในท่ีสุด รัฐบาล คสช. ไดประกาศจัดการเลือกตั้งอยางเปนทางการข้ึน ในวันท่ี 24 มีนาคม 

2562 ซ่ึงเปนการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งท่ี 28 ของไทย ใชระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสม โดย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ไดแก 1) ส.ส. ระบบแบงเขต 

มีจำนวน 350 คน มาจากเขตเลือกตั้ง 350 เขต (1 เขตมี ส.ส. ไดเพียง 1 คน) ผูท่ีไดรับคะแนน

สูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงไมเลือกผูใด เปนผูไดรับเลือกเปน ส.ส. 2) ส.ส. แบบบัญชี

รายช่ือ มีจำนวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 บัญชี ซ่ึงรายชื่อ

ตองไมซ้ำกับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต สงใหกรรมการการเลือกตั้งกอนปดรับสมัคร 

ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อท่ีแตละพรรคพึงจะไดรับ 

มาจากการจัดสรรคะแนนท่ีประชาชนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จากพรรคตาง ๆ ท้ังประเทศ มา

คำนวณจำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองท่ีจะไดรับในการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองจะมีจำนวน 

ส.ส. ท้ังสองประเภทไดไมเกินจำนวนโควตาท่ีพรรคการเมืองไดรับ (สำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง, 2559) 

หากพิจารณากรอบแนวคิด “การทำใหเปนประชาธิปไตย” (democratization) ประเทศ

ไทยผานเหตุการณรัฐประหารมานับครั้งไมถวน มีประสบการณการเรียกรองประชาธิปไตยมาตลอด 

87 ปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตามทัศนะของ Huntington (1991, pp. 3-4 อาง

ถึงใน ธานี  สุขเกษม, 2557, หนา 72) ขณะนี้ประเทศไทยอยู ในคลื่นลูกท่ี  2 ของการเปน

ประชาธิปไตย กลาวคือ เปนประเทศท่ีเคยปกครองดวยระบอบท่ีไมเปนประชาธิปไตย และมีการ

เปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตยแลว แตสภาพดังกลาวไมเสถียรทำใหตองกลับไปสูระบอบเผด็จการ 

Huntington (1991, pp. 3-4 อางถึงใน ธานี สุขเกษม, 2557, หนา 72) ระบุวา เกณฑความเปน

ประชาธิปไตยนั้น ตองประกอบดวย 4 หลักการ คือ 1) จัดใหมีการเลือกต้ัง 2) ความม่ันคงของ

ระบบการเมือง 3) การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และ 4) การเปรียบเทียบระบบ

การเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยและไมเปนประชาธิปไตย การประกาศใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปจึงเปน

สัญญาอันดีวาประเทศไทยกำลังจะเคลื่อนเขาสูประชาธิปไตยอีกครั้ง  
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บทสรุป 

 จากวิกฤตการณความขัดแยงทางการเมืองท้ังบริบททางการเมือง บริบททางความคิด และ

บริบททางสังคม ความออนแอของรัฐบาลท่ีไมสามารถแกไขปญหาการเมือง และกระแสขาวทุจริต

คอรรัปชั่น ทำใหประชาชนไมเชื่อม่ันตอรัฐบาล จึงพรอมใจกันประทวงตอตานรัฐบาลพลเรือน 

ความเห็นตางทางการเมืองของฝายสนับสนุนและฝายตอตานรัฐบาล นำมาซ่ึงการปะทะและเกิด

ความรุนแรงทางสังคม เปนเหตุให คสช. กระทำรัฐประหารและเขาควบคุมสถานการณ ประกาศกฎ

อัยการศึก และออกคำสั่งหามบุคคลออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ควบคุมเสรีภาพสื่อ สวมบทบาท

เปนท้ังผูไกลเกลี่ยความขัดแยง ผู พิทักษประเทศชาติใหรอดพนจากวิกฤตการณความรุนแรง 

ผูปกครองประเทศและประชาชน การแทรกแซงการเมืองของ คสช. ครั้งนี้ ฝายทหารมองวาเพราะ

ผลประโยชนของประเทศชาติ ซ่ึงก็คือความสงบสุขของประชาชนถูกกระทบกระเทือน จึงจำเปน

อยางยิ่งท่ีตองเขามาจัดการ โดยในชวงแรกมุงระงับความขัดแยง สรางความปรองดองในชาติ และ

แกไขปญหาตอเนื่องจากรัฐบาลรักษาการ จากนั้นประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว เพ่ือให

ประเทศเดินหนาตอไปได จัดต้ังคณะรัฐมนตรี และข้ึนดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี สานตองานของ 

คสช. ท่ีทำไวในชวงแรก โดยใหความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ นำเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักในการพัฒนา มุงสราง

ความ “ม่ันคง ม่ังคง และยั่งยืน” อยางไรก็ตาม ประเทศท่ีไมเปนประชาธิปไตยมักจะไมไดรับการ

ยอมรับจากสายตาชาวโลก หลายประเทศกดดันใหไทยจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ใน

ท่ีสุดรัฐบาล คสช. ประกาศจัดการเลือกตั้งอยางเปนทางการ ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ซ่ึงเปนการ

เลือกตั้งครั้งท่ี 28 ของประเทศไทย หลังจากเหตุการณรัฐประหาร พ.ศ. 2557 รวมเวลากวา 5 ป 

การประกาศจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ของ คสช. สงสัญญาณการเคลื่อนท่ีเขาสูเสนทางประชาธิปไตยของ

ไทยอีกครั้ง  

 ในทัศนะของผูเขียน เห็นวา แมประเทศไทยจะเปนประชาธิปไตย และทหารไมควรเขา

แทรกแซงการเมือง แตหากเม่ือใดสังคมเกิดสภาพออนไหวและตกอยูในภาวะเสี่ยงตอความม่ันคง

ของชาติ การท่ีทหารเขามาทำหนาท่ีสรางความเขมแข็งจึงเปนเรื่องท่ีสมเหตุสมผล กระนั้นทหารควร

เขามาในฐานะผูปกปองระเบียบเพ่ือจัดการความเสี่ยง (risk management) และกลับคืนสูอาชีพ

ทหาร เพ่ือคืนความศรัทธาใหกับระบอบประชาธิปไตย และคืนอำนาจอธิปไตยใหกับประชาชน 
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การกอตัวทางสงัคมของ กลุมดาวดิน 

Social Formation of DaoDin Group 
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บทคัดยอ 

 บทความชิ้นนี้ เพ่ือศึกษาวิ เคราะหการกอตัวทางสังคมของกลุมดาวดิน “Social 

formation of DaoDin Group” ทำความเขาใจการเกิดข้ึนของกลุมดาวดิน ผู ท่ีเปนสวนหนึ่งท่ี

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงกระบวนการศึกษาจึงเนนการเก็บขอมูลภาคสนามซ่ึงผูวิจัย

เขารวมสังเกตการณการทำกิจกรรมของกลุมดาวดินและการเขารวมรับฟงการสัมมนาของกลุมดาว

ดิน โดยนำแนวคิดการเกิดกลุมและการกอตัวทางสังคม พรอมเสนอแนวความคิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึง

จะอธิบายการเกิดข้ึนและการทำกิจกรรมของนักศึกษากลุมดาวดิน ท่ีมีเปาหมายและทิศทางท่ีเนน

การลงพ้ืนท่ีเรียนรูศึกษากับชาวบาน โดยเฉพาะกลุมพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบในชนบทท่ีหางไกล ดัง

กรณีการเคลื่อนไหวของชาวบานเหมืองแรและเหมืองทอง ซ่ึงในท้ังสองกรณีนี้ บริษัทผูไดรับ

สัมปทานเหมืองแรอางความถูกตองชอบธรรมของกฎหมายบานเมือง เขารุกล้ำท่ีดินทำกินของ

ชาวบานในชนบท แตชาวบานก็พยายามตอสูดวยการตั้งคำถามตอความชอบธรรมตามกฎหมายท่ีรัฐ

และบริษัทกลาวอาง และดวยการอางถึงความชอบธรรมของชาวบานอีกรูปแบบหนึ่งคือ ความชอบ

ธรรมท่ีจะดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตน รวมท้ังยืนยันในสิทธิของชุมชนตอการตัดสินใจเรื่อง

ท่ีดินซ่ึงตนเองเปนเจาของและสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิ่งท่ีชุมชนใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงจากกรณีดังกลาว

แสดงถึงการกดข่ี การถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นปกครองใชอำนาจโดยฉอฉล ท้ังนี้กลุมดาวดินได

ทำหนาท่ีเปนตัวแทนชาวบานท่ีออกมาเรียกรองในการแสวงหาความชอบธรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลง 

หรือแกไขเหตุแหงความอยุติธรรมดังกลาวใหหมดไปในสังคมไทย ซ่ึงถือเปนหลักประกันอันท่ีจะ

คุมครองมาตรฐานการดำรงชีวิตใหสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณคาในสภาพแวดลอมท่ีดีอยาง

สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะหตามองคกรพบวา กลุมดาวดินเปนกลุมท่ี

∗ Master of Political Science Program in Government, College of Innovation and 

Management, Suan Sunandha Rajabhat University 
∗∗ College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ไมเปนทางการ ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความสนใจรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน เพ่ือทำกิจกรรมใหสอดคลอง

กับการบรรลุเปาหมาย อีกท้ังถาหากวิเคราะหจากความสัมพันธทางสังคม พบวา กลุมดาวดิน เปน

กลุมสังคมแบบปฐมภูมิ ท่ีมีแนวทางในการติดตอสัมพันธ และประกอบกิจกรรมตางๆ เปนลักษณะ

ของสังคมชนบทหรือสังคมประเพณี ดังนั้น กลุมดาวดินเปนแคนักศึกษาเผยแพรกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนเพ่ือสังคม หรือรูจักกันในนามกลุมแสวงความชอบธรรม ซ่ึงเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตั้งกลุมข้ึนมาทำกิจกรรมรณรงค ศึกษาประเด็นปญหาทางสังคม เชน ความ

ขัดแยงระหวางชาวบานและนายทุนหรือรัฐในเรื่องทรัพยากรท่ีดินหรือสิ่งแวดลอมในภาคอีสาน เปน

ตน 

คำสำคัญ : การกอตัวทางสังคม, กลุมดาวดิน 

 

Abstract 

 This article is to analyze the social formation of a constellation of Earth 

"Social formation of DaoDin Group" Understanding the emergence of a constellation 

of Earth. The part that contributes to the education process of social change, which 

are intended to collect field data, which the researchers to observe the activities of 

the constellation and ground to attend to listen to the conference of the 

constellation soil. The concept of aboriginal groups and social formation. With the 

concept of human rights. Which explains the emergence and activity of students in 

the constellation soil. The aims and direction that focuses on the areas of learning 

with the locals. Especially in the areas affected in the outback. As the movement of 

people mines and gold mines. In both cases, The company has mining concessions 

on the morality of law. The encroachment of arable land of the peasants in the 

countryside. But the villagers were trying to question the legitimacy of the state and 

its legal claims. With reference to the legitimacy of the people is another form. The 

righteous will live by their culture. The affirmation of the rights of communities to 

decide on their own land and the environment, which is a community based on 

mutual benefits. The case represents oppression. Exploitation of power by the 

ruling class used fraudulently. The constellation soil has served as the locals call it 

justified in seeking to change. Or because of prejudice, such away in Thailand. This 
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is a guarantee to protect the living standards that can survive in the environment 

and value the great dignity of the human person. The study found that 

organizational analysis. Constellations soil is not official. This is a group with 

common interests. A common goal Activities to be consistent with achieving the 

target. Moreover, if the analysis of social relations that constellation soil is of 

primary social group. The guidelines for the interactions. And perform many 

activities A feature of rural or traditional societies, so the constellation of earth just 

published Human Rights Law Student Social. Or known groups seek righteousness. 

The Faculty of Law Khonkaen University The group set up a campaign. Education, 

social issues such as the conflict between villagers and the capitalists or the state in 

matters of land resources or the environment in the East, and so on. The Faculty of 

Law Khonkaen University The group set up a campaign. Education, social issues 

such as the conflict between villagers and the capitalists or the state in matters of 

land resources or the environment in the East, and so on. The Faculty of Law 

Khonkaen University The group set up a campaign. Education, social issues such as 

the conflict between villagers and the capitalists or the state in matters of land 

resources or the environment in the East, and so on.  

 Keywords : Social Formation, DaoDin Group 
 

 

บทนำ 

                                        บทเพลงของสามัญชน 

อยากไดยินเธอร่ำรองตะโกน บทเพลงของสามัญชน 

ปลุกผูคน ปลุกฝน สูวันของเรา... 

“อยากบังเอิญเจอใครท่ียังฝนอยูนั่งฟงเพลงอยูตรงนี้  

แบบวามีจริงๆ ไดก็คงดี บอกทีวายังฝนอยู 

บนเสนทางท่ีเรารวมเดินกันไปอาจมองดูไมสวยงาม  

นี้ไมใชครั้งสุดทายและเราจะไมยอมแพ 

ก่ีลมฝนท่ีพัดละอองโปรยออนมาในกรงขัง คงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพัง โปรดฟงเพลงท่ีเรารองอยู 
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อยากไดยินเธอร่ำรองตะโกน บทเพลงของสามัญชน…ปลุกผูคน ปลุกฝน สูวันของเรา” 
 

"บทเพลงของสามัญชน เพ่ือสามัญชน โดยสามัญชน" ดวยแรงบันดาลใจในการแตงเพลงนี้

เกิดข้ึนมาจากความไมเปนธรรมของกระบวนการยุติธรรมท่ีกระทำตอสามัญชนในประเทศนี้ ณ 

ตอนนี้กำลังมีการรณรงคใหนักกิจกรรมผูรักประชาธิปไตยรวมกันรองบทเพลงนี้เพ่ือสงมอบเปน

กำลังใจใหเหลาบรรดาสามัญชนท่ีตองถูก "กักขัง" "จองจำ" จากความไมเปนธรรมที่คุกคามพวกเขา 

กลุมดาวดิน สามัญชน (สามัญชน TV, 2557: 11 ธันวาคม) 

ในสังคมสมัยใหม อำนาจมีรูปแบบใหมท่ีแปลกประหลาดมันอิงแอบอยูเบื้องหลังหลักการ

อางเหตุผลและความชอบธรรมของการบริหารจัดการ โดยนัยนี้ ขบวนการทางสังคมแบบใหมจึงมี

บทบาทสำคัญ ในการชี้ใหเห็นวา ระเบียบ กฎเกณฑ และโลก ท้ังมวลนี้ ลวนเปนสิ่งท่ีสังคมมนุษย

สรางข้ึน สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดการในรูปแบบใหมได และแนวคิดทฤษฎีวาดวยขบวนการทาง

สังคม หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองไดเดินทางมาไกลแลว จากท่ีถูกมองวา 

ขบวนการทางสังคมเปนเรื่องของคนท่ีไมสามารถเขากับสังคมปกติได มาเปนเรื่องของการกระทำท่ีมี

เหตุผลของมนุษย รวมท้ังเปนสิทธิอันชอบธรรมท่ีกลุมบุคคลจะดำเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงบางสวน

ของโครงสรางทางสังคมและระบบการแบงปนทรัพยากรท่ีเขาเห็นวาไมเปนธรรม มาจนถึงการตั้ง

คำถามกับรัฐและโครงสรางทางสังคมท่ีเขามากำกับครอบงำโลกชีวิต จนปจเจกตองลุกข้ึนมาทวง

สิทธิท่ีดำรงชีวิตในแบบท่ีตนตองการ  

ดังนั้น การศึกษาการกอตัวของกลุมดาวดิน จะกอประโยชนตอการทำความเขาใจถึงการกอ

ตัวทางสังคมและสามารถอธิบายการออกมาเคลื่อนไหวของกลุมดาวดิน ดวยประเด็นท่ีหลากหลาย

จากสถานการณทางสังคมการเมืองในปจจุบัน 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาท่ีจะชวยทำความเขาใจการกอตัวทางสังคมของ กลุมดาวดิน 

 2.1 แนวคิดการเกิดกลุมและการกอตัวทางสังคม  

 2.1.1 ความหมายของกลุมทางสังคม 

 Aristotle (อางในศิริรัตน แอดสกุล,2560 : 172) นักปราชญชาวกรีก เคยกลาวไววา “ 

มนุษยเปนสัตวสังคม” (social animol) โดยท่ีเขาเชื่อวามนุษยจำเปนตองอยูรวมกันเปนกลุม หรือ

อยูรวมกับผูอ่ืน มนุษยไมสามารถอยูโดดเดี่ยวหรือโดยลำพังได ท้ังนี้เพราะมนุษยตองมีการพ่ึงพา

อาศัยกันตลอดเวลา 

 ปรีชา คุวินทรพันธุ ไดกลาวถึงกลุมสังคมวา คือ คนต้ังแตสองคนข้ึนไป มีความสัมพันธ

ในทางรวมมือหรือพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธมีการติดตอกันไปจนเปนความผูกผันและผูท่ีสัมพันธ
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กันเกิดความสำนึกวาเปนสมาชิกรวมกันในกลุมเดียวกัน แยกออกไดจากกลุมอ่ืนๆ ตัวอยางกลุมทาง

สังคม เชน ครอบครัว เครือญาติ กลุมเพ่ือน สมาคม กลุมผลประโยชนและชั้นทางสังคม เปนตน (ศิริ

รัตน แอดสกุล,2560 : 172) 

 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถานอธิบายวา กลุมสังคม หมายถึง กลุม

บุคคล ท่ีสมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธอยางมีระบบแบบแผนเปนท่ียอมรับรวมกัน กลุมสังคมจะ

มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีสัญลักษณ มีความสนใจคลายกัน ซ่ึงทำใหกลุมมีลักษณะ

แตกตางกับกลุมอ่ืนๆ 

 Mavis Hiltunen Biesanz and John Biesanz (อางในศิริรัตน แอดสกุล,2560 : 173) 

กลาววา กลุมสังคม หมายถึง กลุมซ่ึงประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คน หรือมากกวานั้น ซ่ึงมีการ

กระทำระหวางกัน มีความรูสึกรวมกันในการเปนสมาชิกของกลุม และมีความสัมพันธเก่ียวของ โดย

มีตำแหนงหรือสถานภาพในกลุมท่ีตนเปนสมาชิก 

 Donald Light Jr. and Suzsnne Keller (อางในศิริรัตน แอดสกุล,2560 : 174) กลาว

วา กลุมสังคมประกอบไปดวยบุคคล 2 คน หรือมากกวานั้น ซ่ึงมีความรูสึกเปนสมาชิกรวมกันและมี

การกระทำระหวางกันทางสังคมตามเปาหมายรวมกัน มีแบบแผนพฤติกรรมของกลุมโดยการตกลง

รวมกัน 

 ประเสริฐ แยมกลิ่น ฟุ ง กลาววา กลุมทางสังคม  คือ คนตั้ งแตสองคน  ข้ึนไป  มี

ความสัมพันธในทางรวมมือพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธมีติดตอกันไปจนเปนความผูกพันและผูมี

สัมพันธกันเกิดความสำนึกวา เปนสมาชิกในกลุมเดียวกัน (ศิริรัตน แอดสกุล,2560 : 174) 

 กลุมทางสังคมสามารถจำแนกประเภทของกลุมในแตละองคกรได 2 ประเภท ไดแก 

 1.กลุมแบบเปนทางการ หมายถึงกลุมท่ีถูกแตงตั้งข้ึนมาโดย อำนาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตามโครงสรางขององคการ เพ่ือท่ีจะทำกิจกรรมสนองความตองการขององคการ โดยกลุม

ท่ีเปนทางการจะถูกแบงยอยออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ หนึ่งกลุมตามสายบังคับบัญชา หมายถึง กลุม

ท่ีถูกตองข้ึนมาตามโครงสรางขององคการท่ีมีอยูแลว เพ่ือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จ สอง

กลุมทำงานเฉพาะ หมายถึงกลุมท่ีถูกตั้งข้ึนมาเพ่ือทำกิจกรรมเฉพาะอยางใหสำเร็จลุลวงตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 2. กลุมแบบไมเปนทางการ หมายถึงกลุมท่ีสมาชิกจัดตั้งหรือรวมตัวข้ึนมาเอง โดยไม

เปนไปตามคำสั่งหรือโครงสรางขององคการ ซ่ึงมักจะกอตั้งจากความสัมพันธทางสังคมของสมาชิก 

และสามารถปรับเปลี่ยนเปนกลุมอยางเปนทางการไดในระยะเวลาหรือสถานการณท่ีเหมาะสม โดย

กลุมแบบไมเปนทางการอาจถูกแบงออกเปน 2 ลักษณะตอไปนี้ หนึ่งกลุมท่ีมีความสนใจรวมกัน 
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หมายถึงกลุมท่ีรวมตัวเนื่องจากมีความสนใจหรือมีเปาหมายรวมกัน เพ่ือทำกิจกรรมใหสอดคลองกับ

การบรรลุเปาหมาย สองกลุมมิตรภาพ หมายถึงกลุมท่ีรวมตัวกันจากบุคคลท่ีมีลักษณะบางอยางท่ี

คลายคลึงกัน โดยมากจะเปนลักษณะรวมบางประการท่ีสามารถสังเกตเห็นได เชน ลักษณะงาน อายุ 

พ้ืนฐานการศึกษา ลักษณะทางกายภาพ 

 นอกจากการแยงประเภทของกลุมตามลักษณะท่ีกลาวมาแลว ยังมีผูแบงกลุมตาม

ความสัมพันธทางสังคมออกเปน 2 ลักษณะตอไปนี้ 

 1. กลุมแบบปฐมภูมิ หมายถึงกลุมขนาดเล็กท่ีเกิดจากความสัมพันธอยางใกลชิดกันของ

สมาชิกภายในกลุม โดยความสัมพันธ ท่ีกลาวมามักจะเปนความสัมพันธสวนบุคคล  เชน 

ความสัมพันธทางสายเลือด ความสัมพันธภายในครอบครัวท่ีมีแนวทางในการติดตอสัมพันธ และ

ประกอบกิจกรรมตางๆ เปนลักษณะของสงัคมชนบทหรือสังคมประเพณี 

 2. กลุมแบบทุติยภูมิ หมายถึงกลุมขนาดใหญซ่ึงความสัมพันธของสมาชิกจะมีลักษณะเปน

ทางการ แบะมีความสัมพันธสวนบุคคลนอยกวากลุมแบบปฐมภูมิ 

 ขบวนการทางสังคม 

 ขบวนการทางสังคม (social movement) เปนปรากฏการณ ทางสังคมท่ีคนในสังคม

ปจจุบันสามารถรับรูกันไดโดยท่ัวไป ในสังคมไทย เราไดรับรูเรื่องขบวนการนักศึกษา ขบวนการ

พันธมิตรประชาชนเพ่ือ ประชาธิปไตย ขบวนการตอสูเพ่ือสิทธิสตรี ขบวนการสมัชชาคนจน 

ขบวนการสิ่งแวดลอม ขบวนการชีวจิต ขบวนการสันติอโศก ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแร

โพแทชท่ีจังหวัดอุดรธานี ขบวนการเคลื่อนไหว  

 สุภางค  จันทวานิช ไดใหความหมายของคำวา ขบวนการสังคม (social movement) วา 

คือกลุมคนท่ีมีความเชื่อหรืออุดมการณในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความใฝฝนท่ีจะกระทำท่ีมีความตอเนื่อง 

โดยมีจุดหมายท่ีคอนขางแนนอน รวมกันดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดไวเพ่ือตอสูความชั่วราย

บางอยางหรือสภาพไมพ่ึงประสงคบางประการท่ีคิดวามีอยูในสังคมมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

แบบแผนสถาบันสังคมท่ีเปนอยู ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง “ขบวนการ” เพราะเปนการเรียกรองความ

สนใจในระดับท่ีสูงกวาปกติ และขบวนการจะตองมีอุดมการณของตนเอง (ศิริรัตน แอดสกุล,2560 : 

269) 

 การกอตัวทางสังคมของนักศึกษา  

 ตลอดทศวรรษ 2500-2510 นักศึกษาเปนกลุมทางสังคมท่ีกาวเขามีบทบาททางการเมือง

อยางสำคัญ เปนตัวละครทางการเมืองท่ีนำความเปลี่ยนแปลงหลายประการมาสูสังคมการเมืองและ

วัฒนธรรมไทย พลังนักศึกษาท่ีปรากฏใหเห็นเดนชัดกลาวเปนผลพวงมาจากความเปลี่ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และระบบการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตยุคแหงการพัฒนาและยุคสมัย

อเมริกันในไทยเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตนข้ึนมามีอำนาจ ทศวรรษ 2500-2510 เปนทศวรรษแหง

การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางการศึกษา มีการริเริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติในป 2504 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนหลายแหงท้ังมหาวิทยาลัยภูมิภาค และ

มหาวิทยาลัยเปด โดยเปนผลมาจากปจจัย 2 ประการ ประกอบกัน คือ กระแสความเคลื่อนไหวของ

ประชาชนท่ีแสดงความตองการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนและนโยบายของรัฐบาลเองท่ี

ตองการสรางกำลังคนมารองรับระบบราชการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัว การขยายตัวของ

มหาวิทยาลัยทำใหปริมาณนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางมากจากยุคกอนหนา แมวาโดย

เปรียบเทียบกับปริมาณประชากรท้ังประเทศแลว นักศึกษายังคงเปนกลุมนอยของสังคม แตก็ได

กลายเปนคนกลุมนอยท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนจนเปนกลุมทางสังคมท่ีสำคัญ เปนผูนำในทางความคิด

และวัฒนธรรมใหมๆ ของสังคม กิจกรรมของนักศึกษาก็กลายเปนสิ่งท่ีสังคมใหความสนใจคอยจับตา

ดูกระท่ังเขารวมดวย ตั้งแตกิจกรรมในเชิงสันทนาการและบันเทิงอยางฟุตบอลประเพณี หรือ

กิจกรรมรณรงคทางการเมืองอยางการประทวงสินคาญ่ีปุน แมแตรัฐบาลเองก็ใหความสำคัญกับ

นักศึกษา เนื่องจากในยุคเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลตั้งความหวังวานักศึกษาจะเปนกำลังสำคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปขางหนา นักศึกษาจึงมีสถานะท่ีคอนขางสูงในฐานะทรัพยากรบุคคล

อันมีคาของชาติ (ประจกัษ กองกีรติ, 2545 : 21)  

 ดังนั้น การกอตัวทางสังคม คือ กระบวนการเกิดกลุมทางสังคมเปนกลุมซ่ึงประกอบดวย

บุคคลตั้งแตสองคน หรือมากกวานั้น ซ่ึงลักษณะมีการกระทำระหวางกันทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ

ทางสังคม เปนสมาชิกในกลุมตางมีตำแหนงและบทบาทหนาท่ีแตกตางกันและประสานบทบาท

ระหวางกัน มีแบบพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของกลุม หรือท่ีเรียกวา วัฒนธรรมยอย มีความรูสึก

เปนสมาชิกรวมกัน ทำใหมีความผูกพันในฐานะท่ีเปนสมาชิกของกลุมสังคมเดียวกัน มีวัตถุประสงค

รวมกัน ท่ีสำคัญคือ เพ่ือสนองความตองการของสมาชิกแตละคนและความตองการ ของสมาชิกของ

กลุมเปนสวนรวม สังคมมนุษยประกอบไปดวยกลุมสังคมหลากหลาย ตั้งแตกลุมสังคมเล็กๆ ไปจนถึง

กลุมสังคมขนาดใหญ เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน สมาคมตางๆ และกลุมชาติพันธุในสังคม ฯลฯ กลุม

สังคมเหลานี้ตางมีความสัมพันธเก่ียวของกัน เปรียบเหมือนสายใยของสงัคมมนุษย 

 2.2 แนวคิดท่ีจะชวยทำความเขาใจการกอตัวทางสังคมของ กลุมดาวดิน 

 แนวความคิดท่ีจะชวยอธิบายให เขาใจการกอตัวทางสังคมของกลุมดาวดิน คือ 

แนวความคิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสามารถ สรุปไดดังนี้ 
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 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ สิทธิพ้ืนฐานอันละเมิดมิไดท่ีมีมาพรอมกับความเปน

มนุษย หมายความวา ดวยความเปนมนุษยเพียงอยางเดียวก็สามารถเรียกรองสิทธิมนุษยชนได โดย

ไมจำเปนตองอางถึงสถานะทางสังคมหรือคุณสมบัติอ่ืนใด 

       พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากจะจัดตั้ง

คณะกรรมการในระดับชาติเพ่ือรับผิดชอบงานดานการสงเสริม คุมครอง และตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนแลว ยังใหความหมายของสิทธิมนษุยชนไววา 

 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรับการรับรอง

หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยมีพันธกรณีจะตองปฏิบัติตาม”   

       จะเห็นไดวาสิทธิมนุษยชน มิไดเปนเพียงสิทธิตามกฎหมายของรัฐไทยเทานั้น ยังหมาย

รวมถึงสิทธิท่ีถูกรับรองในทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีผูกพันรัฐไทย ซ่ึงรัฐบาลไทยอาจมีพันธกรณี

ท่ีจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของไทยใหสอดคลองกับหลักเกณฑของสิทธินั้นๆ 

ในทางสากลดวย โดยเนื้อหาของ 

สิทธิมนุษยชนนั้นเก่ียวของกับการดำรงชีวิตของมนุษยรวมกันในสังคมแทบทุกมิติ 

       ศักด์ิศรีความเปนมนุษย หมายถึง คุณคาของความเปนมนุษยซ่ึงทุกคนมีโดยเทาเทียมกัน 

ทุกคนจึงตองไดรับการปฏบิัติตอกันอยางเปนมนษุย ตองไมถูกดูถูกเหยียดหยาม หรือถูกปฏิบัติอยาง

สัตวหรือสิ่งของ หรือถูกใชเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งไมได 

       สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมท่ีจะกระทำการใดโดยอิสระ อาจใชท้ังในความหมาย

ของอำนาจอันชอบธรรมตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกำเนิด และท้ังท่ีถูกรับรองโดย

กฎหมาย 

       เสรีภาพ หมายถึง ความเปนอิสระของบุคคลท่ีจะกระทำการใดๆ โดยไมถูกควบคุมหรือ

แทรกแซง 

       ความเสมอภาค หมายถึง สถานะความเทาเทียมระหวางบุคคลท่ีจะไดรับการเคารพสิทธิ

และไดรับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ความสำคัญและพัฒนาการของแนวคิด 

       สิทธิมนุษยชนเปนแนวคิดท่ีพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 

ท่ีมองวา  
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มีกฎเกณฑบางประการท่ีมีอยูในธรรมชาติ เกิดข้ึนเองโดยท่ีมนุษยไมไดสรางข้ึน มีอยูมากอนและอยู

เหนือกฎหมายของรัฐ ประกอบกับแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ซ่ึงเชื่อวา

มนุษยทุกคนเกิดมามีสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ

ลวงละเมิดโดยกฎหมายของรัฐได  

  มนุษยท้ังหลายเกิดมาเทาเทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมาตั้งแตกำเนิดจนถึง

กระท่ังถึงแกความตาย สิทธิท่ีวานี้ ไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความเสมอภาค เปน

สิทธิซ่ึงไมสามารถโอนใหแกกันไดและผูใดจะลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิด

อันตรายหรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียตอสภาพของความเปนมนุษยได กลาวไดวาสิทธิธรรมชาติ

นั้นมีท่ีมาหลายทางดวยกันไดแก  

1. หลักเหตุผลและผล (Rationalism) ซ่ึงถือวา สิทธิธรรมชาติของมนุษยเปนหลักของ

ความจริงท่ีไม 

อาจโตแยง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขได หลักแหงเหตุและผลนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดเรื่อง

กฎหมายธรรมชาติ(Natural Law) โดยคิดจากเหตุผลท่ัวไปวามนุษยควรมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานประการ

ใดบาง เชน การไดรับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน หรือการไดรับการปฏิบัติท่ี

เทาเทียมกัน โดยปราศจากคติจากเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูปกครอง ท้ังนี้ โดยคำนึงถึงเกียรติภูมิและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยท่ีเสมอภาคกัน 

2. หลักของความชอบธรรม (Ligitimism) ซ่ึงมีหลักการวาในการรักษาไว ซ่ึงสิทธิ

ธรรมชาติของมนุษย ใน 

เวลาใดก็ตามท่ีผูปกครองใชอำนาจโดยฉอฉล ผูปกครองยอมมีสิทธิโดยชอบธรรม ในการ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดนี้ ไดปรากฏอยู ในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (The 

Declaration of Independence) ซ่ึงกลาววา “เม่ือใดก็ตามท่ีรัฐบาลเปนผูทำลายจุดมุงหมาย

เหลานี้ ประชาชนยอมมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือลมเลิกรัฐบาลนั้นเสียได และสถาปนา

รัฐบาลใหม เพ่ือใหดำเนินตามหลักการและมีอำนาจสรางสรรคความปลอดภัยและความผาสุกให

เกิดข้ึนได” 

3. หลักปจเจกชนนิยม (Individuadlism) ซ่ึงมีแนวความคิดวาสิทธิธรรมชาติไดเกิดข้ึน

พรอมกับการมี 
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สภาพบุคคล เปนสิทธิประจำตัวของบุคคลนั้น ไมสามารถเพิกถอน หรือโอนใหแกบุคคลอ่ืนใดไดตาม

ความหมายนี้ รัฐจึงมีอำนาจอันจำกัด ไมสามารถท่ีจะออกกฎหมายใดท่ีเปนการขัดหรือแยงกับสิทธิ

ธรรมชาติของมนุษยได แนวความคิดนี้มีปรากฏอยูในปฏิญญาวาดวยสิทธิของเจอรจิเนีย (Virginian 

Deeclaration of Rights) ความตอนหนึ่งวา “โดยธรรมชาติของมนุษยทุกคนเปนผูมีอิสระอยาง

เสมอภาคกัน มีสิทธิธรรมชาติติดตัวอยู และเม่ือมารวมกันเปนสังคม สิทธินี้มิอาจถูกยกเลิกเพิกถอน

ไปได ท้ังนี้ไมวาโดยความตกลงใด ๆ” 

       การท่ีแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนถูกยอมรับใหเปนสิทธิทางกฎหมายท้ังในระดับกฎหมาย

ของรัฐและกฎหมายระหวางประเทศไดนั้น เปนผลพวงของประวัติศาสตรการตอสูท้ังในเชิงความคิด

และในทางการเมืองเปนระยะเวลานานในหลากหลายภูมิภาคท่ัวโลก 

       สังคมมนุษยในอดีตนั้น มิไดมองวามนุษยทุกคนมีคุณคาและเสรีภาพเทาเทียมกันเชน

สังคมสวนใหญในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากประวัติศาสตรการคาทาสตั้งแตสมัยโรมันจนถึงยุคลา

อาณานิคม ระบบสังคมแบบแบงชนชั้นวรรณะในยุคศักดินาท้ังในโลกตะวันตกและตะวันออกท่ีจำกัด

สิทธิในการเดินทางหรือเลือกใชชีวิตของผูอยูใตปกครอง แมประเทศในยุโรปยุคท่ีผานการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมแลวก็ยังมีระบบการปกครองท่ีจำกัดเฉพาะผูท่ีมีทรัพยสินหรือสถานะทางสังคมเทานั้น

จึงจะสามารถมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองได   

 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนขบวนการการตอสูเพ่ือความเทา

เทียมของผูอยูใตปกครองและผูถูกกดข่ี “มหากฎบัตร (Magna Carta)” ซ่ึงถูกลงนามในป 1215 ท่ี

ประเทศอังกฤษ ถูกนับวาเปน 

เอกสารแรกๆ ท่ียอมรับสิทธิของประชาชนผูถูกปกครอง กอนจะพัฒนามาเปนเอกสารท่ีเรียกวา 

“บัญญัติสิทธิ  

(Bill of Rights)” ท่ีกลายมาเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ แนวคิดเรื่องกฎหมาย

ธรรมชาติถูกพัฒนาจนยอมรับสิทธิตามธรรมชาติใหเปนสิทธิทางกฎหมายอยางชัดเจนท่ีสุดใน

ศตวรรษท่ี 18 นี้เอง เอกสารท่ีเปนสัญลักษณของพัฒนาการในยุคนี้คือ “คำประกาศสิทธิของมนุษย

และพลเมืองของฝรั่งเศส (The Declaration of the Rights of Man and Citizen)" ในป 1789 

ชวงกอนการปฎิวัติฝรั่งเศส และ “บัญญัติสิทธิของสหรัฐอเมริกา (United States Bill of Rights)” 

ในป 1791 หลังการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีตอมากลายเปนสวนหนึ่งของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญของท้ังสองประเทศ ท้ังสองสิ่งนี้กลายเปนแรงบันดาลใจใหกับเนื้อหาของ
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รัฐธรรมนูญอีกหลายประเทศท่ัวโลกและเอกสารในทางกฎหมายระหวางประเทศอีกหลายฉบับใน

ศตวรรษถัดมา รวมถึง “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rigths)” ในป 1948 หลังการยุติของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงประกาศยอมรับสิทธิโดยมีนัยยะอันเปน

สากล  

       เชนนี้ อาจกลาวไดวาหมุดหมายสำคัญของพัฒนาการแนวคิดสิทธิมนุษยชนก็คือหมุด

หมายสำคัญของประวัติศาสตรพัฒนาการของสังคมมนุษยนั่นเอง 

       แมสิทธิมนุษยชนจะไดรับการยอมรับและบัญญัติเปนกฎหมายสูงสุดของแทบทุกประเทศ

ท่ัวโลก อีกท้ังยังมีกฎหมายพิเศษอีกมากมายท่ีบัญญัติเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชน แตในสภาพความ

เปนจริงนั้น สิทธิตางๆ ก็ยังถูกแกไขหรือบิดเบือนโดยกฎหมายของรัฐ ถูกละเลยโดยนโยบายของ

ผูบริหารประเทศ หรือถูกละเมิดโดยกลไกทางสังคมแบบไมเปนทางการ นำมาถึงปญหาดานสิทธิ

มนุษยชนท่ีเราเห็นตัวอยางมากมาย  เชน การเลือกปฏิบัติทางเพศ การคามนุษย การปราบปราม

การชุมชนโดยใชความรุนแรง การทรมานผูตองหา   

       ดังนั้น จึงตองมีกลไกท่ีจะสงเสริมและคุมครองสิทธิท้ังในระดับชาติและระดับระหวาง

ประเทศ การกระทำของเจาหนาท่ีรัฐท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนบางครั้งอาจถูกตองตามกฎหมายของรัฐ

นั้นๆ แตอาจขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ ในกรณีเชนนี้ รัฐนั้นๆ มีหนาท่ีตองแกไขกฎหมายให

ถูกตองตามหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีรัฐไปใหความยินยอมผูกพันเอาไว 

การยอมรับสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิทางกฎหมายเชนนี้ มีลักษณะเปนสัญญาประชาคม (social 

contract) ระหวางรัฐและประชาชน ในความหมายท่ีวา รัฐหรือผูปกครองจะเคารพ (respect) 

กลาวคือ ไมละเมิดสิทธิของประชาชน จะคุมครอง (protect) ประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิโดย

ผูอ่ืน และจะดำเนินมาตรการเพ่ือเติมเต็ม (fulfill) สิทธิใหแกประชาชน 

 หลักการของสิทธิมนุษยชน 

       หลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันไดรับการยอมรับมีอยูหลายประการ 

1. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีติดตัวกับความเปนมนุษย (inherent) มนุษยไมตองการ

คุณสมบัติอ่ืนใด 

นอกจากความเปนมนุษยในการท่ีจะเรียกรองสิทธิ 

2. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีเปนสากล (universal) คือไมวาจะมีความแตกตางทางสังคม 

วัฒนธรรม หรือ 
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ประวัติศาสตรอยางไรก็ตาม มีสิทธิบางประการท่ีมนุษยชนทุกคนจะตองไดรับการคุมครองเปน

มาตรฐานเชนเดียวกันท่ัวโลก 

3. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีไมสามารถถูกพรากไป หรือไมสามารถถูกยกใหแกกันได 

(inalienable) แมใน 

กรณีท่ีกฎหมายของรัฐจะไมยอมรับ หรือรัฐบาลจะมีนโยบายท่ีละเมิดสิทธิก็ตาม ประชาชนก็ยังมี

สิทธิมนุษยชนอยู หลักการนี้ มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ อันจะไม ถูก

เปลี่ยนแปลงดวยกฎหมายของมนุษยหรือของรัฐ 

4. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีไมถูกแยกออกจากกัน (indivisible) และมีความเชื่อมโยง

ระหวางสิทธิตางๆ  

(interdependent) สิทธิมนุษยชนอาจถูกแบงเปนสองประเภทใหญๆ คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หากแตไมสามารถถูกแยกออกจากกัน

โดยเลือกคุมครองเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งได อีกท้ังสิทธิตางๆ นั้นมีความสัมพันธกันอยาง

ลึกซ้ึง เชน หากไมไดรับการคุมครองสิทธิในการทำงานและรับคาตอบแทน บุคคลก็จะไมมีทรัพยากร

เต็มท่ีเพ่ือใชเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุมนุม หรือในทางกลับกัน หากไมสามารถใชเสรีภาพ

ในการแสดงออกหรือการเขารวมกระบวนการทางการเมือง บุคคลก็ไมสามารถเรียกรองใหสิทธิใน

การทำงานของตนเองไดรับการปกปองไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น สิทธิตางๆ จึงตองไดรับการเคารพ 

ปกปอง และเติมเต็มไปพรอมๆ กันเพ่ือใหมนุษยทุกคนสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

5. มนุษยทุกคนจะตองไดรับการปกปอง คุมครอง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนอยางเสมอ

ภาค (equal)  

และไมถูกเลือกปฎิบัติ (non-discrimination) 

 นับตั้งแตอดีต มนุษยไดแสวงหาและคิดคนสิ่งตาง ๆ เพ่ือสรางหลักประกันและความม่ันคง

ปลอดภัยใหกับชีวิต รางกายและทรัพยสินตาง ๆ ตอมาเม่ือสังคมมีความซับซอนมากข้ึน มีความกดข่ี 

เอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นปกครอง มนุษยจึงตองแสวงหาความชอบธรรมเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

หรือแกไขเหตุแหงความอยุติธรรมดังกลาวใหหมดสิ้นไป สิทธิธรรมชาติถูกกลาวอางเพ่ือสนับสนุน

ความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลง ปจจุบันมนุษยยังคงแสวงหาตอไปซ่ึงหลักประกันในอันท่ีจะ

คุมครองมาตรฐานการดำรงชีวิตใหสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณคาในสภาพแวดลอมท่ีดีอยาง

สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, 2561) 
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กลุมดาวดิน คือ ใคร? 

 3.1 ประวัติความเปนมาของกลุมดาวดิน 

  กลุมดาวดิน เกิดจากนักศึกษารุนท่ี 1 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสมัย

นั้นมีโครงการใหนักศึกษาออกไปเรียนรูประเด็นปญหาการละเมิดสิทธิกับชุมชน จึงไดแยกยายกันไป

เรียนรูตามพ้ืนท่ีตางๆ แลวกลับมาแลกเปลี่ยน ซ่ึงนักศึกษามีความเห็นพองตรงกันวาคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะมีพ้ืนท่ีเรียนรูประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงไดรวมตัวตั้งกลุมข้ึนชื่อวา 

“กลุมเผยแพรกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพ่ือสังคม” หรือกลุม “กพส.” ซ่ึงการรวมตัวกันของกลุม 

กพส. นั้นมีจุดประสงคหลักคือ ลงพ้ืนท่ีศึกษาปญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน นำความรูท่ีไดกลับมา

เผยแพร เปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา เปนกลุมอิสระที่ไมสังกัดทั้งทฤษฎีการสรางกรอบ

โครงความคิด หลังจากการลงพ้ืนท่ี กลุม กพส. นำสิ่งท่ีสะทอนมารวบรวมเผยแพรในวารสารชื่อ 

“ดาวดิน” ซ่ึงเปนวารสารประจำกลุมท่ีมีจุดประสงคทำข้ึนเพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร และปญหา

สังคมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และใหนักศึกษาไดแสดงออกทางความคิดเห็นในแงมุมตางๆ เพ่ือผลักดันให

นักศึกษามีสวนรวมทางความคิดและอุดมการณใหเผยแพรสูสังคมโดยเสรีภาพ  นอกจากนี้ กลุม 

กพส. มีการทำ “คายนิติศาสตรเรียนรูสังคม” ท่ีจัดข้ึนทุกป ปละครั้ง เพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหเพ่ือนๆ 

นักศึกษาไดมีโอกาสออกไปเรียนรูประเด็นปญหาในพ้ืนท่ีจริงอีกดวย  ผลจากการท่ีไดลงพ้ืนท่ีจริง ทำ

ใหกลุมมีจิตสำนึกอยากเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมท่ีดี จึงไดเพ่ิมระดับจากแคลงไปเรียนรู 

กลายเปนรวมเปนสวนหนึ่งในกระบวนการรวมคิด รวมแกไขปญหาชาวบาน โดยมีหลักการของกลุม

คือ “เราจะเคียงขางพ่ีนองผูถูกกดข่ี” คือจะไมนำหนาชาวบาน ไมออกคำสั่งหรือทำตัวเปนผูนำ และ

ไมตามหลังชาวบาน ไมรอรับคำสั่งหรือเดินตามอยางเดียว แตจะยืนอยูเคียงขางรวมเปนสวนหนึ่ง

ของปญหา รวมคิด รวมออกแบบ และรวมเรียนรูกับชาวบานไปดวยกัน 

 3.2 ความหมายของ ดาวดิน 

  ดาวดิน คือ ดินท่ีรวมกันเปนดาว เปรียบเสมอนดินหรือเศษผลธุลีในสังคมนี้ท่ีจะคิด

จะพูดอะไรก็ไมคอยมีพลังมากเทาไหร จึงไดรวมตัวกันเพ่ือหวังใหเกิดพลังในสังคมมากข้ึน เปนดินท่ี

รวมกันเปนดาวแลวจรัสแสงแวววาวออกมาเหมือนดาวบนทองฟา สามารถเผยแพรความคิดสูสังคม

ได (ดาวดิน คือใคร, 2562) 

3.3 ปรากฏการดาวดิน สูสายตาสังคมไทย 
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  จากสถานการณทางการเมืองครั้งสำคัญคือ การรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม 

2557 สงผลใหนักกิจกรรมทางการเมืองไดรับผลกระทบท่ีรุนแรง โดยมีการเรียกรายงานตัวนัก

กิจกรรมทางการเมืองเม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ผูสื่อขาวรายงานวา คสช. ออกคำสั่ง ฉบับท่ี 44 

เรียกบุคคลรายงานตัวเพ่ิม 28 คน ซ่ึงหนึ่งในกลุมคนเหลานั้นคือสมาชิกบางคนของกลุมดาวดิน นัก

กิจกรรมหลายคนถูกจับกุมคุมขังและคุกคามเสรีภาพในการคิดและการแสดงออกตามครรลอง

ประชาธิปไตยวาเปนเรื่องท่ีผิด แตแมวาจะตกอยูภายใตการถูกตรวจสอบควบคุมการทำกิจกรรม

อยางหนักผานการเรียกรายงานตัวเปนระยะๆ หรือตองทำหนังสือขอเดินทางออกนอกประเทศเม่ือ

ตองไปปฏิบัติงานของกลุมองคกรเครือขายนอกประเทศ หรือแมแตการทำกิจกรรมเล็กๆ เชน เวที

เสวนาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาก็จำเปนตองทำหนังสือชี้แจงและขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายท่ีถูกจับตามองอยางใกลชิดจากเจาหนาท่ี จนเกิดคำถามในกลุม

นักกิจกรรมวา “เราจะรับมือกับสถานการณท่ีเพ่ือนถูกคุกคาม” อยางไร การคุกคามเพ่ิมระดับความ

เขมขนยิ่งข้ึน เพราะนอกจากพ้ืนท่ีสาธารณะแลว พ้ืนท่ีสวนบุคคลอยาง “บาน” ก็ตกเปนเปาหมาย

ของการเฝาระวัง หรือการสอดแนมมากยิ่งข้ึน โดยหลังจากเหตุการณ 5 กลุมดาวดิน สวมเสื้อสกรีน

ขอความ “ไม” “เอา” “รัฐ” “ ประ” “หาร” พรอมท้ังกับยืน “ชูสามนิ้ว” เพ่ือแสดงออกเชิง

สัญลักษณถึงการไมยอมรับอำนาจ คสช. และไมเห็นดวยกับการรัฐประหารตอหนา พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกฯ และหัวหนา คสช. ขณะมอบนโยบายใหกับเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในกลุมจังหวัดภาคอีสาน บริเวณศาลากลาง จ.ขอนแกน ซ่ึงกอนหนานี้ กลุมดาวดินถูก

เรียกรายงานตัวและขอใหยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเรื่องเหมืองแรจังหวัดเลย หากแตการ

เคลื่อนไหวยังคงดำเนินเรื่อยมากระท่ังถึงการจัดงานรำลึกครบรอบหนึ่งปรัฐประหารของนักศึกษา

กลุมดาวดินบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตยจังหวัดขอนแกนและการจัดกิจกรรมในกรุงเทพบริเวณ

หนาหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ สงผลใหนักศึกษาท้ังสองกลุมถูกจับและนักศึกษาเหลานี้ปฏิเสธการ

รายงานตัวเม่ือครบกำหนดแตกลับเปนกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม หรือ NDW ประกาศชูกลัก

การขอสำคัญ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ท่ีลานอนุสาวรีย จังหวัดขอนแกน และมีปฏิบัติการ

เรื่อยมาจนนำมาซ่ึงเหตุการณจับ 14 นักศึกษาท่ีบานสวนเงินมีมาดวยขอหารวมกันกระทำการกอ

ความความไมสงบและรวมกันม่ัวสุมหรือชุมชนทางการเมือง ณ ท่ีใดๆ ท่ีจำนวนตั้งแต 5 คน ข้ึนไป

อันเปนการฝาฝนคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงบทบาทและการเคลื่อนของกลุม

นักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคมท่ีดำเนินเรื่อยมาตั้งแตรัฐประหาร ประกอบกับนักศึกษากลุมดังกลาว
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มีความสัมพันธใกลชิดกันและเขามาใชบานท่ีพักระหวางอยูในกระบวนการทางกฎหมาย นั่นสงผลให

นอกเหนือจากตัวนักศึกษาเองแลว บานของกลุมจึงอยูในเปาหมายของการติดตาม เพราะเริ่มมีรถ

เจาหนาท่ีมาลาดตระเวนคอยสังเกตพฤติกรรมการเขาออกบาน การดำเนินชีวิต การถายภาพบาน

บริเวณหนาบานดวยกลองมือถือในชวงเชาขณะขับรถลาดตระเวนผาน หรือแมแตการขอข้ึนตึกสูง

บริเวณใกลบานเพ่ือจะสอดสองวิถีชีวิตของผูอยูอาศัยและผานเขา-ออกบาน ฯลฯ แมสถานการณ

คุกคามสมาชิกของบานจะเกิดข้ึนกอนหนา แตไมมีลักษณะกระทำการอยางเปดเผยซ่ึงหนาเชนนี้ ซ่ึง

ถือเปนการคุกคามความสงบดานจิตใจจากการถูกจับจองดวยกลอง สายตา คำถามของเจาหนาท่ีกับ

ผูท่ีอาศัยในซอยบานพักถึงกิจกิจกรรม พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสมาชิกภายในบานนั้นเอง 

กรรณิการ วงสาสี และ นลินี ตันธุวนิตย (2560) 

 จากเหตุการณดังกลาว วิถีชีวิตท่ีเสมือนเปนผูตองหารายแรงและการถูกกักขังเสรีภาพยิ่ง

ผลักดันใหคนเหลานี้เรียนรูการเคลื่อนไหวท่ีตองระมัดระวังตัวมากยิ่งข้ึน  รวมถึงความกดดันในการ

ถูกหามอยางเด็ดขาดในการเคลื่อนไหวทางการเมือง  ผลกระทบท่ีสงถึงพวกเขาโดยตรงท้ังสภาพ

จิตใจและงานกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมือง แตแมจะมีเรื่องหดหูชวนสิ้นหวังกับสังคม ดาน

หนึ่งชีวิตของนักกิจกรรมเหลานี้ยังมีวิถีชีวิตเหมือนกับวัยรุนท่ัวไปคือดื่ม  เลน กินเท่ียว ฯลฯ  

ประหนึ่งวาชีวิต จิตใจ ความรูสึกของพวกเขาไมไดแยกสวนชีวิตทางการเมืองและชีวิตสวนตัว มัน

สามารถจะหยุดและหมุนวนได ไมวาจะมีความวิตกกังวลกับปญหา จะมีพลัง หรือจะใชชีวิตอยาง

สนุกสุดเหวี่ยงเชนเดียวกับคนท่ัวไป เพ่ือปลดปลอยตัวเองออกจากแรงบีบของสังคมและแรงอารมณ

ความรูสึกก็เกิดข้ึนไดอยางงายดาย เพียงหมุนเข็มหมุดนั้นใหไปอยูในชองใดใด จากความขัดกันของ

อารมณความรูสึกตองาน ตอการดำเนินชีวิตประจำวันนี้  สงผลใหเกิดการรองเรียก สิทธิมนุษยชน 

ในรูปแบบเนื้อหาตางๆตามมา เชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เสรีภาพทางความคิด สิทธิชุมชน เปน

ตน 
 

การกอตัวของกลุมดาวดิน กับ การเขาไปมีสวนรวม กรณีปญหาตางๆ ของชาวบาน 

 จากการออกมาเรียกรองความเปนธรรมและปกปองสิทธิของชาวบาน โดยวิธีสันติในการ

ชวยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหชาวบานบนสิทธิพ้ืนฐานของความเปนมนุษย สามารถสรุป

ได ดังนี้ 
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 1. กรณีเหมืองแรโปแทซ จ.อุดรธานี ในเม่ือป พ.ศ.2523 ผลกระทบท่ีเกิดจากการทำ

เหมืองแรโปแทซ คือประเด็นแรก เนื่องจากพ้ืนท่ีขอสัมปทานเหมืองในจังหวัดอุดรธานีตั้งอยูในเขต

ชุมชน มีผลตอการทำเกษตรโดยรอบ ประเด็นท่ีสอง อาจมีผลกระทบท้ังเรื่องดินเค็มท่ีเกิดจาก

กระบวนการทำเหมืองท่ีจะตองนำเกลือหินออกมาจากชั้นใตดินข้ึนมาวางกองไวพ้ืนดานบน และ

ประเด็นสุดทายเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม หรือทรุด ซ่ึงจะไมเกิดทันทีทันใด 

 2. กรณี ขุดลอกคลองลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู ขุดลอกหวยโมง จังหวัด

อุดรธานี ในชวงป พ.ศ.2535 ผลกระทบจากโครงการ เชน การรุกล้ำพ้ืนท่ีทำกินของราษฎรจากการ

ขุดลกลำพะเนียง ชาวบานไมสามารถใชน้ำไดในยามหนาแลงท่ีน้ำแหงจนกนลำน้ำ เกิดความขัดแยง

แตกแยกในชุมชน และเกิดน้ำทวมซ้ำทุกปในบางพ้ืนท่ี เปนตน 

 3. กรณีขุดลอกแกงละวา ซ่ึงแกงละวา เปนแกมลิงสำคัญท่ีจะรับน้ำชีกอนท่ีจะไหลเขาสู 

จ.ขอนแกน แตเนื่องจากลักษณะของแกงเปนแองกระทะ ฤดูฝนน้ำหลากลนพอพนฤดูน้ำก็ไหลออก

หมด ไมสามารถกักเก็บน้ำเอาไวทำประโยชนอะไรได และนับวันท่ีแหลงน้ำแหงนี้ก็ยิ่งต้ืนเขิน จนทำ

ใหเหตุการณน้ำทวมหนักมากข้ึน กินเวลานานข้ึน เม่ือถึงฤดูแลง น้ำก็แหงเหือดไมพอใชท้ังงาน

เกษตรและประปา จึงมีหลายหนวยงานและหลายองคกร รวมท้ังชาวบานในพื้นที ่ พยายาม

แกปญหาของแกงละวาในพื ้นที ่รอบขางหลายตำบล ของ อ.บานแฮด อ .บานไผ อ.เมือง จ.

ขอนแกน แมวาจะมีพ้ืนท่ีกวา 17,000 ไร แตแนวทางการแกไขปญหาแหลงน้ำของแกงละวาก็

กลายเปนปญหาเชนเดียวกัน มีท้ังประเด็นงบประมาณสนับสนุน ประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

รวมถึงเรื่องการแสวงหาประโยชนจากโครงการขุดลอกท่ีเปนเครือขายการเมืองทองถ่ิน เนื่อง

ชาวบานมีสวนรวมไดประโยชนและท่ีสำคัญตองตรวจสอบได เพ่ือปกปองผลประโยชนของชาวบาน

ของชุมชนและสิ่งแวดลอม ซ่ึงโครงการท่ีดีตองทำความเขาใจและทำตอเนื่อง ท้ังการขุดลอก กำจัด

วัชพืชและการทำผนังทำประตูระบายน้ำ และตองทำใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนอยท่ีสุด เพ่ือ

เปนอูขาวอูน้ำท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่งของ จ.ขอนแกน แตการทำโครงการขุดลอกแกงละวาหลาย

โครงการท่ีผานมาไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจากเปนโครงการท่ีดำเนินการโดยนักการเมือง

งบประมาณผานทองถ่ิน มักจะเอ้ือประโยชนใหแกผูรับเหมามากกวาชุมชน 

 4. กรณีเข่ือนราศีไศล โครงการาศีไศลเปนสวนหนึ่งในโครงการผันน้ำ โขง ชี มูล ท่ีเริ่มมา

จากดำเนินงานของโครงการพัฒนาลุมน้ำโขงตอนลางในตนทศวรรษ 2520 ภายหลังกอสรางเข่ือน

ราศีไศล น้ำไดทวม ท่ีดิน ปาบุก ปาทาม ซ่ึงเปนท่ีทำมาหากินของชาวบาน จำนวน 50000 ไร และ
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กอผลกระทบตอชุมชนสองฝงแมน้ำมูนหลายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร และรอยเอ็ดจำนวน 

141 หมูบาน หลังจากท่ีเข่ือนไดถูกสรางเสร็จ เกิดปญหาตาง ๆ ตามมาคือ ปญหาเสี่ยงตอการถูกน้ำ

ทวมนานอกอางเก็บน้ำ การสูญเสียปาบุกปาทามแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ การ

แพรกระจายของดินเค็ม น้ำเค็ม ปญหาน้ำเนา น้ำเสีย และปญหาสุขภาพ ดวยเหตุนี้ การตอสูเพ่ือ

เรียกรองความเปนธรรมของราษฎร จึงเกิดข้ึนหลายยุคสมัยรัฐบาล ตั้งแตรัฐบาลชวน หลีกภัย ป 

พ.ศ. 2537 จนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันโอชา ในปจจุบัน ซ่ึงการแกปญหาของรัฐบาลไดจาย

คาชดเชยท่ีดินทำกิน และรัฐบาลจายคาชดเชยท่ีดินทำกินไมครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีราษฎรไดรับ

ผลกระทบจริงท้ังหมดโดยพ้ืนท่ีนานอกอางไมไดรับคาชดเชย 

 5. กรณีสลัมรถไฟ ขอนแกนเครือขายสลัม การพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว เพ่ือทำเมือง

ขอนแกนใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุน จังหวัดหวังพัฒนาดานเศรษฐกิจใหอยูแนวหนา 

โดยเฉพาะการพัฒนาคมนาคมระบบราง ท้ังรถไฟความเร็วสูง รถรางเบา พรอมกับการเดินหนาทำ

ให จ.ขอนแกนเปนสมารทซิตี้ นอกจากการมุงหวังการพัฒนาแลว สวนหนึ่งสรางปญหาใหกับ

ชาวบานริมทางรถไฟท่ีไดรับผลกระทบ จะตองโยกยายท่ีอยูอาศัย 

 6. กรณีท่ีทำกินคอนสาร พ้ืนท่ีพิพาทระหวางกลุมชาวบานบอแกว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

กับรัฐในบริเวณเขตปาสงวนภูซำผักหนาม ซ่ึงถูกประกาศในป พ.ศ.2516 ชาวบานถือวามีสิทธิ์

ครอบครองท่ีดินเพราะมีการทำกินมาอยูเดิมแลว ไมไดบุกรุกปาเพ่ือเอามาเปนท่ีของตน กลุม

นักศึกษาในภาคอีสาน จากมหาวิทยาลัยขนแกน มหาวิยาลัยมหาสารคาม และราชภัฏเพชรบูรณ 

กวา 40 คนรวมกลุมลงพ้ืนท่ีบานบอแกว ต.ทุงพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรปาไม ขับไลกดดันให

ออกจากพ้ืนท่ี 

 

บทสรุป 

 จากปรากฏการณการกอตัวทางสังคมของกลุมดาวดิน ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของ

นักศึกษาคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสังคม จน

พัฒนามาถึงเปนการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการตาง ๆ ของภาครัฐและกลุมทุนท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอชาวบานในแตละพ้ืนท่ี ในรูปกลุมทางสังคมท่ีไมเปนทางการ ลักษณะ เพ่ือใหแนะนำดาน

กฎหมาย และแนวทางการตอสูอยางสันติ ภายใตอำนาจรูปแบบใหมท่ีแปลกประหลาดมันอิงแอบอยู
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เบื้องหลังหลักการอางเหตุผลและความชอบธรรมของการบริหารจัดการ และดวยเหตุนี้ กลุมดาวดิน 

จึงตองอาศัยแนวคิดสิทธิมนุษยชน ในการกอตัวทางสังคมเพ่ือแสวงหาความชอบธรรมใหกับตนเอง

และสังคม ซ่ึงกลุมลักษณะท่ีมีความสนใจรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน เพ่ือทำกิจกรรมใหสอดคลอง

กับการบรรลุเปาหมาย เชน การแสวงหาความชอบธรรมใหกับสังคมรวมกัน เปนตน อีกท้ังถาหาก

วิเคราะหจากความสัมพันธทางสังคม พบวา กลุมดาวดิน เปนกลุมสังคมแบบปฐมภูมิ ท่ีมีแนวทางใน

การติดตอสัมพันธ และประกอบกิจกรรมตางๆ เปนลักษณะของสังคมชนบทหรือสังคมประเพณี 

ดังนั้น กลุมดาวดินเปนแคนักศึกษาเผยแพรกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพ่ือสังคม หรือรูจักกันในนาม

กลุมแสวงความชอบธรรม ซ่ึงเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตั้งกลุมข้ึนมาทำ

กิจกรรมรณรงค ศึกษาประเด็นปญหาทางสังคม เชน ความขัดแยงระหวางชาวบานและนายทุนหรือ

รัฐในเรื่องทรัพยากรท่ีดินหรือสิ่งแวดลอมในภาคอีสาน เปนตน 
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บทบาทหนาที่ของกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

(รวมไปถงึกองทุนชุมชนทหาร) 

National Village and Urban Community Fund Regulation 

(Including Military Community Fund) 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 National Village and Urban Community Fund ( Including the military 

community fund)  is a policy form and has been operating since 2 0 0 1 .  The 

government has allocated budget to establish a village and community fund of 1 

million baht  each fund by allow in people to jointly manage the fund by 

themselves with government agencies consulting duties To be a source of budget 

for economic and social development in villages and urban communities Which can 

create a career and income for people and small enterprises in the household As 

well as creating the potential and strength of the economy and society of people 

in villages and urban communities to create sustainable self-reliance which self-

development is both the development of Knowledge, skills and behavior to 

develop attitudes, motivation and habits to find oneself, increase skills, as well as 

change behavior according to the environment changing, including, the village funds 

and urban community funds cha develop into a community financial institution in 

the future with a management and development paradigm aimed at creating a 

learning process that has a form of thinking, an open and moral perspective. 

Keywords: Fund regulations, National Village and Urban Community Fund, Act 

Improve the quality of life, Theory, Law 
 

บทนำ 

 กองทุนชุมชนทหารเปนงานในระดับนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบใหกองทัพบก นำมาเสริม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในระดับลางใหไดเขาถึงแหลงทุน เพ่ือสรางงาน สราง

อาชีพ เพ่ิมรายได มีการดำเนินงานตั้งแตป 2547 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหสมาชิกรวมกันบริหาร

จัดการกองทุนดวยตนเอง ในการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมของ

กำลังพลในหนวยทหาร สูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน กองทัพบกไดมอบหมายใหหนวยท่ีมีการ

จัดการจัดตั้งกองทุนชุนชนทหารมีหนาท่ีใหคำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแล ในการดำเนินงาน

กองทุนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาสิบกวาปท่ีผานมาเราไดรับทราบขอมูล ผลการดำเนินงาน

กองทุนชุมชนทหารโดยท่ัวไป ท่ีพบปญหาการบริหารจัดการ ดานระบบเอกสาร และระบบการออม 

ไมมีการทบทวนแกไขระเบียบขอบังคับของกองทุนฯ ใหเปนปจจุบัน และการจัดเก็บทำบัญชี งบ
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การเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด รวมท้ังปญหาการมีสวนรวมของคนในชุมชน

อยูในระดับต่ำ 
 

บทบาทหนาท่ีของกองทุนชุมชน 

 กองทุนชุมชนเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน 

สรางรายได และบรรเทาเหตุจำเปนเรงดวนของชุมชนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา และ

เสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ัวประเทศ โดยมุงแกไขปญหาความ

ยากจน ทำใหประชาชนอยูดีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นเปนภารกิจหลักท่ีสำคัญของรัฐบาลใน

ทุกประเทศ เพราะเปนการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว 

(สุวัธชัย สมพิบูล, 2562) 

 การฟนฟูเศรษฐกิจเพ่ือการแกไขปญหาเรงดวนเพ่ือทำใหเศรษฐกิจขยายตัวและเพ่ิมขีด

ความสามารถของชุมชน การแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหคนจนมี

โอกาสในการลงทุน ดังนั้น เงินกองทุน 1 ลานบาท ดังกลาวจึงใชเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใน

หมูบานและชุมชนเมืองเพ่ือสรางอาชีพเสริมและสรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชน และวิสาหกิจ

ขนาดเล็กในครัวเรือน (สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2545) 
 

พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) 

 พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 3 ไดให

ความหมายของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

 “กองทุนหมูบาน” หมายความวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แลวแตกรณี 

 “หมูบาน” หมายความวา หมูบานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครอง

ทองท่ี 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและ

ชุมชนเมืองดวยการใหชุมชนเปนผูกำหนดอนาคตและจัดการหมูบานหรือชุมชนตามภูมิปญญาหรือ

ทุนทางสังคมของตนเองในดานการเรียนรู การสรางและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแกไข

ปญหา การสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและองคกร

ชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังการกระตุนเศรษฐกิจของหมูบานและชุมชนเมืองอันเปน

เศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมีความสำคัญและเปนสิ่งจำเปนจึงไดจัดตั้งกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสำหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแกกองทุนหมูบาน
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เปนกลไกใหประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมืองนำไปใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได 

หรือเพ่ิมรายได และลดรายจายในหมูบานหรือชุมชนเมือง และเพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ รวมท้ังกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงิน

ชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศนดานการบริหารและการพัฒนาท่ีมุงสรางกระบวนการเรียนรู ท่ีมี

รูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองท่ีเปดกวางมีคุณธรรม และมีการเรียนรูรวมกันโดยอาศัยหลักของการ

เอ้ืออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสรางและพัฒนาความคิด ความเขาใจใหเปนระบบ

ในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันและสนับสนุนใหเกิดเครือขายกองทุนในทุกระดับ

อยางยั่งยืนและตอเนื่อง จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 วัตถุประสงคกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) 

  มาตรา ๕  ในแตละหมูบานหรือชุมชนเมืองใหจัดตั้งกองทุนหมูบานข้ึนกองทุนหนึ่ง 

เรียกชื่อวา “กองทุนหมูบาน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แลวแตกรณี โดยใหคณะผูจัดตั้งกองทุน

หมูบานยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกำหนด 

 กองทุนหมูบานท่ีจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 

  3.1 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง

รายได เพ่ิมรายได และลดรายจาย หรือสำหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ 

สวัสดิการหรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  3.2 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสำหรับประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  3.3 รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน เพ่ือดำเนินการตาม

วัตถุประสงค 

  3.4 ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอ่ืน เพ่ือประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหแก

เศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  3.5 กระทำการใด ๆ เพ่ือพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการ

ของสมาชิกหรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมของกองทุนหมูบานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

 นอกจากนี้ โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ยังเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง พ.ศ. 2555 ท่ีใชเงินกูภายใตพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ
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ฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหมูบานและ

ชุมชนเมืองมีเงินทุนเพ่ิมข้ึน สรางโอกาสและการเขาถึงแหลงเงินของประชาชน และรับรองความ

ตองการเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ รวมท้ังเพ่ือลดการกูยืมเงินนอกระบบ(พระราชบัญญัติกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2547) 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 4.1 ดานระบบการทำงาน 

  4.1.1 ประธานและคณะกรรมการกองทุนฯ จะตองกำหนดแผนงานประจำป เม่ือสิ้นป

ปฏิทิน ใหนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบวาการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ี

กำหนดหรือไม อยูในระดับใด มีอะไรตองปรับปรุงบาง 

  4.1.2 สมาชิกกองทุนฯ มีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนการกำหนด

นโยบาย กำหนดระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ังมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และประเมินผลการ

ดำเนินงานของกองทุน 

  4.1.3 สมาชิกกองทุนฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุนในระดับดีมีสวนรวมใน

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 

  4.1.4 ในการทำงานจะตองประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 4.2  ดานระบบโครงสราง 

 การดำเนินงานกองทุนชุมชนทหาร เปนการดำเนินงานในรูปแบบนิ ติบุคคล  มี

คณะกรรมการบริหาร มีการกระจายอำนาจ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหนาท่ี และในการ

ดำเนินงานมีการแบงหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน 

 4.3  ดานการปฏิบัติงาน 

 ประธานและคณะกรรมการท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีจะตองมีความเสียสละ มีจิตอาสา ทำงาน

ดวยความชื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถในการจัดการกองทุนเปนอยางดี ทำงานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล การใชเวทีเพ่ือขอมติจากสมาชิกในการตัดสินใจรวมกัน 

 4.4  ดานคานิยมรวมขององคกร 

 ประธานและคณะกรรมการท่ีเขามาทำหนาท่ีคณะกรรมการกองทุนจะตองมีแนวคิดใน

เรื่องของความซ่ืออสัตย มีความโปรงใสในการทำงาน ทำประโยชนใหกับชุมชน และสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 

 4.5 ดานการวางแผนกลยุทธ 
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 ในการปฏิบัติงานใหประสบผลสำเร็จ ประธานและคณะกรรมการจะตองเรียนรูการ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุนฯ เพ่ือเสริมสราง ปองกัน

ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตการจัดแผนงานโครงการท้ังระยะสั้นและระยะยาว และประเมินผลการ

ดำเนินแผนงานโครงการอยูเสมอ 

 4.6 ดานบุคลากร 

 ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาเปนประธานและคณะกรรมการในการบริหารองคกร ตอง

ผานเวทีประชุมสมาชิกและสมาชิกมีสวนรวมในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

ขณะเดียวกันสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถจะตองหมุนเวียนกันเขามาทำหนาท่ีตามระยะเวลาท่ี

กำหนด 

 4.7 ดานทักษะ 

 การบริหารงานใหประสบผลสำเร็จ ประกอบดวย ประธานและคณะกรรมการฝายตางๆ 

ในกองทุนฯ จะตองทำงานเปนทีม มีการแบงหนาท่ีกันทำงานมีทักษะการบริหารการอำนวยการ 

ประสานงาน และการแกไขปญหา (นิยม รัฐอมฤต, 2562) 

  4.7.1 แนวทางเก่ียวกับการบริหารชุมชนชน 

   4.7.1.1 การดูแลสมาชิกในชุมชนใหท่ัวถึง 

   4.7.1.2 มีการประชาสัมพันธ เพ่ือนใหชุมชนรับรูขาวสารตางๆท่ีเก่ียวของกับ

กองทุน 

   4.7.1.3 ทำงานและจัดการคนใหเปนในรูปแบบคณะกรรมการโดยแบงหนาท่ี

รับผิดชอบอยางชัดเจน 

   4.7.1.4 ใชหลักประชาธิปไตยมาบริหาร 

   4.7.1.5 สรางเครือขายระหวางระวางผูบริหารกับชุมชนทุกคน 

   4.7.1.6 มีการประชุมปรึกษาหรือกันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือมีการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 

   4.7.1.7 มีการวางแผนในการดำเนินงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

   4.7.1.8 จัดสวัสดิการใหสมาชิกและชุมชน 

   4.7.1.9 ดูแลผูดอยโอกาสภายในชุมชน (ศิริขวัญ วิเชียรเพลิศ, 2558) 
 

5. ทฤษฎีความเขมแข็งของทหาร 
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 “ความเขมแข็งของทหาร” อันประกอบดวยปจจัยทางดานโครงสรางทางการเมืองการ

ปกครอง รวมกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีรุมลอมทหารมีความสำคัญอยูใน

ระบบการเมืองการปกครองไทยมาอยางตอเนื่องยาวนาน หนึ่งก็คือ เปนตัวผูปกครองเอง เพราะ

กษัตริยตองเปนนักรบ ตองสรางขวัญและกำลังใจใหแกคนในชาติดวยการมีกองทัพท่ีเขมแข็ง สองก็

คือ ตองมีกองทัพไวคอยค้ำจุนราชบัลลังก เพ่ือใหเกิดเสถียรภาพคือความม่ันคงและความตอเนื่อง

ของราชบัลลังก และสามก็คือ ทหารคือผูจัดการความสงบเรียบรอยท่ีทรงแสนยานุภาพมากท่ีสุด 

ดวยขนาดของจำนวนคน (ทหาร) อาวุธยุทโธปกรณ และระเบียบวินัย 

 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทหารก็ยังคงมีหนาท่ีในการค้ำจุนราชบัลลังก 

แตไดเพ่ิมความเขมแข็งข้ึนในกองทัพดวยการเพ่ิมอุดมการณของความเปน “ชาติ” คือเนน “ความ

รักชาติ – การปกปองรักษาอธิปไตยของชาติ” เขาไปในหมูประชาชน เพ่ือใหประชาชนสนับสนุน

กองทัพ อยางเชนแนวคิดเรื่อง “เชื่อผูนำชาติพนภัย” รวมถึงสรางความเปน “นักพัฒนา” ดวยการ

เขาไปมีสวนนำในโครงการพัฒนาตางๆ และขยายบทบาทดานความม่ันคงใหมากข้ึน โดยเฉพาะใน

ภารกิจลับและการค้ำจุนรัฐบาล 

 อยางไรก็ตามในโลกสมัยใหมท่ีภาวะการคุกคามจากสงครามท้ังภายในและภายนอก

ประเทศลดลง กองทัพในหลายๆ ประเทศไดปรับตัวไปอยางมาก อยางเชน การลดขนาดกำลังของ

กองทัพ แตไปเพ่ิมดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ ท้ังนี้ยุทธวิธีในการตอสูก็

เปลี่ยนแปลงไป จากการสูรบแบบเผชิญหนาและประทะดวยกำลังคน ก็เปลี่ยนเปนตอสูทางการ

สื่อสารและการปะทะทางขอมูลขาวสาร ในหลายประเทศ (ท่ีเปนประชาธิปไตย) ไดเปลี่ยนจาก

ระบบการเกณฑทหารไปเปน “ทหารจาง” หรือเขามาเปนทหารดวยความสมัครใจ รวมถึงความรูสึก 

“ความเกลียดชังระหวางชนชาติ” ก็ไมไดรุนแรงเหมือนแตกอน แตเปนประเด็นของความขัดแยงท่ี

เก่ียวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไมไดเนนการรบราฆาฟนกัน 

 ทหารในหลายๆ ประเทศถูกควบคุมโดยระบบรัฐสภา แมแตในประเทศจีนท่ีมีกองทัพ

ขนาดใหญท่ีสุดในโลกและปกครองดวยระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต ก็ยังมีสภาประชาชน (แมจะถูก

กำกับดวยคณะกรรมการเมืองหรือโปลิตบูโรแบบจีน) เพ่ือเปนสัญลักษณวา “ทหารเปนของ

ประชาชน” กลาวงายๆ ก็คือทหารในโลกสมัยใหมไมไดมี “สิทธิพิเศษ” หรือ “อำนาจเหนือ” 

องคกรการเมืองอ่ืนๆ แตตองอยูภายใตการกำกับหรือควบคุมดวยองคกรหลักทางการเมืองการ

ปกครอง คือรัฐสภาหรือองคกรแกนนำทางการเมือง 
 

แนวทางการดำเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) 
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 การจัดต้ังกองทุนดังกลาวเปนพระราชดำริของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสความตอนท่ีหนึ่งวา 

“นาจะมีกองทุนท่ีจะสามารถนำเงินมาใชในการพัฒนานักเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาได ตามความเหมาะสมและทันเวลา โดยใหศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา รวมถึง ผูปกครอง

ของ นักเรียนนายรอย ไดมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดวย” ซ่ึงการ

จัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 6.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกนักเรียนนายรอยเปนหลัก โดยการแสวงหาการสนับสนุนจากแหลงตางๆ เชน 

ศิษยเกา หรือบุคคลอ่ืน 

 6.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการฝกและการศึกษา โดยจัดหาหรือปรับปรุง

อุปกรณ เครื่องมือ สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาใหเหมาะสมและทันสมัย 

 6.3 สงเสริมและสนับสนุนดานกิจกรรม ดานกีฬา และดานสวัสดิการของ นักเรียนนาย

รอย 

 6.4  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนายรอย ครู อาจารย และขาราชการท่ีรับ

ราชการในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในสิ่งท่ีเปนประโยชน ดานการศึกษาการเพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณ การใหทุนวิจัย และศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 6.5  สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวม ในการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาอันจะนำไปสูการเสริมสรางชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความสามัคคี และรวมกันพัฒนากองทัพ 

และประเทศชาติ 

 6.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนหนวยงานประเภทองคการมหาชนอยูภายใต

การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ี

ตองการใหหมูบานและชุมชนเมืองท่ัวประเทศสามารถเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองได 

 ปจจุบันสำนักงานกองทุนชุมชนเมืองแหงชาติ ไดบริหารงานตอเนื่องจากเดิม ภายใต

ระเบียบกองทัพบกวาดวยกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดวยการบริหารจัดการ 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางตอเนื่อง และเกิด

ความเรียบรอยไดจนถึงปจจุบัน (รัชนก พราหมณศิริ, 2562) 
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7. ตัวอยางปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 7.1 การไมไดรับขอมูลขาวสาร นโยบายท่ีสำคัญ ความกาวหนาในการดำเนินงานท่ีจำเปน 

 7.2 การดำเนินงานหรือกิจกรรมของทางกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไมมี

ขอมูลการดำเนินงานของกองทุนฯ ท่ีเปนปจจุบัน 

 7.3 ขาดความเขาใจในการสงเสริม สนับสนุนและติดตามงานเก่ียวกับกองทุนหมูบาน 

เวลาเกิดปญหาข้ึนกับกองทุนหมูบานฯ จึงไมสามารถแกปญหาไดทันทวงทีและหรือไมสามารถ

ขับเคลื่อนงานกองทุนฯใหมีประสิทธิภาพไดเทาท่ีควร 

 7.4 บุคลากรในชุมชนขาดความเขาใจและวิธีการในการออมเงินรวมกับหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ 

 7.5 ขาดการประชาสัมพันธและความรวมมือจากบุคลากรในชุมชน 
 

แนวทางการแกไขปญหากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 8.1 สงเสริมใหบุคลากรภายในชุมชนไดรับการขาวสารหรือนโยบายท่ีจำเปนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เชน การตั้งกลุมไลนเพ่ือประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมภายใน

องคกรรวมท้ังนโยบายตางๆ เปนตน  

 8.2 สงเสริมใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตินำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามา

ดำเนินงานภายในองคกรเพ่ือผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การสำรองฐานขอมูลไวบน Cloud 

server เพ่ือใหมีฐานขอมูลท่ีอับเดตอยางสม่ำเสมอ เปนตน 

 8.3 จัดใหมีการอบรมเพ่ือสงเสริมองคความรูท่ีเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติใหกับคนภายในชุมชน เชน การจัดอบรมทางการบัญชี การจัดอบรมทางการเงิน การอบรม

เก่ียวกับการลงทุน เปนตน 
 

บทสรุป 

 การเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองดวยการใหชุมชนเปน

ผูกำหนดอนาคตและจัดการหมูบานหรือชุมชนตามภูมิปญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในดาน

การเรียนรู การสรางและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแกไขปญหา การสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและองคกรชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง 

รวมท้ังการกระตุนเศรษฐกิจของหมูบานและชุมชนเมืองอันเปนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ 

ตลอดจนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการใน

ชุมชนมีความสำคัญและเปนสิ่งจำเปนจึงไดจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน เพ่ือ
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เปนแหลงเงินทุนสำหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแกกองทุนหมูบานเปนกลไกใหประชาชนในหมูบาน

หรือชุมชนเมืองนำไปใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเพ่ิมรายได และลดรายจาย

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง และเพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รวมท้ังกองทุน

หมูบานและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวน

ทัศนดานการบริหารและการพัฒนาท่ีมุงสรางกระบวนการเรียนรู ท่ีมีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมอง

ท่ีเปดกวางมีคุณธรรม และมีการเรียนรูรวมกันโดยอาศัยหลักของการเอ้ืออาทรในรูปแบบ

กัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสรางและพัฒนาความคิด ความเขาใจใหเปนระบบในลักษณะของการบูร

ณาการทุกเรื่องเขาดวยกันและสนับสนุนใหเกิดเครือขายกองทุนในทุกระดับอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 
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การปกครองทองถิ่นในกูฏทันตสูตร 

Local Government In Kutadantasutra 

 

ชวัชชัย ไชยสา∗ 

 

บทคัดยอ 

 กูฏทันตสูตร เปนสูตรท่ีพระสมณโคดมไดสนทนาหรือตรัสตอบคำถามของพราหมณกูฏทัน

ตะ เก่ียวกับการบูชามหายัญท่ีพราหมณไดทูลถามเก่ียวกับยัญสมบัติ 3 องคประกอบ 16 พระพุทธ

องคไดนำเอาเรื่องของพระเจามหาวิชิตราช ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีจะจัดพิธีกรรมบูชามหายัญท่ีมีมาแลวใน

อดีตมีเปาหมายเดียวกัน เรื่องของพระเจามหาวิชิตราชไดกำหนดกลยุทธในการปราบเสี้ยนหนาม

ของแผนดิน คือความยากจนของประชาชน และโจรผูรายท่ีคอยปลน ลักทรัพยของพลเมือง ใน

ทองถ่ินตาง ๆ ของแผนดิน กลยุทธในการปราบเสี้ยนหนามของแผนดินใหสิ้นโดยไมมีการลงโทษ 

การจับกุม รวมถึงการประหาร เพราะวิธีการดังกลาวไมสามารถปราบใหหมดไปได วิธีการท่ีจะปราบ

ใหหมดสิ้นนั้น ตองใชวิธีการในการใหท่ีไมเหมาะสม และเปนแนวทางท่ีจะขจัดความยากจนของ

ประชาชน ดังพราหมณปุโรหิตไดถวายคำแนะนำแกพระเจามหาวิชิตราชวาพระเจามหาวิชิตราช

จะตองพระราชทานพันธุพืชและอาหารแกพลเมืองผูขะมักเขมนแลพระราชทานสัตวเลี้ยงแก

เกษตรกร พระราชทานแกพลเมืองท่ีขะมักเขมนแกพลเมืองท่ีทำพาณิชยกรรม และพระราชทาน

อาหารและเงินเดือนแกขาราชการท่ีขยันขันแข็งพราหมณปุโรหิตไดถวายคำแนะนำในแนวทางการ

ปฏิรูปพิธีกรรมในการบูชามหายัญ โดยไมตองมีการฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร และสัตวประเภทอ่ืน ๆ 

ไมมีการตัดตนไม ไมตองเก่ียวหญาคา ไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน ใหมีการจัดพิธีกรรมการบูชาหมายัญ

โดยใชเพียงเนยใส น้ำมัน เนยขน นมเปรี้ยว น้ำผึ้ง และน้ำออยเทานั้น แผนดินท่ีเคยไดชื่อวาเปน

ดินแดนอาชญากร กลับกลายเปนดินแดนท่ีไมมีเสียงรองให เสียงรองคร่ำครวญ เปนดินแดนท่ีเต็มไป

ดวยรอยยิ้ม สันติสุขตลอดกาล 

คำสำคัญ : การบูชายัญ, กลยุทธการปราบเสี้ยนหนามของแผนดิน,การปฏิรูป,  การปกครองสวน

ทองถ่ิน 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Local government had been in Kutadantasutra was important contents, 

which dealed with conversation between the Buddha and Kutadanta Brahmana; 

The Brahmana asked and the Buddha explained about sacrifice. The important 

contents were be politics and government which the Buddha is concerned King 

Mahavichittarach who wished to sacrifice so that he discussed his advisor as Purohit 

Brahmana. The Brahmana Purohit advised to better thing as to stop the enemies of 

land. There are three strategies to used stop the poor of popular and the thieves. 

You must give the seed  and stocks to farmers, giving capital to commercial and 

giving the food and salary to the officials who were been diligent. The Buddha 

taught to sacrifice by no killing animals to Kutadanta Brahmana. Brahmana can 

sacrifice by using these things as cheese, oil, milk and honey. 

keywords ;   Sacrifice,  Strategy for stopping enemies of land, Reformation plan, 

Local government 

    

บทนำ 

 กูฏทันตสูตร เปนสูตรท่ีอยูในพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เลมท่ี 9 ไดจัดพิมพเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ 50 ป ของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 การท่ีไดตั้งหัวขอ การปกครองทองถ่ินในกูฏทันตสูตรนั้น เปนพระสูตรท่ีมีเนื้อหาท่ีมีการ

ปกครองอยางอิสระเปนหมูบานท่ีพระราชาหรือกษัตริยไดมอบหมายใหเปนหมูท่ีปกครองครอง

ตนเอง  โดยพระเจาพิมพิสารไดมอบใหกูฏทันตพราหมณเปนผูดูแล เปนผูบริหาร เปนผูปกครอง 

เปนเสมือนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันนี้ จัดการปกครองอยางอิสระ เปนอาณาเขตหรือ

ดินแดนท่ีมีการบริหารการปกครองอยางเอกเทศ ดังขอความท่ีกลาวไวในพระสูตรวา “พราหมณกูฏ

ทันตะปกครองหมูบานขาณุมัต ซ่ึงมีประชากรและสัตวเลี้ยงมากมาย มีพืชพันธุธัญญาหารและน้ำ

หญาอุดมสมบูรณ เปนพระราชทรัพยท่ีพระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทาน ปูนบำเหน็จให

เปนพรหมไทย” 
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 คำวา “พรหมไทย” ของอันพรหมประทาน ของใหท่ีประเสริฐสุด หมายถึง ดินแดนหรือ

บานเมืองท่ีพระราชทานเปนบำเหน็จ เชน เมืองอุกกุฏฐะท่ีพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานแก

โปกขรสาติพราหมณและนครจำปาท่ีพระเจาพิมพิสารพระราชทานแกโสณทัณฑพราหมณปกครอง 

 ขอความท่ีกลาวมานี้ เปนการยืนยันวา หมูบานขาณุมัต เปนหมูบานท่ีไดรับพระราชทานให

มีการปกครองตนเองอยางอิสระ หรือทำการบริหารจัดการอยางเอกเทศ และไดมอบใหกูฏทันต

พราหมณเปนผูปกครอง เปนดินแดนท่ีไดแยกออกมาใหปกครองตนเอง เปรียบเสมือนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน แมจะไมเหมือนกันท้ังหมด แตในรูปแบบ การบริหารการปกครองมี

ลักษณะเหมือนกัน หันไปดูท้ังแนวคิด และทฤษฎีและความหมายของการปกครองทองถ่ินในปจจบุัน 

ตามทรรศนะของนักวิชาการท้ังหลายท่ีกลาวไว ดังนี้ 

 เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967: 101-103)นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การ

ปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอำนาจ หรือกระจายอำนาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือเปด

โอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอำนาจในการปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเพียงบางสวนในการ

บริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวา ถาอำนาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลวรัฐบาล

ทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดงันั้น การบริหารทองถ่ิน

จึงจำเปนตองมีองคกรเปนของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกร

อันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถ่ินของ

ตนเองและเขตอำนาจของตน 

 วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย (William V. Holloway, 1959: 101-103) นิยามวา การปกครอง

ทองถ่ิน หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกำหนดไว มีอำนาจการ

ปกครองตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีมีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน (ในทองถ่ินนั้น) 

 จอหน เจ. คลารก (John J. Clark, 1957: 87-89) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง 

หนวยการปกครองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด

โดยเฉพาะ และหนวยการปกครองดังกลาวนี้จัดตั้งและจะอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984: 398) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอำนาจอิสระ พรอมความรับผิดชอบท่ีตนสามารถท่ีจะใชไดโดย

ปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการ

ปกครองทองถ่ินยังตั้งอยูภายใตบทบังคับวาดวยอำนาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระแต

อยางใด 
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 วิลเลี่ยม เอ. ร็อบสัน (William A. Robson, 1953: 574) ใหความหมายวา การปกครอง

ทองถ่ิน คือ การปกครองสวนหนึ่งของประเทศ ซ่ึงมีอำนาจอิสระ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามสมควร 

อำนาจอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองไมมากจนมีผลกระทบกระเทือนตออำนาจอธิปไตยของรัฐ 

เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิใชชุมชนท่ีมีอำนาจอธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ

ตามกฎหมาย และมีองคการท่ีจำเปน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินนั้นเอง 

 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษาการ (2524, 15) นิยามวา การปกครองทองถ่ินเปนระบบการ

ปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอำนาจทางปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิด

องคการทำหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ องคการนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล 

แตก็มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง 

 อุทัย หิรัญโต (2523, 2) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบ

อำนาจใหประชาชนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครอง และดำเนินการบางอยาง โดย

ดำเนินการกันเองเพ่ือบำบัดความตองการของตน การบริหารงานทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มี

หนาท่ีซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาท้ังหมด หรือบางสวน ท้ังนี้ มีความเปนอิสระในการบริหาร แต

รัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม 

เพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐทำใหเกิดข้ึน  

 การปกครองทองถ่ินเปนการปกครองท่ีมีความสัมพันธกับการกระจายอำนาจ ซ่ึงรัฐบาล

กลางไดมอบอำนาจทางดานการพัฒนาทองถ่ิน หรือเปนการใหดำเนินการกิจกรรมบางอยางท่ีรัฐ

มอบหมายอยางอิสระ และงานบริการประชาชนในทองถ่ินหรือสถานท่ีใกลเคียง เปนการดำเนินการ

โดยคนในทองถ่ินโดยไมมีอำนาจอธิปไตย จึงบริหารงานท่ีอยูในกรอบของกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน 

ๆ ท่ีกำหนดใหปฏิบัติหนาท่ี โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหทองมีความเจริญกาวหนา เปนตัวแทนของ

รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การดำเนินกิจการซ่ึงอยูในอาณาเขตท่ีแนนอน มีอำนาจในการบริหาร

กิจการท่ีไดรับมอบหมายในกรอบของกฎหมายท่ีอิสระตามความเหมาะสม  

 

วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

 1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ท้ังทางดานการเงิน ตังบุคคล ตลอดเวลาท่ีใชในการ

ดำเนินการ 

 2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
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 3. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน 

 เม่ือศึกษาวัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ินแลว จะตองกลับมาศึกษาเก่ียวกับหนาท่ีท่ี

หนวยงานการปกครองทองถ่ินในปจจุบันรับผิดชอบ เพ่ือนำไปเปรียบเทียบกับภาระการดำเนินงาน

ของพราหมณกูฏทันตะ ท่ีไดดำเนินการในหมูบานขาณุมัต หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองพิจารณาดานงบประมาณ กำลังคน กำลังความสามารถของอุปกรณ 

เครื่องมือท่ีจะนำมาใชในการดำเนินการ มีแนวคิดท่ีจะรับผิดชอบสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอทองถ่ิน

ของตน จะมีการกำหนดนโยบายอยางเพ่ือใหทองถ่ินประสบความตามเปาหมาย เปนดินแดนท่ีเกิด

ความเจริญกาวหนา มีความม่ังค่ังอุดมสมบูรณทุก ๆ ดาน ไดมีการริหารจัดการไดตามท่ีรัฐบาลไดตั้ง

ความหวังไวหรือไม 

 รัฐบาลไดกำหนดหนาท่ีใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ พอท่ีจะนำมา

พิจารณา ดังนี้ 

 1. มีงานท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมของทองบรรดาพวกพราหมณท่ีถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับ

การอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัยตาง ๆ การรักษาความปลอดภัยท้ังประชาชนและ

ทรัพยสินของประชาชน 

3. งานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม เชน งานดานสาธารณสุข การสงเคราะหท้ังเด็กและ

คนชรา 

4. เปนงานท่ีเก่ียวกับพาณิชยทองถ่ิน การอาชีพ การจัดสถานท่ีประกอบอาชีพและงานอ่ืน 

ๆ  

 เม่ือกลาวถึงหนาท่ีท่ีองคกรบริหารสวนทองถ่ินรับผิดชอบมีมากมาย ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับ

มอบหมายจากรัฐบาล ใหปฏิบัติตอทองถ่ินของตนเอง รวมถึงการหางบประมาณมาดำเนินการใน

หนวยงานในดานตาง ๆ อาศัยเพียงสนับสนุนแลวไมเพียงพอตอการดำเนินงาน 

 

เปาหมายของหมูบานขาณุมัต 

 กูฏทันตพราหมณ เม่ือไดรับพระราชทานใหเปนผูปกครองหมูบานขาณุมัต ไดมีการกำหนด

เปาหมายหรือเปาประสงคเพ่ือใหทองถ่ินคือหมูบานขาณุมัตท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหเปน

ผูรับผิดชอบ ใหเปนบานเมืองท่ีเจริญกาวหนา รุงเรือง ขาวปลา อาหาร พืชพันธุธัญญผลอุดม

สมบูรณ  
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 ในชุมชนขาณุมัต เปนชุมชนท่ีเจริญและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีพราหมณกูฏทันตะ

เปนผูรับผิดชอบและทำหนาท่ีปกครอง หมูบานขาณุมัตไดใชในการบริหารการปกครองเชนเดียวกับ

เมืองหลวง(กรุงราชคฤห) ไดมีอำมาตยทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา และเปนผูประสานงาน ในการ

ปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมีตำแหนงปลัดประจำองคกรสวนทองถ่ิน เปนตำแหนงบริหารและ

ตัวแทนของรัฐบาลมาดูแลการบริหารงานขององคกร แตปุโรหิตในขาณุมัตไมไดเปนตำแหนงบริหาร 

ถาปจจุบันคงอยูในตำแหนงเลขาของพราหมณกูฏทันตะตามนัยพระสูตรท่ีไดกลาวไว ดังนี้วา 

 พราหมณกูฏทันตะพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้นบน มองเห็นพราหมณและคฤหบดี

ชาวบานขาณุมัต เดินรวมกันเปนหมูไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา จึงเรียกอำมาตยท่ีปรึกษามาถามวา “พอ

อำมาตยพราหมณและคฤหบดีชาวบานขาณุมัต ออกจากหมูบานขาณุมัต เดินรวมกันเปนหมู ๆ ไป

ยังสวนอัมพลัฏฐิกาทำไมกัน 

 อำมาตยท่ีปรึกษาตอบวา “ทานขอรับ พระสมณโคดมเปนศากยบุตร เสด็จออกผนวชจาก

ศากยตระกูล เสด็จจาริกอยูในแควนมคธพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 500 รูป เสด็จหมูบานขาณุมัต

โดยลำดับ ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกาใกลหมูบานขาณุมัต 

 พราหมณกูฏทันตะ เม่ือไดฟงดังนั้น ไดมีความคิดวา “เราไดยินวา พระสมณโคดม ทรง

ทราบยัญสมบัติ 3 ประการ มีองคประกอบ 16 สวนเราไมรูเลย แตปรารถนาจะบูชามหายัญ ทางท่ีดี

เราควรไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูลถามยัญสมบัติ 3 ประการ มีองคประกอบ 16” 

 เม่ือกูฏทันตะ ไดตัดสินใจจะไปเฝานพระพุทธเจาเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับเรื่องยัญสมบัติ 3 และ

องคประกอบ 16 ไดเรียกปุโรหิตท่ีปรึกษามาสั่งใหไปบอกพราหมณและคฤหบดีใหรอกอน พราหมณ

กูฏทันตะจะไปเฝาพระสมณโคดม เม่ือปุโรหิตไดดำเนินการตามท่ีพราหมณกูฏทันตะบอกเรียบรอย

แลว กูฏทันตะพราหมณไมไดฟงคำคัดคานของพวกพราหมณและคฤหบดีชาวขาณุมัต และชักชวน

พวกพราหมณและคฤบดีท้ังหมดเขาดวยกัน 

 พราหมณกูฏทันตะ เขาไปเฝาพระสมณโคดมนั้น สามารถท่ีจะมองท่ีตัวพราหมณวา เปน

บุคคลท่ีมีวิสัยทัศนท่ีจะหาความรูท่ีถูกตองและกวางขวาง เพ่ือท่ีจะนำมาเปนแนวทางในการพัฒนา

หมูบานขาณุมัตใหคงความเจริญไว และใหเพ่ิมความเจริญรุงเรืองใหยิ่ง ๆ ข้ึน และอีกประการหนึ่ง

เปนอนุรักษรักษาขนบประเพณีท่ีไดมีการกระทำกันมาเปนนานของคนอินเดีย การประกอบพิธีบูชา

มหายัญเปนหลักการในการสรางความสามัคคีของชุมชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวม เปนมุมมองท่ีมองตามหลักของศาสนาพราหมณ-ฮินดู  

 

 



777การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ความเปนมาของกูฏทันตสูตร 

 กูฏทันตสูตรนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสแกพราหมณชื่อกูฏทันตะ ในขณะท่ี

พระองคประทับอยู ณ สวนอัมพลัฏฐิกา ใกลกับหมูบานขาณุมัต แควนมคธ ในขณะเดียวกัน 

พราหมณกูฏทันตะกำลังเตรียมการเพ่ือประกอบพิธีกรรมบูชามหายัญ เพ่ือใหเปนไปตามยัญสมบัติ 3 

มีองคประกอบ 16 ซ่ึงไดมีการเตรียมสัตวไวเพ่ือฆาสังเวยเทพเจาหรือบูชามหายัญ เชน วัวเพศผู ลูก

วัวเพศผู ลูกวัวเพศเมีย และแกะอยางละ 700 ตัว แตการประกอบพิธีบูชามหายัญนั้น พราหมณกูฏ

ทันตะ ยังไมเขาใจอยางแทจริง หมายความวาจะทำอยางไรจึงจะไดกุศลผลบุญมาก หรือเปนท่ีพออก

พอใจของสิ่งศักดิ์หรือพระเจาเทพเจา เม่ือทราบวาพระพระพุทธเจาเสด็จมาท่ีมคธ ประทับอยูท่ีสวน

อัมพลัฏฐิการใกลหมูบานขาณุมัต และไดตัดสินใจไปเขาเฝา 

การมีสวนรวมของชุมชนในกูฏทันตสูตร 

 การปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนในชุมชนปกครองกันเอง หรือ

คนในทองถ่ินเขามาทำหนาท่ีในการบริหารจัดการ หรือแกปญหาในทองถ่ินของตน เม่ือผูปกครองได

กำหนดนโยบายออกมา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสวนรวมท้ังโดยออมหรือโดยตรง ผูท่ีไมเห็นดวย

จะตองมีการคัดคานและแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังกำหนดสิ่งท่ีนำมาทดแทนหรือชวยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ดังพระพุทธเจาทรงตรัสแกพราหมณกูฏทันตะในเรื่องของพระเจามหา

วิชิตราชท่ีมีมาแลวในอดีตวา  

 “พราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาวิชิตราชทรงเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มี

โภคะมาก มีพืชพันธุธัญญาหารเต็มทองพระคลัง ตอมาทาวเธอประทับอยูตามลำพังทรงคิด

คำนึงวา เราได ถึอครองโภคสมบัติ ท่ี เปนของมนุษยอยางมากมาย ได เอาชนะแลว 

ครอบครองดินแดนท่ีกวางใหญ ทางท่ีดีเราพึงบูชามหายัญท่ีจะเอ้ืออำนวยประโยชนสุขแก

เราตลอดกาลนาน” 

พระเจามหาวิชิตราช ตัดสินพระทัยจะจัดพิธีกรรมบูชามหายัญ รับสั่งใหเรียกพราหมณ

ปุโรหิตมารับสั่งวา “พราหมณ  เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานผูเจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายัญ

ท่ีจะอำนวยประโยชนสุขแกเราตลอดกาลนาน” 

กลยุทธในปราบความยากจนและโจร 

 เม่ือพราหมณปุโรหิตไดฟงแลว จึงกราบทูลวา “บานเมืองของพระองคยังมีเสี้ยนหนาม มี

การเบียดเบียน โจรยังปลนบาน ปลนนิคม ปลนเมืองหลวง ดักก้ีในทางเปลี่ยว เม่ือบานเมืองยังมี

เสี้ยนหนาม พระองคจะใหโปรดฟนฟูพลีกรรมข้ึน ก็จะไดชื่อวาทรงกระทำสิ่งท่ีไมสมควร พระองคมี

ดำริอยางนี้วา เราจักปราบเสี้ยนหนามคือโจร ดวยการประหาร จองจำ ปรับไหม ตำหนิโทษ หรือ
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เนรเทศ อยางนี้ไมใชการกำจัดเสี้ยนหนามคือโจรท่ีถูกตอง เพราะวาโจรท่ีเหลือจากท่ีกำจัดไปแลว 

จักมาเบียดเบียนบานเมืองของพระองคในภายหลังได แตการกำจัดเสี้ยนหนามคือโจรท่ีถูกตอง ตอง

ใชวิธีการหรือกลยุทธตอไปนี้ คือ 

 1. ขอใหพระองคพระราชทานพันธพืชและอาหารใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนใน

เกษตรกรรม และการเลี้ยงปศุสัตวในบานเมืองของพระองค 

 2. ขอใหพระองคพระราชทานตนทุนใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในพาณิชยกรรมใน

บานเมืองของพระองค 

 3. ขอใหพระองคพระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการท่ีขยันขันแข็งในบานเมือง

ของพระองค 

 ท้ังสามประการท่ีกลาวมานี้ ถือวาเปนอาวุธท่ีสามารถใชความยากจน ปราบโจรผูราย และ

ปราบคอรรับชั่นอีกดวย พระเจามหาวิชิตราช พระองคเปนพระมหากษัตริยท่ีปกครองในระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจเต็มเปยม แตพระองคเปนพระมหากษัตริยท่ีปกครองโดยธรรม มีน้ำพระ

หฤทัยเปนนักปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย พระองคเปดโอกาสใหพราหมณปุโรหิตขัดแยงเก่ียวกับ

การจัดบูชายัญ สามารถเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของพระองค การประทำอยางนี้ถือวามี

สวนรวมในกระบวนการทางการเมืองทุกมิติอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสิทธิของพลเมือง 

 พราหมณปุโรหิตท่ีแสดงความคิดเห็นขัดแยงพระเจามหาวิชิตราช เพราะการบูชายัญเปน

การทำลายชีวิตสัตวเปนจำนวนมากมาย และเปนการประกอบพิธีกรรมท่ีไมสามารถแกปญหาโจร

ผูราย ความยากจนของประชาชน ขาราชการชั้นผูนอยของบานเมืองยังลำบาก ประชากรของ

บานเมืองยังยากจน เปนกิจกรรมท่ีสรางเหน็ดเหนื่อยใหแกบุคคลหลายฝาย พราหมณปุโรหิตจึง

ไดแนะนำกลยุทธในแกปญหาดานตางของบานเมือง 

เสนอแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 พราหมณปุโรหิตไดแสดงวิสัยทัศนโดยการเสนอแนวทางในการพัฒนาบานเมือง ใหปญหา

ตาง ๆ หมดไป เปนแนวทางท่ีสรางเจริญกาวหนา และเกิดสันติสุขอยางยั่งยืน ไดเสนอความคิดท่ีไม

ตองมีการทำลายชีวิต เปนการลบลางพิธีกรรมท่ีเปนอาชญากร มาสงเสริมอาชีพหรือท่ีเรียกวา

เศรษฐศาสตรการเมือง ใหกับคนท่ีอยูภายใตการปกครอง ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ มีการสำรวจขอมูลใน

เชิงของการวิจัย และนำมาพัฒนาบานเมืองใหเกิดผลในเชิงรูปธรรมมากข้ึนในพระสูตรไดระบุไววา 

“พระองคมีพระราชดำริอยางนี้วา การจักปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรดวยการ

ประหาร จองจำ ปรับไหม ตำหนิโทษ หรือเนรเทศ อยางนี้ ไมใชการกำจัดเสี้ยนหนามคือ
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โจรท่ีถูกตอง เพราะโจรท่ีเหลือจากท่ีกำจัดไปแลวจักกลับมาเบียดเบียนบานเมืองของ

พระองคในภายหลังได” 

 

พราหมณปุโรหิตเสนอหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 พราหมณปุโรหิต ไดแสดงกลยุทธในการปราบโจร ความยากจน และไดเสนอแนวทางท่ีจะ

ทำใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา มีสันติสุขอยางยั่งยนื ไดเสนอแนวทางท่ีจะนำพาไปการพัฒนา

ท่ีแทจริง ตามรูปแบบ 3 ประการ คือ ใหแจกพันธพืชอาหารใหกับพลเมือง ใหแจกทุนในการคาขาย 

และใหเงินเดือนแกขาราชการ จากขอเสนอท่ีพราหมณปุโรหิตไดเสนอนั้น เปนการยืนยันถึงสัมพันธ

กันอยางแนนแฟนของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงไมอาจจะแยกออกจากกันได ดังมีขอความท่ี

ยืนยันในพระสูตรวา 

“พลเมืองเหลานั้นจักขวนขวายในหนาท่ีการงานของตน ไมพากันเบียดเบียน

บานเมืองของพระองค และจักมีกองพระราชทรัพยอยางใหญ บานเมืองก็จะอยูรมเย็น ไมมี

เสี้ยนหนาม ไมมีการเบียดเบียน ประชาชนจะชื่นชมยินดีตอกัน มีความสุขกับครอบครัว อยู

อยางไมตองปดประตูบาน” 

 เม่ือพระเจามหาวิชิตราชไดสดับคำแนะนำของพราหมณปุโรหิตแลว พระองคทรง

ดำเนินการตามคำบอกของพราหมณ ดังมีขอความท่ีปรากฏในพระสูตรวา “พระเจามหาวิชิตราช

ทรงรับคำของพราหมณปุโรหิตแลว ไดพระราชทานพันธุพืชและอาหารแกพลเมืองท่ีขะมักเขมนใน

เกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว พระราชทานตนทุนใหแกใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในพาณิชยก

รรม พระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการท่ีขยันขันแข็งในบานเมืองของพระองค พลเมือง

เหลานั้นขวนขวายในหนาท่ีการงานของตนไมพากันเบียดเบียนบานเมืองของพระองค และไดมีกอง

พระราชทรัพยอยางใหญ บานเมืองอยูรมเย็น ไมมีเสี้ยนหนาม ไมมีการเบียดเบียน ประชาชนตางชื่น

ชมยินดีตอกัน มีความสุขกับครอบครัว อยูอยางไมตองปดประตู” 

 ผลท่ีบังเกิดในการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีพราหมณปุโรหิตเสนอมานั้น เม่ือไดนำไป

ปฏิบัติก็เกิดผลลัพธตอบแทนอยางมาก เปนแผนการปดประตูไมใหประชาชนไปเบียดเบียนคนอ่ืน 

เพราะแตละคนไดตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางตอเนื่อง ไมมีเวลาวางท่ีจะไปทำอยางอ่ืน

เพราะงานของตัวลนไมลนมือทำไมหวาดไมไหว เม่ือคนเราไดใจทำหนาท่ีของตนใหสมบูรณแลว สิ่งท่ี

ขาดแคลนท่ีเคยมีในอนาคตก็หมดไป เปนบุคคลหรือครอบครัวท่ีม่ังค่ัง มีทรัพยสมบัติไมขาดแคลน 

ความสงบสุขก็เกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือประชาชนในบานเมืองมีความม่ังค่ัง มีทรัพยสมบัติร่ำรวย ก็
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เปนผลทำใหประเทศชาติบานเมืองม่ังค่ัง เศรษฐกิจอุดมสมบูรณตามไปดวย ประชาชนยากจน

ประเทศชาติก็ยากจนตามไปดวย 

 การปกครองทองถ่ินมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ประชาชนมีสวนรวม

และมีโอกาสลงมือปฏิบัติการปกครองทองดวยตนเอง พัฒนาทองถ่ินของตนเอง และยังมีงานท่ีเสริม

เขามาคืองานดานการบริการประชาชนในทองถ่ินของตนเองและทองถ่ินใกลเคียง ไดสงเสริม

ทางดานอาชีพ การใหคำปรึกษาเก่ียวกับการดำเนินกิจการของประชาชนในทองถ่ิน กลายเปนคมท่ีมี

รายไดสูง พัฒนาแหลงน้ำ แหลงเสื่อมโทรมใหเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชทำประโยชนได  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือแกประชาชนในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการศึกษา 

การประกอบอาชีพ และเปนหนวยงานท่ีใหการสงแสริมสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินสามารถยืน

บนลำแขงของตัวเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน  

 การปกครองสวนทองถ่ินมีความสำคัญพอท่ีจะนำมากลาวไดดังนี้ 

 1. การปกครองทองถ่ินเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูและฝกฝน ใหประชาชน

ในทองถ่ินมีความรูและประสบการณทางการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ 

 2. การปกครองทองถ่ินชวยสงเสริมให มีความรวมมือและการเขามามีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือกระทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชนในทองถ่ินนั้น ๆ 

 3. การปกครองทองถ่ินเปนการตอบสนองความตองการโดยรวมของประชาชนในแตละ

ทองถ่ินซ่ึงมีความแตกตางกัน หากประชาชนรอรับการตอบสนองจากรัฐบาลกลางอาจไมไดรับตาม

ความตองการและมีความลาชาผูบริหารงานปกครองทองถ่ินซ่ึงอยูใกลชิดยอมสามารถตอบสนองได

ทันทวงทีและมีความเหมาะสมก 

 4. การพัฒนาทองถ่ินจะเจริญกาวหนาอยางม่ันคง จะเปนผลมาจากความรวมมือ การ

สนับสนุน และการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธาและไววางใจตอคณะผูบริหารขององคกร 

 ในปจจุบันการปกครองสวนทองถ่ินมีความสำคัญมาก ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทำประโยชนใหแก

ชุมชนหรือประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ประชาชนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเปนเบื้องตน เปนการปูพ้ืนฐานการเรียนรูและใหประสบการณการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ชวยในการเสริมสรางใหมีความรวมมือของประชาชนในชุมชนนั้น โดยเบื้องตนจะตอง

รวมกลุมกันเปนคณะเพ่ือจะขันอาสาเขามาทำหนาท่ีบริหารและการบริการขององคกร เพ่ืออุทิศตน

มาทำกิจกรรมสาธารณะอันเปนประโยชนของชุมชนในทองถ่ินนั้น ๆ การบริหารเปนการตอบสนอง
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สวนรวมท่ีตองการจะแกปญหาและเสริมอาชีพใหวิถีชีวิตมีความเจริญกาวหนา การมีสวนรวมในทาง

การเมืองชวยใหทำประโยชนแกทองถ่ิน 

การทำประชาวิจารณ 

 พระเจามหาวิชิตราชไดจัดการบานเมืองใหสงบสมบูรณ และกำจัดเสี้ยนหนามเรียบรอยแลว

ตามคำแนะนำของพราหมณปุโรหิตแลว พระองคก็ยังคิดคำนึงท่ีจะจัดพิธีกรรมบูชามหายัญและตอง

ทำใหได ดังนั้น พราหมณปุโรหิต จึงไดแนะนำใหแสวงหาความรวมมือกับบุคคลสำคัญตาง ๆ 

เปรียบเสมือนการปกครองสวนทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตย จะตองทำประชาวิจารณเพ่ือ

แสวงหาความเห็นชอบของประชาชนในทองถ่ิน ประชาชนทองถ่ินตองมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็น 

 ในกรณีขอความท่ีบงบอกของพราหมณปุโรหิตผูใหคำปรึกษาไดกราบทูลไวในพระสูตร ดังนี้ 

“ถาเชนนั้น ของพระองคโปรดรับสั่งใหเชิญเจาผูครองเมืองท่ีอยูในนิคมและอยูใน

ชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค โปรดรับสั่งใหเชิญอำมาตยราชบริพารท่ีอยูในนิคม

และอยูในชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค โปรดรับสั่งใหเชิญพราหมณมหาศาลท่ี

อยูในนิคมและอยูในชนบทท่ังพระราชอาณาเขตของพระองค และโปรดรับสั่งใหเชิญ

คฤหบดีผูม่ังค่ังท่ีอยูในนิคมและอยูในชนบทท่ัวราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทาน

ผูเจริญท้ังหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอพวกทานผูเจริญจงรวมมือกับเราเพ่ือ

อำนวยประโยชนสุขแกเราตลอดกาลนาน” 

 เม่ือพระเจามหาวิชิตราช ไดเชื่อเชิญบุคคล 4 จำพวก คือ เจาผูครองเมือง เชิญอำมาตยราช

บริพาร พราหมณมหาศาล และคฤหบดีผูม่ังค่ังมาปรึกษาหารือแลว บุคคลเหลานั้นพากันกราบทูลวา 

“ขอพระองคจงทรงบูชายัญเถิด ตอนนี้ เปนเวลาบูชายัญ” บุคคล 4 จำพวกนี้ เห็นชอบตาม

พระราชดำริ จัดเปนองคประกอบของยัญนั้น 

 

แนวคิดการปฏิรูปการบูชายัญในกูฏทันตสูตร 

 เม่ือพูดถึงการประกอบพิธีกรรมการบูชายัญของคนอินเดียในยุคนั้น สังคมพากันยอมรับวา

เปนพิธีกรรมท่ีมีอานิสงสมากยิ่ง ผูท่ีประกอบกิจการงานไดผลบริบูรณ มีทรัพยสินบริบูรณจะนิยม

การประกอบพิธีกรรมบูชายัญ เพ่ือแสดงการขอบคุณตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีพวกเขาคิดเปนสิ่งชวยเหลือให

ไดรับผลอยางบริบูรณ ในบางครั้งการประกอบพิธีกรรมนี้ ไมเพียงมีการฆาแพะ แกะ ไก วัว ควาย 

เปนตนเทานั้น ยังมีบุคคลท่ีประสงคจะไดอานิสงสสูงสุด ไดนำบุตร ธิดา ภรรยา มาบูชายัญดวย ถา
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จะมองตามสายตาของคนท่ัวไปแลวถือวาเปนการพิธีกรรมท่ีโหดรายเพราะทำลายชีวิตของสัตว

หลายประเภท แตละประเภทก็มีจำนวนมากมาย จะเรียกวาเปนดินแดนแหงอาชญากรรม 

 พราหมณปุโรหิตโพธิสัตว จึงนำเอาแนวคิดท่ีเปนการปฏิวัติแนวคิดเดิมท่ีเปนแนวคิดแหง

การฆา เปนแนวคิดท่ีไมตองไปเบียดเบียนชีวิตของผูอ่ืน เปนแนวคิดท่ีปฏิรูปท่ีไมนำเอาสิ่งมีชีวิตมาทำ

พิธีกรรมการบูชายัญ เปนการสรางหรือกำหนดองคประกอบในพิธีกรรมบุชามหายัญ คือเปนหลัก

คุณสมบัติของผูประกอบการในพิธีกรรมบูชามหายัญ ดังขอความในกูฏทันตสูตรวา  

  “ในยัญนั้น ไมตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร และสัตวประเภทอ่ืน ๆ ไมตองตัด

ตนไมมาทำหลักบูชายัญ ไมตองเก่ียวหญาคาเพ่ือเบียดเบียนสัตวอ่ืน แมเหลานชนท่ีเปนทาส คนรับ

ใช กรรมกรของพระเจามหาวิชิตราชก็ไมถูกลงอาชญา ไมมีภัยคุกคาม ไมตองรองไหฟูมฟายทำ

บริกรรมแทจริง คนท่ีปรารถนาจะทำจึงไดทำ ท่ีไมปรารถนาก็ไมตองทำ ทำแตสิ่งท่ีปรารถนาเทานั้น 

สิ่งท่ีไมปรารถนาไมตองทำ ยัญพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพราะเนยใส น้ำมัน เนยขน นมเปรี้ยว น้ำผึ้ง 

และน้ำออยเทานั้น” 

 จากขอความท่ีกลาวมานั้น เดิมทีในขณะท่ีประกอบพิธีจะมีแตเสียงรองครวญคราง เสียง

รองใหระงมไปท่ัว พราหมณปุโรหิตไดปฏิวัติพิธีกรรมในการบูชายัญใหม โดยไมมีการใชสิ่งท่ีมีชีวิตมา

ประกอบในการทำพิธีกรรมการบูชามหายัญ กลายเปนดินแดนท่ีเต็มเปยมดวยรอยยิ้ม เปนเขตแดนท่ี

สงบรมเย็น เปนอาณาเขตท่ีมีแตสันติสุข เปนดินแดนท่ีไดรับอานิสงสคือความสงบสุขไมมีอาชญากร

อีกแลว 

 พระพุทธองคไดใชวาทเปนการโนมนาวจิตใจของพราหมณกูฏทันตะ ใหเกิดความสนใจใน

การบูชามหายัญตามแนวพุทธหรือตามแนวพระพุทธศาสนา มีความในแนวทางใหมซ่ึงเปนแนวทางท่ี

จะนำพาไปสูสุคติ แนวทางใหมกำหนดใหเดินตามหลักธรรม โดยไมกระทำบาปท้ังปวง โดยเฉพาะ

การกระทำท่ีทำลายชีวิตสัตวอ่ืน ใหตั้งม่ันในการกระทำความดี สรางจิตใจของตัวเองใหผองใส เม่ือ

พระพุทธองคสนทนาพระสูตรจบแลว พราหมณกูฏทันตะไดประกาศยกเลิกการประกอบพิธีบูชามหา

ยัญโดยการใชชีวิตสัตว พราหมณเองไดประตนเปนพุทธมามกะยอมรับนับถือพระรัตนตรัย และให

ปลดปลอยสัตวท้ังหลายท่ีเตรียมไวเพ่ือบูชายัญ ประพฤติตนใหเปนไปตามหลักพระพุทธสาสนา 

สถานท่ีท่ีไดเตรียมไวเพ่ือจัดพิธีกรรมบูชามหายัญของกูฏทันตะพราหมณไดกลับกลายเปนโรงทาน 

ในตอนเชาพระพุทธองคเสด็จไปบิณฑบาตพรอมดวยหมูสงฆหมูใหญ ฉันภัตตาหาร ณ โรงพิธีนั้น 

หมูบานขาณุไมมีพิธีกรรมท่ีทำลายชีวิตของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย เปนหมูบานท่ีเปนเขตแดนแหง

อภัยทาน ไมมีการเขนฆาหรืออาชญากรตอไป  
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บทสรุป 

 การปกครองหมูบานขาณุมัต มีรูปแบบการปกครองท่ีพระเจาพิมพิสารจอมทัพแหงมคธได

มอบใหพราหมณกูฏทันตะใหเปนพรหมไทย หรือเปนดินแดนท่ีปกครองตนเองใหรูปแบบเหมือน

เมืองหลวง  เปนการปกครองเหมือนการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนเขตการปกครองท่ีรัฐบาลได

กระจายอำนาจใหทองถ่ินบริหารจัดการพัฒนาตนเองในปจจุบัน หมูบานขาณุมัตเม่ืออยูภายใตการ

ปกครองของพราหมณกูฏทันตะ มีความเจริญรุงเรืองจนเปนอาณาเขตท่ีพืชพันธุธัญญาหารและน้ำ

หญาอุดมสมบูรณ พราหมณกูฏทันตะไดมีความคิดท่ีจะจัดทำพิธีบูชามหายัญ ไดจัดเตรียมบรรดา

พวกสัตวไวเพ่ือใชในการบูชามหายัญ แตไมเขาเก่ียวกับการบูชามหายัญจึงไดไปเขาเฝาพระสมณโค

ดมและทูลถามเก่ียวกับยัญสมบัติ 3 และองคประกอบ 16  

 พระสมณโคดมพุทธเจาไดยกเรื่องของพระเจามหาวิชิตราช ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเคยมีมาแลวใน

อดีตอธิบายแกพราหมณกูฏทันตะ เปนเรื่องเดียวกันคือเก่ียวกับการบูชามหายัญ แตในเรื่องพระเจา

มหาวิชิตราชไดมีพราหมณปุโรหิตเปนท่ีปรึกษาทางดานการเมืองการปกครอง และการบริหาร

ทองถ่ิน ไดมีความเห็นท่ีขัดแยงและคัดคาน การบูชามหายัญไมเปนปจจัยท่ีจะทำใหเสี้ยนหนามคือ

ความยากจนและโจรหมดไปจากแผนดิน และไดแนะกลยุทธในการปราบเสี้ยนหนามของแผนดินให

หมดสิ้น โดยไมตองไปทำลายชีวิตของใครยังเปนปจจัยท่ีชวยใหประชาชนในบานเมืองมีความเจริญ 

ม่ังมีศรีสุข มีการมีงานทำไมตองไปเบียดเบียนคนอ่ืน ไมไปทำใหบานเมืองเดือดรอน และไมเปน

ดินแดนอาชญากร   

 พราหมณปุโรหิตไดชี้แจงเก่ียวกับแผนการปฏิรูปการบูชามหายัญ ซ่ึงเปนแนวทางการบูชา

มหายัญโดยไมตองไปทำลายชีวิตของสัตวท้ังหลายประเภทตาง ๆ ไมตองไปตัดไมทำลายปา พวก

ทาสและคนใชไมตองถูกลงโทษ เปนพิธีกรรมการบูชาท่ีไดรับผลตอบแทนสูงสุด ทุกชีวิตไมเดือดรอน 

เปนดินแดนท่ีปราศจากเสียงรองไหคร่ำครวญ เปนดินแดนท่ีมีแตสันติ ความสงบ เพราะการบูชามหา

ยัญโดยการใชเนยใส น้ำมัน เนยขน นมเปรี้ยว น้ำผึ้งและน้ำออยเทานั้น  

 พราหมณ กูฏทันตะไดฟงจบแลว ไดเปลี่ยนใจไมประกอบพิธีบุชามหายัญแบบเดิม 

เปลี่ยนเปนการบูชายัญแบบใหม สถานท่ีท่ีเตรียมไวสำหรับการบูชามหายัญนั้น เดิมเปนแดน

ประหารบัดนี้กลายเปนแดนอภัยทาน เปลี่ยนสถานท่ีนั้นใหกลับกลายเปนโรงทาน พระสมณโคดม

พุทธเจาไดเสด็จบิณฑบาตพรอมพระภิกษุสงฆ และฉัน ณ ท่ีแหงนั้น พราหมณกูฏทันตะไดเขาถึงไตร

สรณะ และไดประกาศตนเปนพุทธมามกะ หมูบานขาณุมัตเปนหมูบานท่ีเจริญกาวหนา อุดมสม

มบูรณ เปนดินแดนท่ีสงบรมเย็นสันติสุขตลอดไป 
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การใชหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ 

 The use of the rule of law in national administration 

 

อัญธิษฐา  อักษรศรี*1 

 

บทคัดยอ 

 หลักนิติธรรมเปนหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเทิดทูน

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย องคประกอบท่ีสำคัญของหลักนิติธรรม คือ ความชัดเจนของกฎหมาย 

ความม่ันคงของกฎหมาย ความเปนกฎเกณฑท่ัวไปของหลักกฎหมาย  การเคารพในหลักความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการถึงกระบวนการยุติธรรม  กฎหมายจะตองบังคับ

เปนการท่ัวไปกับบุคคลทุกคนไมเวนแมแตองคกร เจาหนาท่ีของรัฐ กฎหมายจะตองไดรับการตราข้ึน

โดยมีขอความท่ีชัดเจน  กฎหมายจะตองไดรับการประกาศใชอยางเปดเผย  และกฎหมายจะตองไม

มีขอความท่ีขัดแยงกันเอง หลักนิติธรรมจึงเปนสำคัญในหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น หลักการสำคัญของ

หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคม โดยมีการยอมรับพรอมใจและถือปฏิบัติกันอยางเสมอภาคและเปน

ธรรม โดยมีหลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมันในความถูกตองดีงาม ความซ่ือสัตยสุจริต หลัก

นิติธรรมนั้นไมไดสำคัญเฉพาะกับนักกฎหมาย หรือใชในการมองบริบทงาน ดานตุลาการหรือ

กระบวนการยุติธรรมเทานั้น หากแตหลักนิติธรรมเปนสวนสำคัญของชีวิตประชาชนท่ัวไปของ

ประเทศ ในบริบทของการบริหารประเทศหลักนิติธรรมจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก ในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

คำสำคัญ: หลักนิติธรรม, หลักธรรมภิบาล, การบริหารประเทศ 

 

                                                           
*ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร. (อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

  The rule of law is a fundamental principle of law in a democracy. Exalted 

dignity An important element of the rule of law is the clarity of the law. Security 

Law The general rules of law. Respect for the principles of natural justice. As well 

as the ease of the process. The law must be generally applicable to all individuals 

and even organizations. State officials Legislation must be enacted without a clear 

message. Laws must be enacted openly. And the law must be no conflict. The rule 

of law is a key principle in good governance. The main principles of the rule of law 

is to enact laws, regulations and rules of the modern and fair, as well as socially 

acceptable. It has been accepted and adopted unanimously equitable and fair. Its 

main virtue is to believe in the gospel and be classy. Integrity The rule of law is 

important not only to lawyers. Or used in a work context. The judicial process or 

otherwise, But the rule of law is an essential part of the public life of the country. 

In the context of the administration of the rule of law is important as well. To 

Democracy. 

Keywords : The rule of law, principles of governance, administration 

 

บทนำ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญท่ีไดรับการกลาวถึง 

ท้ังทางบวกและทางลบหนึ่งในความเห็นทางบวกก็คือการบัญญัติ เรื่อง “หลักนิติธรรม” ข้ึนใน

มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ท่ีบัญญัติวา “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย

พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหนาท่ีของ รัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอริสระ และ

หนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 
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 มาตรา 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาว

ตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ือภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุและ

จะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจำเปนในการจำกัด

สิทธิและเสรีภาพไวดวย 

 คำวา “นิติธรรม” (The Rule of law) นั้นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญชาวอังกฤษชื่อ Aibert 

Venn Dicey (1835-1922) เปนผูริเริ่มวางแนวไว ตามทัศนะของเขาแลว หลักนิติธรรมจะตองอาศัย

หลักการสำคัญ ๆ คือ   

 1. ฝายบริหารไมมีอำนาจตามอำเภอใจ กลาวคือ บุคคลไมอาจถูกลงโทษหรือบังคับใหตอง

รับโทษทางรางกายหรือทรัพยสิน เวนแตจะเปนผลของการละเมิดกฎหมายอยางชัดแจง ซ่ึงไดรับ

การพิสูจนตามวิธีพิจารณาของศาลยุติธรรม 

 2. บุคคลทุกคนอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน โดยทุกคนจะตองอยูภายใตกฎหมาย และศาล

เดียวกันเปนผูพิจารณาไมวาผูกระทำความผิดจะเปนใครก็ตาม 

 3. หลักท่ัวไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนผลของกฎหมายสามัญของแผนดิน ซ่ึง

หมายความวากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษเปนผลมาจากสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีศาลได

พิพากษาเปนบรรทัดฐานกำหนดรับรองและคุมครองให ไมใชเปนเพียงผลมาจากตัวบทกฎหมายลาย

ลักษณะอักษรเทานั้น (เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน, 2547 : 55)  

 หลักนิติธรรม หมายถึง “หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

จะตองไมฝาฝน  ขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรมและหลักนิติธรรมนี้จะถูกลวงละเมิดไมได” “ผลของ

การฝาฝนหลักนิติธรรม คือ ใชบังคับไมได” สาระสำคัญของหลักนิติธรรม ไดแก  

 1. หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา 

 2. กฎหมายไมมีผลยอนหลังเปนโทษ 

 3. กฎหมายตองมีการประกาศใชใหประชาชนทราบ 

 4. กฎหมายตองใชบังคับเปนการท่ัวไป 

 5. เจาหนาท่ีรัฐจะใชอำนาจไดภายใตการใหอำนาจโดยกฎหมาย 
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 6. หามยกเวนความรับผิดใหแกการกระทำในอนาคต 

  กลาวโดยสรุป ก็คือ กฎหมายซ่ึงเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนนั้นตองมีหลักไวใหยึด  มีหลักไวให

พัน หากกฎหมายออกนอกหลักท่ีปกไว ก็ไมเปนกฎหมาย  ดังนั้นการออกกฎหมาย การใชบังคับ

กฎหมาย  การตีความกฎหมาย  และกระบวนการยุติธรรม  ตองอยูภายใตหลักยึดนี้ ซ่ึงก็คือ หลัก

นิติธรรม หากออกนอกหลักก็ไมมีผลใชบังคับ 

  หลักนิติธรรม คือ หลักท่ีใชกำกับดูแลตรวจสอบอำนาจอันไมชอบธรรมของรัฐสภาและฝาย

บริหาร และเปนหลักท่ีใชตรวจสอบการการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษาตุลาการ  อำนาจอธิปไตยท้ัง 

3 รวมท้ังรัฐธรรมนูญตองอยูภายใตหลักนิติธรรม 

  หลักนิติธรรม จึงเปนเสาหลักท่ีปกไวใหกฎหมายยึดเพ่ือมุงไปสูความยุติธรรม  หลักนิติธรรม

จะชวยปองกันมิใหกฎหมายกลายเปนเครื่องมือของผูมีอำนาจ 

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หากพิจารณาในฐานะแนวคิดของชาวตะวันตกนั้นก็จะพบวา

มีรากเหงามาแตครั้งสมัยกรีกโบราณจากขอถกเถียงสำคัญท่ีวา การปกครองท่ีดีนั้นควรจะเปนการ

ปกครองดวยสิ่งใด ระหวางกฎหมายท่ีดีท่ีสุด กับ สัตบุรุษ (คนดี) โดยอริสโตเติล (Aristotle) ได

สรุปวา กฎหมายเทานั้นท่ีควรจะเปนผูปกครองสูงสุดในระบอบการเมือง  ขอสรุปของอริสโตเติลท่ีได

พัฒนาไปสูแนวคิดพ้ืนฐานสำคัญของรัฐสมัยใหมในอีกหลายพันปถัดมาวา การปกครองท่ีดีนั้นควร

จะตองใหกฎหมายอยูสูงสุด (Supremacy of Law) และทุก ๆ คนตองมีสถานะท่ีเสมอภาค และเทา

เทียมกันภายใตกฎหมาย กลาวคือ แมตามหลักการของการแบงแยกอำนาจ ผูปกครองจะมีอำนาจ

อันชอบธรรมในการออกและบังคับใชกฎหมาย แตตัวผูปกครอง หรือ รัฐเองก็จะตองอยูภายใต

กฎหมายท่ีพวกเขาออก และบังคับใชดวยเฉกเชนเดียวกันกับพลเมืองคนอ่ืน ๆ ในรัฐเพ่ือท่ีจะทำให

การเมืองนั้นวางอยูบนรากฐานของกฎหมาย และรัฐบาลนั้นเปนรัฐบาลท่ีจำกัด (Limited 

government) โ ด ย ตั ว ก ฎ ห ม า ย เ ป น ส ำ คั ญ  ( ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม .  อ อ น ไ ล น . 

https://th.wikipedia.org/wiki) 

 “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” (legal state) เพราะท้ังสองแนวคิดนั้นแมจะมีท่ีมาท่ี

คลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางในตัวเองอยางมีนัยสำคัญอยู กลาวคือ หลักนิติรัฐนั้นจะเปน

แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายของรัฐในภาคพ้ืนทวีป (Continental) ในสายโรมาโนเจอเมนิค 
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(Romano-Germanic) ท่ีหมายถึงการท่ีรัฐซ่ึงเคยทรงไวซ่ึงอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นยอมลดตัวลง

มาอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ตลอดจนวางแนวทางท่ีมาของอำนาจ การใชอำนาจ ผานชองทาง

ของกฎหมายท้ังสิ้น ดวยเหตุนี้จึงทำให “อำนาจท่ีไมจำกัด” ของรัฐสมัยใหมไดกลายเปน “อำนาจ

ตามกฎหมาย” ดังนั้น ในแงนี้หลักนิติรัฐจึงมีระดับของการอธิบายท่ีเริ่มตั้งตนจากระดับโครงสรางรัฐ 

(Methodological Collectivism) ในการอธิบายความสูงสุดของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กฎหมายลายลักษณอักษร หรือ รัฐธรรมนูญ ภายใตการจัดโครงสรางท่ีเปนระบบไมวาจะเปนการ

วางลำดับชั้นของกฎหมาย หรือ การวางหลักการแบงแยกอำนาจ และการตรวจสอบถวงดุลไวใน

รัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ก็เพ่ือธำรงไวซ่ึงความสูงสุดของกฎหมายในการจำกัดอำนาจรัฐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไทย มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปน

การเฉพาะในรัฐธรรมแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจำกัดในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอม

มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทำการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ีการใชสิทธิ

หรือเสรีภาพเชนวานั้นไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมธรรมอันดีของประชาชน  และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เปนหลักการท่ีฝงรากลึกยาวนานในสังคมอังกฤษ  และเปน

หลักการท่ีขาดเสียไมไดสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนหลักกฎหมายท่ีมี

แนวความคิดวา  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน  ซ่ึงรัฐบาลเองจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนกลาง และเสมอภาคเพ่ือนำไปสูความเปนธรรม  ฝายตุลาการตองเปน

อิสระและการตัดสินใจทางดานตุลาการ จะตองมีจุดมุงหมายท่ีมุงคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีจะ

ถูกพิจารณาตอหนาศาลหลักการเชนนี้  จึงเปนเพ่ือใหคุมครอง  และทำการปกปองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน  มิใหเกิดการใชอำนาจท่ีปราศจากความเปนธรรมจากรัฐได (ณัฐกร  วิทิตานนท, 2557 : 

33) 

 พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภา  ประทานพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยง

ระหวางหลักนิติธรรมและพัฒนาท่ีเขมแข็งและยั่งยืน  โดยทรงยกตัวอยางจากแนวทางการดำเนิน

โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีใจความสำคัญ
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ตอนหนึ่งวา  “สิ่งสำคัญท่ีทำใหการพัฒนาทางเลือกท่ียกตัวอยางมานั้นประสบความสำเร็จก็

เนื่องมาจากการท่ีภาครัฐเขาใจอยางชัดเจนวา  กอนใชกฎหมายบังคับใหชาวบานปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด  ควรตองคำนึงถึงเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแมแตเรื่องธรรมเนียมประเพณี  หาก

ขาดการสนับสนุนเรื่องท่ีดินทำกิน  การบริหารจัดการน้ำ  การคมนาคม สาธารณสุขพ้ืนฐาน  หรือ

การศึกษากฎหมายท่ีเครงครัดก็ไรประโยชน  คนเหลานี้ตองไดรับการสนับสนุน  เสริมพลังจนถึงจุด

ท่ีสามารถมีทางเลือกในการใชชีวิต  ในจุดนั้นการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายจึงจะเปนไปได การ

จัดการเรื่องสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงวาง

เง่ือนไขแวดลอมท่ีจะทำใหหลักนิติธรรมสามารถเกิดไดในสังคม  โดยเริ่มจากการชวยใหชาวบาน

สามารถเลี้ยงชีพไดกอนเปนสำคัญ” 

พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภา  ทรงเนนย้ำอีกวา  “หลักนิติธรรมนั้นไมได

สำคัญเฉพาะกับนักกฎหมาย หรือใชในการมองบริบทงาน ดานตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรม

เทานั้น หากแตหลักนิติธรรมเปนสวนสำคัญของชีวิตประชาชน และสงผลตอทุกคนแมจะอยูใน

สถานท่ีหางไกล ไมวาผูนั้นจะเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ หรือมีสถานะทาง

กฎหมายใด ความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมและการพัฒนามีความซับซอนในหลายแนวทาง 

ฉะนั้นจึงเปนเรื่องท่ีดีท่ีเราจะมารวมทำความเขาใจความสำคัญของความเชื่อมโยงดังกลาว” (โพสตทู

เดย. (2560). http://www.posttoday.com/social/general/482314 : ออนไลน.  นสพ.รายวัน

ออนไลน 23 กุมภาพันธ 2560)  

 รัฐธรรมนูญ (The  Law  of  Constitution)  หมายถึง  กฎหมายวาดวยระเบียบแหง

อำนาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธระหวางอำนาจนั้น ๆ ตอกันและกันกำหนดระเบียบแหงอำนาจ

สูงสุดความสัมพันธระหวางอำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการตอกันและกัน 

(หยุด  แสงอุทัย, 2548 : 189)   

   “หลักนิติธรรม เปนหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเทิดทูน

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนทุกแงทุกมุม รัฐตองใหความอารักขา

คุมครองมนุษยชนใหพนจากลัทธิทรราชย หากมีขอพิพาทใด ๆ เกิดข้ึนไมวาระหวางรัฐกับเอกชน

หรือระหวางเอกชนกับเอกชน ศาลยอมมีอำนาจอิสระในการตัดสินขอพิพาทนั้นโดยเด็ดขาด และ
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โดยยุติธรรมตามกฎหมายของบานเมืองท่ีถูกตองและเปนธรรม” หลักนิติธรรม (ธานินทร  กรัย

วิเชียร. ศาสตราจารยพิเศษ, 2553 : 9) 

 หลักนิติธรรม มาจากพัฒนาการหลักกฎหมายของกลุมประเทศคอมมอนลอร (Common 

Law) เปนหลักท่ีจำกัดการใชอำนาจของผูปกครองหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมใหเกินขอบเขตท่ี

เหมาะสมและสมควร โดยตองปกครองภายใตกฎหมาย (สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2550 : 2) ไดอธิบายหลักนิติธรรมวามีสาระท่ีสำคัญดังนี้ 

 1. หลักการกฎหมายอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด (supremacy or predominance of regular law) 

การปกครองตองเปนไปตามกฎหมายเทานั้นบุคคลตองถูกลงโทษดวยเหตุท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว

เทานั้น 

 2. หลักความเสมอภาพกันตอหนากฎหมาย (equality before the law) สมาชิกทุกคนใน

รัฐไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันทุกชนชั้นและไดรับการพิจารณาจากศาลยุติธรรม เปนความเสนอ

ภาคภายใตกฎหมายของเจาหนาท่ีและประชาชนภายใตระบบตุลาการเดียวกัน 

 3. ศาลจะใหความคุมครองและบังคับใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน (ธานี  

วรภัทร, ผูชวยศาสตราจารย ดร., 2557 : 31) 

 ปจจุบันหลักนิติธรรม “The Rule of Law” เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายซ่ึงอาจจะ

แตกตางกันอยู 

บางในรายละเอียด แตองคประกอบสำคัญของหลักนิติธรรมนั้นก็ไมมีความแตกตางกัน องคประกอบ

ท่ีสำคัญของหลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายไดของการกระทำของรัฐความชัดเจนของกฎหมาย 

ความม่ันคงของกฎหมาย ความเปนกฎเกณฑท่ัวไปของกฎหมาย ความเปนอิสระของศาล การเคารพ

ในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ในยุค

หลังมีผูอธิบายลักษณะของกฎหมายท่ีจะชวยสรางใหเกิดการปกครองตามหลักนิติธรรม ดังเชน 

คำอธิบายของ Lon L.Fuller นักนิติศาสตรชาวอเมริกาท่ีเห็นวากฎหมายท่ีจะทำใหหลักนิติธรรม

ปรากฏเปนจริงไดตองมีลักษณะสำคัญ คือ 

1. กฎหมายจะตองบังคับเปนการท่ัวไปกับบุคคลทุกคนไมเวนแมแตองคกร เจาหนาท่ีของ

รัฐ 
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2. กฎหมายจะตองไดรับการประกาศใชอยางเปดเผย 

3. กฎหมายจะตองไดรับการตราข้ึนใหมีผลใชบังคับในอนาคต ไมใชตราข้ึนเพ่ือใชบังคับ

ยอนหลังไปในอดีต 

4. กฎหมายจะตองไดรับการตราข้ึนโดยมีขอความท่ีชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการบังคับ

ใชท่ีไมเปนธรรม 

5. กฎหมายจะตองไมมีขอความท่ีขัดแยงกันเอง 

6. กฎหมายจะตองไมเรียกรองใหบุคคลปฏิบัติในสิ่งท่ีไมอาจเปนไปได 

7. กฎหมายตองมีความม่ันคงตามสมควร แตก็จะตองเปดโอกาสใหแกไขใหสอดคลองกับ

สภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

8. กฎหมายท่ีไดรับการประกาศใชแลวจะตองไดรับการบังคับใหสอดคลองตองกัน กลาวคือ 

ตองบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายท่ีไดประกาศใชแลวนั้น (วรเจตน ภาคีรัตน, รอง

ศาสตรจารย ดร.,2555 : 52)  

 สรุป หลักนิติธรรมภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองท่ีดี ไมใชการ

ปกครองโดยปุถุชน หากแตเปนการปกครองโดยกฎหมาย เพราะการปกครองโดยประชาชนนั้นยอม

เสี่ยงตอการปกครองตามอำเภอใจ ขณะท่ีการปกครองโดยกฎหมายเอ้ืออำนวยตอการท่ีจะกอเกิด

ความเสมอภาคและเสรีภาพตามมา และหากเปนการปกครองโดยนิติรัฐ นิติธรรมแลวไซร ทุกคนจะ

ไดรับความเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมายและทุกคนจะมีเสรีภาพ หลักนิติธรรม คือตองมี

กฎหมายเปนใหญ ตองมีความเสมอภาค หากมีอะไรเกิดข้ึนตองระงับคดีโดยศาล จะศาลอะไร ก็

ขอใหเปนศาลก็แลวกัน โดยพิจารณาคดีเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมออกกฎหมายลงโทษยอนหลัง  

หลักนิติธรรมเปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ  ความเปน

สูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมาย คือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ นั่นคือหลักนิติ

ธรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
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หลักการสำคัญอันเปนสาระสำคัญของ “หลักนิติธรรม”  

หลักการสำคัญอันเปนสาระสำคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบดวย 7 หลักการ (หลักนิติ

ธรรม คือ หลักการแบงแยกอำนาจ หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบธรรมดวย

กฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเปน

อิสระของ ผูพิพากษา หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ หลักความเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 1. หลักการแบงแยกอำนาจเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบงแยก

อำนาจเปนหลักท่ีแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอำนาจการตรวจสอบอำนาจ และ

การถวงดุลอำนาจ  

 2. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเก่ียวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพ

ของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิท้ังสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพ้ืนฐานของ 

“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” อันเปนหลักการสำคัญตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

 3. หลักความชอบธรรมดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง การใชกฎหมาย

ของฝายตุลาการ หรือฝายปกครองท่ีเปนการจำกัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายท่ีไดรับ

ความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดยฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะตองใชกฎหมายอยาง 

เทาเทียมกัน ฝายตุลาการมีความผูกผันท่ีจะตองใชดุลยพินิจ โดยปราศจากขอบกพรอง  

  4. หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา เปนหลักท่ีเรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือ 

ฝายปกครองท่ีออกกฎหมายลำดับรอง กำหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลัก ความ

แนนอนของกฎหมาย หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความพอสมควรแกเหตุ 

 5. หลักความอิสระของผูพิพากษา ผูพิพากษาสามารถทำหนาท่ีในทางตุลาการไดโดย

ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ ท าการพิจารณา

พิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้น โดยวางอยูบนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ 

กลาวคือ ความอิสระจากคูความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม  
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  6. หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” เม่ือไมมีขอบัญญัติทางกฎหมาย ให

เปนความผิด แลวจะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได  

  7. หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับการ

ยอมรับใหเปนกฎหมายท่ีอยูในลำดับท่ีสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยูใน

ลำดับท่ีต่ำกวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับ 

 สาระสำคัญของหลักนิติธรรมในความหมายอยางกวางซ่ึงหมายถึงลักษณะท่ีดีของกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมหรือการกระทำใด ๆ หรือเรียกวาอุดมคติของกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมมีอาทิ 

  (1) กฎหมายท่ีดีตองมีความชัดเจน  

  (2) กฎหมายท่ีดีตองนาไปสูความเปนธรรม  

  (3) กฎหมายท่ีดีตองคุมครองสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

  

  (4) กฎหมายท่ีดีตองมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมและไดสัดสวนกับความผิด  

  (5) กระบวนการนิติบัญญัติตองเปนกระบวนการท่ีเปดเผยโปรงใสและตรวจสอบได  

  (6) กระบวนการยุติธรรมท่ีดีตองสงเสริมใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

  (7) นักกฎหมายผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดีตองมีความ

เปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ือสัตยสุจริต ยึดหลักคุณธรรมและเมตตาธรรม 

(คณะอนุกรรมการวิชาการวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือ

หลักนิติธรรม, 2557 : 12) 

 สรุป หลักนิติธรรม เปนหนึ่งองคประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี เปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู

รวมกันอยางสงบสุข มีความ รูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และ

เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยา
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ภาวะวิกฤต ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส

และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ 

และกระแสโลกยุคปจจุบัน 

 

หลักนิติธรรมในบริบทสังคมไทย  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของ “นิติธรรม” ไววา 

หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีบุคคลทุกคนตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ออนไลน. https://dict.longdo.com) 

  ธานินทร กรัยวิเชียร องคมนตรี ใหความหมายของ “หลักนิติธรรม” วาคือ หลักการ

พ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีสำคัญในระบอบประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และ

ยอมรับนับถือสิทธิแหงมนุษยชนทุกแงทุกมุม รัฐตองใหความอารักขาคุมครองมนุษยชนใหพนจาก

ลัทธิทรราชยหากมีขอพิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ไมวาระหวางรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน ศาลยอม

มีอำนาจอิสระในการตัดสินขอพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบานเมืองท่ี

ถูกตองและเปนธรรม (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2553 : 2)  

 ศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม ไดใหความหมาย “หลักนิติธรรม” ตองมีกฎหมายเปน

ใหญ ตองมีความเสมอภาค ระงับขอพิพาทโดยศาล การพิจารณาคดีตองไมเลือกปฏิบัติ กฎหมาย

ตองไมบังคับยอนหลัง (ศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม, 2552 : 85) 

  ศาสตราจารย ดร.กำชัย จงจักรพันธ กรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรม 

แหงชาติใหความหมายของ “หลักนิติธรรม” วาหมายถึง หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย อัน

หมายความรวมถึงการบัญญัติกฎหมายการใชการตีความกฎหมายการบังคับใชกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมจะตองไมฝาฝนหรือขัดแยงตอหลักนิติธรรมหรือหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายหลัก

นิติธรรมหรือหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายจะถูกลวงละเมิดมิได หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม

ขัดหรือแยงตอหลักนิติธรรม ผลก็คือจะใชบังคับไมได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หลักนิติธรรม คือ หลักท่ี

อยูเหนือกฎหมายท้ังปวง อยูเหนือแมกระท่ังรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีองคประกอบหรือสาระสำคัญ คือ 
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 1. กฎหมายตองใชบังคับเปนการท่ัวไป  

 2. กฎหมายจะบัญญัติใหการกระทำใดเปนความผิดอาญาและมีโทษยอนหลัง   

หรือมีโทษยอนหลังหนักกวาเดิมไมได  

 3. ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยบริสุทธิ์อยูจนกวาศาลจะมีคำ

พิพากษาเด็ดขาดวามีความผิด  

 4. หลักความเปนอิสระและเปนกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ 

 5. รัฐและเจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจและตองใชอำนาจตามท่ีกฎหมายใหไวเทานั้น  

 6. กฎหมายตองไมยกเวนความผิดใหแกการกระทำของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตไวลวงหนาโดยเฉพาะ (วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปท่ี 19 เลมท่ี 55 เดือนมกราคม-เมษายน 

พ.ศ.2560)  

 สรุป ในทางปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมก็คือ หลักการท่ีวา บรรดาเจาหนาท่ี

ของรัฐ ไมวาจะเปนโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง ตองกระทำการภายใตกฎหมาย และรัฐธรรมนูญการ

ปกครอง โดยใชอำนาจภายในขอบเขตซ่ึงกฎหมายกำหนดไวให ดังนั้น การปกครองโดยหลักนิติ

ธรรมในนัยท่ีจะใหเกิดความเปนธรรมนั้น จะตองมีการออกกฎหมายท่ีเปนธรรมดวย 

 

 

 

ธรรมาภิบาลคืออะไร 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี 

ซ่ึงสามารถนำไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง 

กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ

โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก   
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ธรรมาภิบาล เปนหลักการท่ีนำมาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะ 

ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทำงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริตและขยันหม่ันเพียร ทำใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลว

ยังทำใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ ศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรนั้น ๆ อันจะทำใหเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทำธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปรงใส

ตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพ

ของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน  

สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิ

บาลนั้นประกอบดวย 6 หลักการคือ  

1. หลักคุณธรรม  

2. หลักนิติธรรม  

3. หลักความโปรงใส  

4. หลักความมีสวนรวม  

5. หลักความรับผิดชอบ  

6. หลักความคุมคา  

แตจะเปนหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นวาหลักการท้ังหลายลวนมีจุดมุงหมายท่ีจะรักษา 

“ความสมดุล” ในมิติตาง ๆ ไว เชน หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอ่ืน คือไม

เบียดเบียน ผูอ่ืนหรือตัวเองจนเดือดรอน ซ่ึงการท่ีมีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของมีสวน

รวม ตรวจสอบ ก็เพ่ือมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววาอยูในวิสัยท่ียอมรับได 

สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพท่ีเปนสิ่งท่ีสำคัญของทุกคน และหลักความคุมคา 

ก็ตองสมดุลกับหลักอ่ืน ๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือ

โปรงใส หรือบางครั้งท่ีหนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับท่ีสำคัญในการประกอบ

กิจการ ความสมดุลหรือธรรม จึงเปนสวนประกอบท่ีสำคัญของธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาลคืออะไร 

https://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713.สื บ ค น เม่ื อ วัน ท่ี  27 

มีนาคม 2562.) 
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หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

1. ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูท่ีมาใชบริการ (Clear 

statement-high service quality)  

“องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน 

และใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบตัิงานขององคกรนั้น ๆ” 

2. ทำงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement วาจะทำ

หนาท่ีอยางไรโดยวิธีอะไรท่ีจะบรรลุเปาหมาย)  

“ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึง

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความ

ซับซอน (Complexity) ขององคกร” 

3. สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาลโดย

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห รื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Behaviors) (moral integrity and etiquette in the 

responsiveness to the diverse public)  

“ผูบริหารทำตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน” 

4. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม 

(Providing information to flow two-ways)  

“ตองมีระบบตรวจสอบการทำงานทุกอยาง เพ่ือใหแนใจวาทุกอยางดำเนินไปตามแผนการ

ทำงาน มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมท้ังขอมูลตาง ๆ ท่ีผลิตโดย

องคกร” 

5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง)  
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“ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะๆ 

ท้ังนี้รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ี” 

6. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทำงานและผลงานอยางจริงจัง  (ธรรมาภิ

บาลคืออะไร. 

ออนไลนhttps://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=20713. สืบคนเม่ือ

วันท่ี 27 มีนาคม 2562) 

 สรุป  หลักธรรมาภิบาลนั้นไดมีการพัฒนาการมาอยางตอเนื่องในสังคมไทย มีการบัญญัติไว

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ การนำมาปรับใชในสังคมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเปนระยะเวลาพอสมควร 

รัฐบาลท่ีเขามาบริหารประเทศและองคกรภาคเอกชนไดใหความสำคัญมาก เพราะหลักธรรมาภิบาล

ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการสากลท่ีสนับสนุนสังคมท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใชหลัก

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปนเครื่องยืนยันวาหลักธรรมาภิบาล

เปนหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนหนวยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนควบคูกับการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย   

 

 

หลักนิติธรรมในฐานะองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล   

 หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการดังนี้ 

  1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรมตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติ

รวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม สรุปคือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทำกัน

ตามอำเภอใจหรืออำนาจบุคคล 
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  2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสราง

คานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเสียสละความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

  3. หลักความโปรงใส คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสาร อยาง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน

ขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวกตลอดจน มีระบบหรือกระบวน การตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

จะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอด

จากการทุจริตคอรัปชั่น 

   4. หลักความมีสวนรวม คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรูและ

รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคมโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการ

เขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดง

ประชามติหรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูก ขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิด

ความสามัคคี และความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

  5. หลักความรับผิดชอบผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ท้ังฝายการเมืองขาราชการ

ประจำตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยูและพรอมท่ีจะ

ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

  6. หลักความคุมคาผูบริหาร  ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัด  ดังนั้นในการ

บริหารจัดการจำ เปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา  ซ่ึงจำเปนจะตองตั้งจุดม่ังหมาย  

ไปท่ีผูรบับริการหรอืประชาชนโดยสวนรวม  การบริหารราชการแนวใหมเปนการบรหิารงานดวยการ

ยึดหลักประชาธิปไตย  หลายประเทศในโลกกำลังดำเนินการอยูบนพ้ืนฐานของหลักการนี้และมีการ

ยอมรับในแนวทางการทำงานท่ียึดหลักประชาธิปไตยมากข้ึนมีการใหความสำคัญกับเรื่องตาง ๆ 

หลายเรื่อง เชน ความสนใจของสาธารณชนกระบวนการบริหารหรือการปกครอง  และการเปน

พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  ขาราชการมีการเรียนรู เสริมสรางทักษะใหมในการพัฒนา
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นโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย มีการรับรู มีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเปนพลเมืองมาก

ข้ึนโดยปกติขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะรูสึกตนเองมีคุณคามากข้ึน  เม่ือมีการเพ่ิมหรือขยาย

การให บริการของตนและมีการติดตอกับประชาชนมากข้ึน  ผูบริหารจะรูสึกวาตนไดประโยชนจาก

การรับฟงประชาชนมากข้ึน  และจากการบริการมากกวาการกำกับดูแลเทานั้น  ประชาชนและ

ขาราชการจึงทำงานรวมกัน  และระบุปญหาและแนวทางการแกไขรวมกันดวยทัศนคติท่ีกลาว

มาแลวเหลานี้เปนสิ่งท่ีดีท่ีกำลังเกิดข้ึน  อยางไรก็ดีเนื่องจากปญหาในการบริหารงานมีความซับซอน

และทรัพยากรมีจำนวนจำกัด  ท้ังยังมีสาธารณชนคอยวิพากษวิจารณการทำงานของขาราชการอยู

เสมอหนวยงานราชการควรจะดำเนินการอยางไร   

คำตอบในเรื่องนี้อาจไมงายแตการยอมรับท่ีจะทำงานเพ่ือปกปองประเทศชาติและบริการ

สาธารณะอาจจะเปนปจจัยท่ีชวยทำใหการทำงานประสบความสำเร็จได  สิ่งท่ียังขาดอยูคือหลักการ

ท่ีจะแสดงถึงผลของการมีคานิยมของการบริการสาธารณะ  ท่ีผานมาก็มีการเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลงการทำงานของหนวยงานราชการอยูมาก  เชน เรื่องของการบริหารราชการแนวใหม 

การทบทวนการทำงาน การบริหารท่ีมุงผลลัพธ และการบริหารคุณภาพเปนสำคัญกองทัพอากาศได

นำหลักนิติธรรมซ่ึงเปนองคประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใช  (ถวลิวดี  บุรีกุล. ดร.

, 2546 : 10)   

 

ขอเสนอแนะ 

 1 สงเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงามของหลักนิติธรรม

เพ่ือจะใหประชาชนในประเทศมีความรูและเขาใจในบริบทกฎหมายพ้ืนฐาน 

 2 สงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงหลักนิติธรรมท่ีมีหลักกฎหมายเขาใจไดงาย และสามารถ

นำไปใชไดจริงใจชีวิตประจำวัน  

 3 สงเสริมการปกครอง โดยยึดหลักกฎหมายเปนใหญ และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะท่ี

เปนนิติรัฐ ท้ังนี้ กฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายท่ียุติธรรม 

  4 สงเสริมหลักความโปรงใส การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสาร อยาง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3802

ขององคกร  มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก

ตลอดจน มีระบบหรือกระบวน การตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสราง

ความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต

คอรัปชั่น 
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 

The Political Movement of Metropolitan Electricity Authority Worker 

Union  
 

แมนรัตน แกอินทร∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗ จักรวาล สุขไมตรี∗∗∗ 

 
 

บทคัดยอ 

สถานการณทางการเมืองสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมาเปนเวลานานแลว 

ซ่ึงในแตละชวงเวลาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายท้ังท่ีสงผลดีและสงผลเสียตอประเทศชาติ 

องคกรของรัฐ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจก็เปนอีกองคกรหนึ่งท่ีมีสวนรวมผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีผูมีความรู และเขาใจถึงปญหาของประเทศในสวนของผูปฏิบัติ จึงทำให

เขาใจไดวาประเทศชาติควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด บทความนี้ผูเขียนมุงเนนการ

นำเสนอขอมูลสำคัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง โดยมีหัวขอสำคัญ 5 หัวขอ

ดวยกันคือ 1) ประวัติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 2) หนาท่ีของสหภาพแรงงาน 

3) ลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมือง 4) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง และ 

5) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง ท้ังนี้ก็เพ่ือให

ทราบถึงความเปนมาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานคร

หลวงวามีความมุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยท้ังในปจจุบันและ

อนาคต 

คำสำคัญ  : การเคลื่อนไหวทางการเมือง, สหภาพแรงงาน, รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

Abstract 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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The political situations have been influencing the change of Thailand for a 

long period of time. Each time, there had been a lot of changes affecting the nation 

both positively and negatively. The state enterprise, which is the government 

organization, is another organization that takes part in driving such changes since it 

is the organization of those who are knowledgeable and understand the country’s 

problems in tangible ways, therefore, they know how the nation should improve 

and towards what direction should the nation changes. The author of this article 

aimed at presenting the essential information of the Metropolitan Electricity 

Authority State Enterprise Union, by dividing them into 5 subjects including 1) the 

history of the Metropolitan Electricity Authority State Enterprise Union, 2) the duties 

of the Labor Union, 3) the characteristics of the politic movement, 4) the factors 

that influence the political participation, and 5) the political movement by the 

Metropolitan Electricity Authority State Enterprise Union. This is to understand the 

history and background of the political movement of the Metropolitan Electricity 

Authority State Enterprise Union in that how the Union is committed into being one 

part in improving and changing Thailand, both currently and in the future.  
 

Keyword : Political movement, labor union, Metropolitan Electricity Authority State 

Enterprise,  

บทนำ 

การเคลื่อนไหวทางการเมือง เปนการเคลื่อนไหวทางสังคมในดานของการเมือง โดยมีการ

จัดภายใตประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นเพ่ือรวมตัวกลุมคน โดยการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองมีเปาหมายในการผลักดันแนวคิดทางการเมืองใหกับประชาชนในการดำเนินการอยางใด

อยางหนึ่งซ่ึงมีผลกระทบกับบุคคลหลายกลุมไมวาจะเปนรัฐบาลเอกชนหรือประชาชนท้ังทางตรง

และทางออมเพราะเม่ือมีการเรียกรองหรือมีการประชุมเก่ียวกับทางการเมืองก็ลวนตองสงผล

กระทบขยายวงกวางออกไปเรื่อยๆ ซ่ึงก็ลวนแตจะมาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงไปใน 2 ลักษณะ คือทาง

ท่ีดี และไมดี 

จากสถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบันไดเกิดปรากฏการณตางๆ ทางการเมือง

มากมายโดยเฉพาะการเกิดความขัดแยงทางการเมือง จะเห็นไดวามีคนกรุงเทพมหานครและชนชั้น
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กลางตามจังหวัดตางๆเขารวมชุมนุมเปนจำนวนมาก เชน กลุมกองทัพธรรม ตัวแทนภาคธุรกิจสีลม 

รวมถึง กลุมวิชาชีพตางๆ กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย แนวรวมประชาธิปไตยตอตาน

เผด็จการแหงชาติ (นปช.) เปนตน และยังมีสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ 45 รัฐวิสาหกิจ มีชื่อยอวา  

“สรส.” ซ่ึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวงเปน 1 ใน 45 รัฐวิสาหกิจ ท่ีไดมีการ

ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกดวย 
 

ประวัติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 

 ผูใหกำเนิดกิจการไฟฟาในประเทศไทย คือ จอมพลเจาพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 

เม่ือครั้งมีบรรดาศักดิ์เปนเจาหม่ืน ไวย วรนาถ โดยทานไดติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา เดินสายไฟฟา 

และติด ดวงโคมไฟฟา ท่ีกรมทหารหนา ซ่ึงเปนท่ีตั้งกระทรวง กลาโหมในปจจุบัน ในวันท่ีเปด

ทดลองใชแสงสวาง ดวยไฟฟาเปนครั้งแรกนั้น ปรากฏวาบรรดาขุนนาง ขาราชการ และ ประชาชน 

มาดูแสงไฟฟาอยาง แนนขนัดดวยความตื่นตาตื่นใจ เม่ือความทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท 

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหติดตั้งไฟฟา แสงสวางข้ึนในวังหลวง

ทันที จากนั้นมา ไฟฟาก็เริ่มแพรหลายไปตามวังเจานาย กิจการไฟฟาในประเทศไทย เริ่มก็ตัวเปนรูป 

เปนรางข้ึนเม่ือ บริษัทจากประเทศเดนมารก ไดขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือใช เดิน รถราง

จากบางคอแหลม ถึงพระบรมมหาราชวัง เปนครั้งแรก และไดขยายการผลิตไฟฟาเพ่ือแสงสวาง โดย

ติดตั้ง ระบบผลิตท่ีม่ันคง ถาวรข้ึนท่ีวัดเลียบ ซ่ึงเปนท่ีตั้งการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน ตอมาในป 

2457 โปรดเกลาใหตั้งโรงไฟฟา ข้ึนอีก 1 โรงเรียกวาการไฟฟาหลวง สามเสน ซ่ึงตอมา มีฐานะเปน 

กองหนึ่งของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และในท่ีสุด ไดรวมเขากับกิจการไฟฟา

กรุงเทพฯ(วัดเลียบ) จนกลายมาเปนการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน ซ่ึงรับผิดชอบดูแล พ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี รวม 3 จังหวัด 

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง มีชื่อภาษาอังกฤษวา METROPOLITAN 

ELECTRICITY AUTHORITY WORKERS UNION (MEAWU) กอต้ังตามพระราชบัญญัติแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 สํานักงานตั้งอยู ณ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวัง บูรพาภิรมย เขต

พระนคร กรุงเทพฯ 10200 มี วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม ความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับ

นายจางและ ระหวางลูกจางดวยกัน พิจารณาชวยเหลือลูกจาง ตามคํารองทุกขแสวงหาและ

คุมครองผลประโยชน เก่ียวกับสภาพการจางของลูกจาง ดําเนินการ และใหความรวมมือเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพ และรักษา ผลประโยชนของการไฟฟานครหลวง สงเสริมใหมี การจัดการศึกษาและ

สวัสดิการใหแกสมาชิกและ ครอบครัว สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณประโยชน และการกุศล 
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สงเสริมใหความรวมมือแกสหภาพ แรงงานและสหพันธแรงงานอ่ืนๆ ใหคําปรึกษาเพ่ือ แกไขปญหา

หรือขจัดขอขัดแยงเก่ียวกับการ บริหารงานและการทํางาน 
 

หนาท่ีของสหภาพแรงงาน 

 สหภาพแรงงาน เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอท้ังนายจางและ

ลูกจาง หากลูกจางมีความเขาใจถึงหลักการและวัตถุประสงค ซ่ึงจะตองดำเนินการควบคูกันไป 

ในขณะท่ีนายจางตองเขาใจในระบบทวิภาคียอมรับและเปดโอกาสใหลูกจางไดเขามามีสวนรวมคิด

ในการปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือสรางสรรคความสัมพันธอันดีอันจะนำไปสู

ความเขาใจและการรวมแรงรวมใจเพ่ือผลประโยชนรวมกันในท่ีสุด สหภาพแรงงานเปนองคกรของ

ลูกจางท่ีรวมตัวกันจัดตั้งข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ดังนี้ 

 1. แสวงหาและคุมครองผลประโยชนเก่ียวกับสภาพการจาง เชน เง่ือนไขการจางหรือการ

ทำงาน กำหนดวันและเวลา ทำงาน ตางจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง

หรือลูกจางอันเก่ียวกับการจางหรือการทำงาน 

 2. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง 

 3. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางดวยกัน สหภาพแรงงานตองมีขอบังคับ 

กรรมการบริหารสหภาพและตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน เม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวมีฐานะ

เปนนิติบุคคล (กระทรวงแรงงาน, 2555) 
 

ลักษณะการเคล่ือนไหวทางการเมือง 

 การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมักจะใชวิธีการหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวในหลาย

ลักษณะดวยกัน เชน การแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณการเสนอขอเสนอแนะและขอเรียกรอง

ตางๆ ผานทางหนังสือ จดหมาย การอภิปราย การจัดประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การเขาพบ

สมาชิกรางรัฐธรรมนูญ (Lobby) การเดินขบวนเรียกรอง เปนตน สำหรับกลุมองคกรหรือกลุม

ผลประโยชนตางๆ ท่ีออกมาเคลื่อนไหวนั้นมีท้ังกลุมท่ีสนับสนุนและกลุมคัดคาน เม่ือจัดแบงประเภท

ของกลุมท่ีออกมาเคลื่อนไหวตามคำจำกัดความของ Gabriel A.Almond จะแบงออกไดเปน 4 

ประเภท ไดแก (1) Anomic Groups เชน กลุมสนับสนุนใชธงสีเขียวเปนสัญลักษณ กลุมคัดคานใช

ธงสีเหลืองเปนสัญลักษณ (2) Institutional Groups เชน องคกรนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา

ตางๆ หนวยงานของศาล หนวยงานของกรมตำรวจ (3) Nonassociational Groups เชน กลุม

ศาสนา และ (4) Associational Groups เชน มูลนิธิ สมาคมตางๆ เปนตน (วิทยา ชินบุตร, 2559, 

หนา 91-98) 
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 การเคลื่อนไหวทางสังคมเปนขบวนการเรียกรองของกลุมคนจำนวนหนึ่งท่ีตองการ

เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางท่ีตนปรารถนา โดยกลุมคนจำนวนหนึ่งเหลานี้อาจมีนับพันหรือนับ

หม่ืน ไดเขารวมเรียกรองโดยมีการจัดระเบียบทางสังคมอยางหลวมๆ ซ่ึงแตละกลุมอาจมีระดับของ

การมีสวนรวมแตกตางกัน ลักษณะรวมบางประการของการเคลื่อนไหวทางสังคม คือ ผูเขารวม

เคลื่อนไหวมีจุดมุงหมายท่ีแนชัด (goal oriented) และมีความตั้งใจท่ีจะทำการเปลี่ยนแปลง 

(intentional change) โดยมีอุดมการณรวมกันวา การเคลื่อนไหวจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคม

ในทิศทางท่ีตนปรารถนา (สุวิดา ธรรมมณีวงศ, 2556, หนา 215-248) 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

 การศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา มีนักคิด 

นักวิชาการไดอธิบายไว ดังนี้ 

 ปจจัยท่ีทรงอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน นั่นหมายความวาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนยอมจะข้ึนอยูกับปจจัยสำคัญหลายประการท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนดวย ดังนี้(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549, หนา 

595-604) 

 1. ระบบการเมือง 

  1.1  ระบอบประชาธิปไตย เปนระบบการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองมากท่ีสุด กลาวคือ 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน คือการท่ี

ประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย อำนาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชน คือประชาชน

เปนผูกำหนดผูปกครอง ผูปกครองเปนตัวแทนท่ีไดรับมอบฉันทะจากประชาชนใหเขามาทำหนาท่ีใน

การปกครอง 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองเพ่ือประชาชน คือการท่ี

ผูแทนประชาชนท่ีไดรับมอบฉันทะใหเขามาทำหนาท่ีปกครองจะตองใชอำนาจปกครองกระทำการ

บริหารเพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชน ใหประชาชนอยูดีกินดี ระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย กำหนดใหประชาชนมีเสรีภาพในทางการเมืองไดแก การใชสิทธิในการกำหนด

ผูปกครอง การวิพากษวิจารณทางการเมือง การผลักดันการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล และ
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การชุมนุมเคลื่อนไหวท้ังการคัดคานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล การเผยแพรขอมูล 

ความคิด ความเห็นตาง ๆ ทางการเมือง เปนตน 

  1.2 ระบอบเผด็จการอำนาจนิยม เปนระบบการเมืองท่ีกีดกัน หรือปดโอกาสการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนเพราะอำนาจเด็ดขาดมีแตเพียงผูเดียว ซ่ึงมีลักษณะการปกครองดังนี้ 

   - อำนาจการปก ครองท้ังหมดเปนของผูปกครอง อาจเรียกวาอำนาจอธิปไตยเปน

ของผูปกครอง 

   - ประชาชนถูกตัดขาดออกจากการมีสวนรวมทางการเมือง ถาหากมีก็เกิดข้ึน

เฉพาะเปนคำสั่งของผูปกครองใหเพ่ือสนับสนุนเจตนารมณของผูปกครองเทานั้น 

   - ประชาชนถูกปลูกฝงใหเชื่อวาประชาชนท่ีดีจะตองเชื่อฟงยอมรับ และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบท่ีผูปกครองกำหนด 

 2. วัฒนธรรมทางการเมือง 

 ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เปนกระบวนการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดวยความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคาของระบอบประชาธิปไตย

ตองทำใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและความมุงม่ันอยางจริงใจของผูนำทางการเมือง และการ

เรียกรองอยางแข็งขันจากประชาชนอยางกวางขวาง หากปราศจากปจจัยดังกลาว การเสริมสรางให

ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยคงตองอาศัยเวลาท่ียาวนานดังนั้น วัฒนธรรม

ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมี

ความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีเปนเอกภาพจนไมอาจละท้ิงสวนใดสวนหนึ่งได 

 3. โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 ปจจัยนี้มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ระดับการศึกษา

ของประชาชนในสังคมจะมีผลตอลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของ

คนสังคมนั้น ๆ โดยการศึกษาทำใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความสำนึกในบทบาทหนาท่ี

ของตนท่ีพึงกระทำตอระบบการเมืองมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง

ท่ีมีอิทธิพลเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ผู ท่ีมีรายไดนอย 

ประชาชนท่ียากจน จะไมมีเวลามาสนใจการมีสวนรวมทางการเมืองเพราะจะใหความสำคัญกับการ

ดำรงชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมทางการ

เมืองไดมากกวา 

 นอกจากปจจัยจากสิ่งแวดลอมแลวยังมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอ่ืน ๆ มาเก่ียวของดวย

ซ่ึงสามารถอธิบายปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 
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 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ถือ

วาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

 2. ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก พฤติกรรมรวมทางสังคม ระดับการ

พัฒนาหรือความทันสมัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การกระทำหรือปฏิกิริยาตอบสนองตอการมี

สวนรวมของประชาชนโดยผูนำทางการเมืองหรือผูแทนของประชาชน 
 

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 

 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง คือ การ

เดินขบวน การเขารวมกับกลุมอ่ืน ๆ ตลอดจนการแสดงการเคลื่อนไหวาทางการเมือง เชน การข้ึน

เวทีแสดงจุดยืน การตัดสินใจรวมกันวาตองการอะไรเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธท่ีตรงกัน หากไมไดตาม

ความตองการก็จะทำในสิ่งท่ีสรางความเสียใหกับบานเมืองไมวาจะดวยวิธีใดก็ตามเนื่องจาก

ประชาชนภายในประเทศลวนมีความคิดท่ีแตกตางกันเม่ือผลลัพธท่ีแสดงออกมาไมตรงกับความ

ตองการของตนจึงเริ่มไมพอใจเปนเหตุใหเกิดเหตุการณทำลายขาวของสรางความเดือดรอนใหกับ

บานเมือง ลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีอยูไมมาก การเคลื่อนไหวท่ีเปนไปตามกฎหมายก็

มีเพียงแคการเดินขบวน การชุมนุมเพ่ือเรียกรองความตองการ จนสุดทายถึงยื่นหนังสือรองเรียน

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของออกมารับรูและออกมารับผิดชอบพรอมแกไขปญหาใหกับประชาชนท่ี

เดือดรอน 

 

บทสรุป 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง สาเหตุ

สำคัญท่ีสงผลใหสหภาพแรงงานการไฟฟาตองออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบงออกเปนหลาย

ปจจัยดวยกันคือ ความไมโปรงใสในการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดความเสียหายตอประเทศจาก

นโยบายหลายประการ การรักษาผลประโยชนใหกับประชาชน เพราะถาใหเอกชนมาปกครองอาจ

สงผลตอความเปนอยูของประชาชนได เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยสวนมากเปนคนท่ีมีรายได

ไมมากนัก หากเพ่ิมภาระเพ่ิมคาใชจายจำเปนเขาไปอีกก็ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตและ

เปนผลตอความเปนอยูของประชาชนในประเทศสวนมากอีกดวย ปจจัยท่ีสงผลกระทบและนาจะ

เปนสาเหตุท่ีตองออกมาเคลื่อนไหวาทางการเมือง คือ สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ำ การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐสอแววทุจริต เอ้ือประโยชนใหกับกลุมคนบางกลุม ทำใหกลุมประชาชนสวนมากถูกเอา

เปรียบจากกลุมคนเหลานั้น ประเทศมีความไมโปรงใสในการปฏิบัติงานของรัฐบาลและการปฏิบัติ
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หนาท่ีของรัฐกอนใหเกิดความเสียหายตอประเทศและบานเมือง นอกจากนี้ก็เปนการปดก้ันสื่อทำให

ประชาชนไมไดรับขาวสารท่ีถูกตองและเปนความจริง จึงทำใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

นครหลวงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง 
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บทคัดยอ 

         การพัฒนาการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยนั้นมีความสำคัญมาก การท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยไดจัดทำแนวคิดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในป พ.ศ.2562 และดำเนินการ

อบรมพนักงานภายใตแนวคิด “มุงม่ัน รวมพลัง กาวไกล สูมิติใหม” เพ่ือใหบุคลากรไดทบทวน

บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานในปท่ีผานมาและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในการพัฒนา

ปฏิบัติงานในหนาท่ีในป พ.ศ.2562 ท้ังในสวนของการพัฒนาตัวบุคลากรเองและสวนรวมขององคกร 

แตแนวคิดนโยบายดังกลาวเห็นวายังไมสมบูรณครบถวนเทาท่ีควร ท้ังรูปแบบดานกระบวนการ

บริหารจัดการท่ีชัดเจน และการยอมรับอยางจริงใจจากบุคลากร 

จากเหตุผลดังกลาวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ควรมีการพัฒนาการบริหารบุคลากรโดยการนำแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม (New Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร ฮูด (Christopher 

Hood) มาใชในการจัดทำรูปแบบบริหารจัดการบุคลากรขององคกรใหมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพไดประสิทธิผลท่ีชัดเจนตามนโยบายท่ีตั้งไว รวมท้ังการนำหลักธรรม มรรค 8 ซ่ึงเปน

หลักธรรมท่ีเปนแนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลางเพ่ือใหเกิดความรูแจงดวยปญญา มาประยุกตใชใน

การอบรมปลูกฝงจิตใจของบุคลากรเพ่ือใหรูจักดำเนินชีวิตทางสายกลาง ขจัดอคติความคิดดานลบ

ตางๆ เปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง ทำใหสำนักงาน

                                                           
 ∗ Lawyer, Pannisa Council. 

 ∗∗ Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปขางหนาพรอมกัน กาว

ไปสูการเปนองคกรศักยภาพสูง บรรลุเปาหมายไดงายรวดเร็วข้ึน 

คำสำคัญ : การพัฒนาบุคลากร, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

 ประกันภัย 

 

ABSTRACT 

 The personnel management development of the Office of Insurance 

Commission is of great importance. The Office of Insurance Commission created 

related concept, policy and guideline for operation in the year 2019 and carried out 

personnel trainings under the concept of “determination, unity to progress to a 

new dimension” in order for their staff to revise the roles and duties of 

performance in the past year and to enable preparedness to them for 

improvement of their performance in 2019 in terms of self-development and 

organizational improvement. However, such policy is seen to be incomplete in 

regard to its clear management process and serious acceptance by the staff. 

 With the stated reasons, the Office of Insurance Commission should 

develop its personnel management in application of the New Public Management 

(NPM) theory under the concept of Christopher Hood into the creation of the 

organization’s personnel management pattern in order to have an operation 

process that is clearly efficient based on the policy as set out, as well as to apply 

the principle of the Noble Eightfold Path, which is a Dharma principle of moderate 

practice or middle path for wisdom enlightenment, into the personnel’s mind 

training and cultivation so that they know how to lead their life in the middle path, 

be rid of prejudices and negative thoughts, always open up their heart to changes, 

and know their own rights and duties in order to propel the Office of Insurance 

Commission forward together, towards being a highly potential organization that 

achieves its goals more rapidly.  

Keywords: personnel development, Office of Insurance Commission 
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บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดมีการอบรม

บุคลากรและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในป พ.ศ.2562 ภายใตแนวคิด “มุงม่ัน รวมพลัง 

กาวไกล สูมิติใหม” เพ่ือใหบุคลากรทบทวนบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานในปท่ีผานมาและเตรียม

ความพรอมใหกับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหนาท่ีในป พ.ศ.2562 รวมท้ังการเพ่ิมทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา ดานความสามารถหลากหลาย ดานการทำงานเปนทีม ดาน

ความคิดสรางสรรคในการนำนวัตกรรมใหมๆ มาใช การยกระดับมาตรฐานการทำงานของสวนกลาง

และสวนภูมิภาคใหมีความสอดคลองกัน การนำเทคโนโลยีมาใชใหมากข้ึน การปรับปรุงสวัสดิการ

ตางๆ และการเปดโอกาสในการเติบโตและพัฒนา รวมถึงแนวทางในการระดับคุณภาพการทำงาน

และการดำเนินชีวิต ท้ังนี้ยังมีการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทำงานรวมกันเพ่ือองคกรและ

สวนรวม 6 ประการ อันประกอบดวย ยึดถือนโยบายของ CEO เปนทิศทางในการปฏิบัติงานของ

องค พัฒนาความยั่งยืนขององคกร การปรับบทบาทขององคกรใหเปนผูสนับสนุนมากข้ึน การสราง

ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดนวัตกรรมในการทำงาน และการปรับเปลี่ยนองคกรใหมี

ความคลองตัว  

 จากท่ีกลาวมาแลวจึงเห็นไดวามีความจำเปนอยางมากท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองมีการพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรขององคกร

มีประสิทธิภาพกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเพ่ือใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปขางหนาพรอมกัน กาวไปสูการเปนองคกร

ศักยภาพสูง ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ดังท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งเปาหมายไว 

 แตอยางไรก็ตาม นโยบายการดำเนินงานการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังมีความไมสมบูรณครบถวนเทาท่ีควร ท้ังรูปแบบ

ดานกระบวนการบริหารจัดการและการยอมรับอยางจริงใจจากบุคลากร เพราะเปนเพียงการ

มอบหมายใหบุคลากรนำไปปฏิบัติงานตอไป แตยังไมมีกระบวนการบริหารจัดการควบคุมดูแลใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปแบบ และยังไมอาจทราบไดวาบุคลากรจะจริงใจเต็มใจท่ี

จะนำแนวคิดนโยบายดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจังหรือไม 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรมีการนำ

หลักการดานรัฐประศาสนศาสตร คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New 

Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร ฮูด (Christopher Hood) มาใชในการ
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จัดทำรูปแบบบริหารจัดการบุคลากรองคกรใหมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพได

ประสิทธิผลท่ีชัดเจนตามนโยบายตั้งไว 

 นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ควรนำหลักธรรม มรรค 8 ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีเปนแนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลาง

เพ่ือใหเกิดความรูแจงดวยปญญามาประยุกตใชในการอบรมปลูกฝงจิตใจของบุคลากรดวย สามารถ

นำมาพัฒนาปลูกฝงจิตใจของบุคลากรไดในทุกดาน อันจะทำใหบุคลากรรูจักดำเนินชีวิตทางสาย

กลาง ขจัดอคติความคิดดานลบตางๆ เปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูจักสิทธิหนาท่ี

ของตนเอง พรอมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตามแนวคิดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยางจริงใจจริงจัง ซ่ึงจะทำใหสงผลดีตอองคกรใน

การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติงานท้ังสวนท่ีเปนตัวบุคลากรเองและสวนรวมของ

องคกรใหบรรลุเปาหมายไดงายรวดเร็วข้ึน 

 

แนวทางการบริหารบุคลากรขององคกร 

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดมีการอบรม

บุคลากร ประจำป 2561 โดยมีการมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในป พ.ศ.2562 ภายใต

แนวคิด “มุงม่ัน รวมพลัง กาวไกล สูมิติใหม” โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดกลาวปลุกขวัญกำลังใจวา “ทิศทางและนโยบายสำหรับป 

2562 ยังคงเปนปท่ีบุคลากรทุกคนตอง “รวมพลังกันอยางเต็มกำลัง และกาวสูมิติใหมท่ีมีท้ังโอกาส

และความทาทาย” และจะขับเคลื่อนในเรื่อง regulatory reform อยางจริงจัง นอกจากนี้ยังตอง

สานตอและตอยอดการทำงานในป 2561 และการทำงานท่ีตองเผชิญกับความคาดหวังของ

ผูเก่ียวของท่ีมากข้ึน ไมวาจะเปนคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัย หนวยงานกำกับดูแลอ่ืนๆ รวมไปถึงรัฐบาล และท่ีสำคัญคือ “ประชาชน” ในการ

มุงหวังใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สามารถสงเสริม

ธุรกิจประกันภัยให เพ่ิมบทบาทสำคัญในการเปนกลไกบริหารความเสี่ยงให กับประชาชน 

ผูประกอบการ รวมถึงรัฐบาล เพ่ือความม่ังค่ัง ยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตอไป” 

(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2562) 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีนโยบายในการ

บริหารงานบุคลากรดังนี ้
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 1)  ใหเพ่ิมทักษะท่ีสำคัญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยในระยะตอไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหพรอมสูการเปน “Digital 

Insurance Regulator” ประกอบดวย 5 ดานสำคัญ ไดแก 

      1.1) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสำคัญมากในโลกปจจุบันนี้ ท่ีจะตองเปน

คุณสมบัติพ้ืนฐานของคนทำงานโดยบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัจะตองเรียนรู และพัฒนาตนเองในการใชงานไมเพียงแคการใชงานเบื้องตน 

แตตองสามารถนำเทคนิคมาประยุกตใชในงาน และใชประโยชนในการคนหาขอมูลขาวสารไดอยาง

รวดเร็ว 

      1.2) ทักษะดานภาษา เนื่องจากภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะตองเขาสูมาตรฐานสากล และมีความจำเปนยิ่งท่ีบุคลากร

จะตองมีทักษะดานภาษา อยางนอยภาษาอังกฤษท่ีสามารถสื่อสารและใชในการปฏิบัติงานไดดังนั้น 

ในป 2562 จะไดมีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง และมีการ

เทียบเคียงการประเมินกับมาตรฐานสากล 

  1.3) ทักษะความสามารถหลากหลาย หรือ Multi-Function แมวาความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานจะเปนเรื่องท่ีดีท่ีทำใหบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงลึก แตสำหรับโลกการทำงานยุคใหมนั้นตองการคน

ท่ีทำงานหลากหลายได ไมไดมีขอจำกัดในการทำงานแคเพียงอยางเดียว 

  1.4) ทักษะในการทำงานรวมกับผูอ่ืน การทำงานเปนทีม เปนสิ่งสำคัญท่ีสุดในการ

ขับเคลื่อนภารกิจขององคกร เนื่องจากการทำงานเกือบทุกอยางตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไมมากก็

นอย ดังนั้น ทุกคนตองสามารถทำงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน ท่ีจะมีความแตกตางหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึนได การทำงานจึงจะมีประสิทธิภาพ 

      1.5) ทักษะในการคิดอะไรใหมๆ ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องสำคัญของการทำงานใน

อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำใหความคิด

แบบเดิมๆ ไมสามารถสรางความสำเร็จ หรือขับเคลื่อนองคกรได และจะตองมีความคิดท่ีจะคนควา

หาขอมูลท่ีจำเปนตอการทำงานอยูตลอดเวลา ดังนั้น จำเปนตองมีความคิดสรางสรรคในการเสนอ

แนวทาง วิธีการใหมๆ ในการทำงาน ไมวาจะอยูในตำแหนงหรือหนาท่ีใด เพ่ือตอยอดใหกับงานท่ีเรา

ทำอยูใหดีข้ึนได 
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  2) การยกระดับมาตรฐานการทำงานของสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีแนวปฏิบัติท่ี

สอดคลองเปนแนวทางเดียวกัน 

  3) การนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงานมากข้ึน 

  4) การปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เชน การทบทวน

โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืน รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง เปนตน 

  5 ) การพัฒ นาทักษะของบุคลากรให มีองคความรู ท่ี เหมาะสม และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพยายามเปดโอกาสในการเติบโตและ

พัฒนา รวมถึงจะหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการทำงานและการดำเนินชีวิตของทุกคน   

จึงขอใหทุกคนเตรียมความพรอมของตนเองอยูตลอดเวลา และมุงม่ัน ต้ังใจในการทำงานเพราะ 

“ทุกคนคือสวนหนึ่งท่ีสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย” 

  นอกจากนี้บุคลากรท้ังผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทุกคน ควรมีการเตรียมพรอมและนำมาปรับใชกับการ

ทำงานรวมกัน 6 ประการ ประกอบดวย  

 ประการแรก คือ นโยบายของ CEO ถือเปนทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของ

องคกรท่ีบุคลากรท้ังผูบริหารและพนักงานตองรวมกันคิด วิเคราะห กำหนดกลยุทธ และแผนการ

ดำเนินงานท่ีเปนไปได ท่ีจะนำไปสูเปาหมาย มิใชมองวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไมได หรือปฏิเสธนโยบาย

นั้นตั้งแตตน 

  ประการท่ีสอง คือ ความยั่งยืนขององคกร ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยสำคัญ คือ ความเสถียรดาน

ระบบ “การบริหารจัดการท่ีดี” และการคงไวซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม การมุงเนนการจัดการ 

“ดานทรัพยากรบุคคล” ไมวาจะเปนการเลือกคนท่ีเหมาะสม รวมกับการสื่อสารและบริหารจัดการ

บุคลากรท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  และผลลัพธดาน “นวัตกรรม” ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูเก่ียวของได 

  ประการท่ีสาม คือ ปรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะ regulator นอกเหนือจากการกำกับ ตรวจสอบอยางเขมขนเชนท่ี

ผานมาแลว มาเปน Facilitator ใหมากข้ึน และเรงดำเนินการในการเปนแกนกลางสำคัญในการ

สงเสริมธุรกิจประกันภัยใหมีบทบาทสำคัญเพ่ิมข้ึนตอทุกมิติในการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ

ของประชาชน ผูประกอบการ และเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงท่ีสำคัญของรัฐบาลในการสราง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีม่ันคง ยั่งยืนของประเทศ 
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  ประการท่ีสี่ คือ การสรางความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบุคลากรและความสามารถ

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารถือเปนเรื่องสำคัญ โดยผูบริหารตองเปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลง สามารถบริหารคนใหไดใจและไดงาน “สอนใหทำ ทำใหดู ใหลองทำดู” สวนบุคลากร

ตองพรอมพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกขณะ (Learning in Real-time) และองคกรตองสราง

ระบบการบริหารบุคลากรท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงเชนกัน 

  ประการท่ีหา คือ การคิดนวัตกรรมในการทำงานตองเกิดจากความตองการในการท่ีจะ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการเสนอเปนแผนงานโครงการท่ีใชทรัพยากรนอยท่ีสุด มี

กระบวนการนอยท่ีสุด แตใหผลลัพธมากท่ีสุด ซ่ึงงานโครงการไมใชการนำงานประจำมาทำเปน

โครงการ แตตองเกิดจากความตองการในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธ

สูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว 

  ประการท่ีหก คือ การปรับเปลี่ยนองคกรใหมีความคลองตัว (Agile Organization) เปน

ความทาทายของทุกองคกร ซ่ึงตองเริ่มจากการปรับเปลี่ยน Mindset ของคนในองคกร และความ

รวมมือ รวมใจของบุคลากรท้ังผูบริหารและพนักงานทุกคน โดยมองภาพรวมและเปาหมายของ

องคกรเปนสำคัญ ท้ังนี้ ใหยึดหลัก 3+1 สำหรับการปรับเปลี่ยนองคกร คือ (1) Rethink (2) Reskill 

(3) Restyle และ “Restart not Rerun” 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไป

ขางหนาพรอมกันอยาง“มุงม่ัน รวมพลัง กาวไกล สูมิติใหม” กาวไปสูการเปนองคกรศักยภาพสูง ท่ี

ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

 จากท่ีกลาวมานั้นทำใหเห็นไดวา การอบรมบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีความจำเปนอยางมาก เพ่ือใหบุคลากรทบทวนบทบาทหนาท่ี

การปฏิบัติงานในปท่ีผานมาและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหนาท่ี

ของตนในปตอไป ท้ังการเพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา ดานความสามารถ

หลากหลาย ดานการทำงานเปนทีม ดานความคิดสรางสรรคในการนำนวัตกรรมใหมๆ มาใช การ

ยกระดับมาตรฐานการทำงานของสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีความสอดคลองกัน การนำ

เทคโนโลยีมาใชใหมากข้ึน การปรับปรุงสวัสดิการตางๆ และการเปดโอกาสในการเติบโตและพัฒนา 

รวมถึงแนวทางในการระดับคุณภาพการทำงานและการดำเนินชีวิต   

 ท้ังนี้ยังมีการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทำงานรวมกันเพ่ือองคกร 6 ประการ อัน

ประกอบดวย ยึดถือนโยบายของ CEO เปนทิศทางในการปฏิบัติงานขององค พัฒนาความยั่งยืนของ

องคกร การปรับบทบาทขององคกรใหเปนผูสนับสนุนมากข้ึน การสรางความพรอมรับการ
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เปลี่ยนแปลง การคิดนวัตกรรมในการทำงาน และการปรับเปลี่ยนองคกรใหมีความคลองตัว เพ่ือให

บุคคลากรขององคกรปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย แนวทางการดำเนินงานในป พ.ศ.2562 ภายใต

แนวคิด “มุงม่ัน รวมพลัง กาวไกลสูมิติใหม” 

หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

 ตามแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ยังไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ

ควบคุมกระบวนการพัฒนาบุคคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสมบูรณ 

จึงขอนำแนวคิดทฤษฎีทางดานรัฐประศาสนศาสตรท่ีเห็นวาเก่ียวของกับเรื่องการบริหารบุคลากรมา

เสนอเพ่ือเปนการเสริมเพ่ิมเติมใหการบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหมีรูปแบบมาตรฐานท่ีชัดเจนท้ังในดานการพัฒนาทักษะ  

การบริหารจดัการ การควบคุม และการตรวจสอบ ซ่ึงจะขอกลาวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้คือ 

 ทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management-NPM) ตามแนวคิด

ของคริสโตเฟอร ฮูด (Christopher Hood) เปนนักวิชาการคนแรกๆ ท่ีไดนำเสนอการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม โดยไดสรุปไว 7 ประการ ดังนี้ (สุรศักดิ์ ชะมารัมย,2561) 

 1) การดำเนินงานโดยผูจัดการมืออาชีพ หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม จะ

มีการมอบหมายใหผูจัดการท่ีเปนมืออาชีพเขามาดำเนินงานภาครัฐ โดยมีการระบุตัวบุคคลท่ีควบคุม

การตัดสินใจในองคการท่ีชัดเจน และการใหผูจัดการมีอิสระในการดำเนินงานอยางเพียงพอ ซ่ึง

เปาหมายของการปฏิบัติในขอนี้ก็เพ่ือใหมีผูท่ีรับผิดชอบตองานและผลงานท่ีชัดเจน ไมใชเปนการแผ

กระจายของอำนาจไปท่ัวจนหาผูรับผิดชอบท่ีแทจริงไมได 

 2) การมีมาตรฐาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หมายถึง ในการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม จะตองมีการนิยามวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดของความสำเร็จใหชัดเจน ซ่ึง

มักจะกำหนดเปนเชิงปริมาณ โดยเปาหมายของการปฏิบัติในขอนี้ก็คือ ในการท่ีจะกำหนดความ

รับผิดชอบไดนั้น จำเปนจะตองมีการกำหนดเปาหมายท่ีมีการระบุไวอยางชัดเจน และการทำงานท่ีมี

ประสิทธิภาพก็คือ การดำเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวนั่นเอง 

 3) การมุงผลสัมฤทธิ์หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม จะตองมุงเนนควบคุม

ผลท่ีออกมา โดยการจัดสรรทรัพยากร และการใหรางวัลจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการปฏิบัติงาน 

มิไดถูกกำหนดจากหนวยงานสวนกลางในระบบราชการอีกตอไป ซ่ึงเปาหมายในการปฏิบัติในขอนี้ก็

คือ เพ่ือใหมีการเนนผลสำเร็จของภารกิจมากกวาท่ีจะเนนในเรื่องของกระบวนการ 
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 4) การแบงแยกหนวยงาน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม จะตองมีการ

แบงแยกหนวยงานของภาครัฐ โดยการแบงแยกหนวยงานท่ีกอนหนานี้ มีลักษณะเปนหนึ่งเดียวไปสู

รูปแบบของหนวยยอยท่ีเปนบริษัทตามประเภทของการผลิต ซ่ึงดำเนินงานในรูปของการกระจาย

อำนาจ งบประมาณ และเชื่อมโยงระหวางหนวยงานในรูปของเครือขายในแนวนอนมิใชตามสายงาน

ของการบังคับบัญชาในแนวตั้งตามแนวการบริหารแบบดั้งเดิมอีกตอไป ซ่ึงเปาหมายในการปฏิบัติใน

ขอนี้ก็คือ ตองการสรางหนวยงานท่ีสามารถบริหารจัดการในลักษณะท่ีมีการแบงแยกหนวยผลิตและ

หนวยบริการออกจากกัน และเพ่ือใหสามารถใชวิธีการจางเหมาหนวยงานอ่ืนเขามาจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนหนวยงานจากภาคเอกชน หรือภาครัฐดวยกันเอง 

 5) การมุงเนนการแขงขัน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม จะเนนใหมีการ

แขงขันกันในภาครัฐมากข้ึน โดยมุงเนนไปท่ีรูปแบบของการทำสัญญา และกระบวนการของการ

ประมูลเปนสำคัญ ซ่ึงเปาหมายของการปฏิบัติในขอนี้ก็คือ ในการแขงขันเพ่ือเปนวิธีการท่ีจะนำไปสู

การมีตนทุนท่ีตางและมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

 6) การใชรูปแบบการจัดการจากภาคเอกชน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม จะมุงเนนท่ีการนำรูปแบบของการจัดการจากภาคเอกชนเขามาใชในภาครัฐ เปนการ

เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการใหบริการภาครัฐท่ีมีการจัดการแบบกองทัพ ไปสูรูปแบบของการจัดการ

ท่ีมีความยืดหยุนในการจางงาน การใหรางวัล และการใชเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธมากข้ึน 

ซ่ึงเปาหมายในการปฏิบัติในขอนี้ก็คือ ตองการนาวิธีการหรือเครื่องมือท่ีไดรับการพิสูจนแลวใชได

จากภาคเอกชนมาใชในภาครัฐ 

 7) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

จะใหความสำคัญกับความมีวินัย และความประหยัดในการใชทรัพยากรมากข้ึน โดยใชวิธีการลด

ตนทุนและเพ่ิมความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ซ่ึงเปาหมายในการปฏิบัติในขอนี้ก็คือ ตองการใหมี

การตรวจสอบการใชทรัพยากรภาครัฐ และตองการใหไดผลงานท่ีมากข้ึนดวยทรัพยากรท่ีนอยลง 

จากท่ีกลาวมาทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร ฮูด 

สามารถนำไปใชการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เพ่ือเปนการเสริมเพ่ิมเติมไดในทุกหลักการใหสมบูรณชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) บริหารจัดการบุคลากรระดับผูบริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยใหมีความรูความสามารถเปนผูจัดการมืออาชีพผูจัดการมีความเปนอิสระ

ในการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
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2) กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบุคลากรในทุกระดับของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหมีความชัดเจนท้ังในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

 3) ต้ังเปาหมายเนนการมุงสมสัมฤทธิ์ในการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ใหบุคลากรปฏิบัติงานใหไดผลสำเร็จของภารกิจ

มากกวา 

 4) ทำการแบงแยกหนวยงานภายในใหมีการกระจายอำนาจและมีความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานในรูปแบบเครือขายท่ีมีความคลองตัว พรอมตอบสนององคการภายในไดอยางรวดเร็ว 

ทันสมัย 

 5) บริหารจัดการโดยมุงเนนการแขงข้ันของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีความ

กระตือรือรนและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองตลอดเวลา 

 6) นำรูปแบบการจัดการจากภาคเอกชนมาปรับใชในการบริหารจัดการบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเหมาะสม ลดข้ันตอน

ดำเนินการตางๆ ทำใหมีความคลองตัวปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน 

 7) บริหารจัดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการประหยัดลดตนทุนและ

เพ่ิมความมีระเบียบวินัยของบุคลากร เปนตน 

 

หลักธรรม มรรค 8 ที่ประยุกตใชในการบริหารบุคลากร 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะมีแนวคิดใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแลวก็ตาม แตเปน

แนวคิดหลักการท่ีนำไปใชในกระบวนการบริหารจัดการภายในขององคกร เปนลักษณะมอบหมาย

แนวคิดนโยบายใหบุคลากรนำไปปฏิบัติตาม แตบุคลากรอาจจะไมไดยอมรับอยางจริงใจในการนำ

แนวคิดนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากยังมีมุมมองความคิดไมเห็นดวย ทำใหไมยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

ซ่ึงอาจจะสงผลใหบุคลากรไมไดนำแนวคิดนโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจังก็ได เกิดผลกระทบในแงลบ

กับท้ังองคกรภายในและภายนอกได  

 จากการศึกษาหลักธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา มีหลักธรรมท่ีเหมาะสมนำมา

ประยุกตใชในการบริหารบุคลากรขององคกร คือ หลักธรรม มรรค 8 ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีเปน

แนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลางเพ่ือใหเกิดความรูแจงดวยปญญา ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
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และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรนำมาใชในการอบรมปลูกฝงจิตใจของพนักงาน และ

บริหารจัดการทรัพยบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยดวย หลักธรรม มรรค 8 มีรายละเอียดดังนี้ 

 มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวา “ทางมีองค 

8 ประการ อันประเสริฐ” — the noble Eightfold Path); องค 8 ของมรรค (มัคคังคะ — 

factors or constituents of the Path) มีดังนี้ 

 1) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือ รูอกุศลและ

อกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท — Right View; Right Understanding) 

 2) สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป — 

Right Thought)    

 3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต 4 — Right Speech) 

 4) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ ไดแก กายสุจริต 3 — Right Action) 

 5) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ — Right 

Livelihood) 

 6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Right Effort) 

 7) สัมมาสติ (ระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน 4 — Right Mindfulness) 

 8) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ ไดแก ฌาน 4 — Right Concentration) 

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) 

 องค 8 ของมรรค จัดเขาในธรรมขันธ 3 ขอตน คือ ขอ 3-4-5 เปน ศีล ขอ 6-7-8 เปน 

สมาธิ ขอ 1-2เปน ปญญา 

        มรรคมีองค 8 นี้ ไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอัน

พอดีท่ีจะนำไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข ปลอดปญหา ไมติดของในท่ีสุดท้ัง

สอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค  

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถนำ

หลักธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา มรรค 8 มาพัฒนาปลูกฝงจิตใจของบุคลากรไดทุกดานอัน

ประกอบดวย 1.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2.สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) 3.สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4.

สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ)  5.สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6.สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  

7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8.สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ)ทำใหบุคลากรรูจักดำเนินชีวิตทางสายกลาง 

ขจัดอคติความคิดดานลบ ไมยอมรับสิ่งตางๆ รอบตัวออกไปไดงาย และเปดใจยอมรับการ
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เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง พรอมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตาม

แนวคิดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยาง

จริงใจจริงจัง ซ่ึงจะทำใหสงผลดีตอองคกรภายในและภายนอก ทำใหองคกรสามารถพัฒนาการ

บริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดงายรวดเร็วข้ึน 

 

บทสรุป 

         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดให

ความสำคัญกับบุคลากร โดยการจัดอบรมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในป พ.ศ.2562 

ภายใตแนวคิด “มุงม่ัน รวมพลัง กาวไกล สูมิติใหม” ใหกับบุคลากรนั้น จะเห็นไดวาเปนการ

พัฒนาการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

มีความจำเปนอยางมาก เพ่ือใหบุคลากรทบทวนบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานในปท่ีผานมาและ

เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหนาท่ีในป พ.ศ.2562 ท้ังในสวนของการ

พัฒนาตัวบุคลากรเองและสวนรวมขององคกร แตนโยบายการดำเนินงานการบริหารบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังไมสมบูรณครบถวน

เทาท่ีควร ท้ังรูปแบบดานกระบวนการบริหารจัดการและการยอมรับอยางจริงใจจากบุคลากร 

จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ควรมีการนำ หลักการดานรัฐประศาสนศาสตร คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ

ภ าครั ฐแน ว ให ม  (New Public Management-NPM) ต าม แน ว คิ ดขอ งค ริ ส โต เฟ อร  ฮู ด 

(Christopher Hood) มาใชในการจัดทำรูปแบบบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขององคกรใหมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพไดประสิทธิผลท่ีชัดเจนตามนโยบายท่ีตั้งไว รวมท้ังควรมีการนำหลักธรรม มรรค 8 ซ่ึง

เปนหลักธรรมท่ีเปนแนวทางปฏิบัติ เดินทางสายกลางเพ่ือใหเกิดความรูแจงดวยปญญา มา

ประยุกตใชในการอบรมปลูกฝงจิตใจของพนักงานดวย เพ่ือพัฒนาปลูกฝงจิตใจของพนักงานในทุก

ดานอันประกอบดวย  1.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2.สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) 3.สัมมาวาจา (เจรจา

ชอบ) 4.สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) 5.สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6.สัมมาวายามะ (พยายาม

ชอบ) 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8.สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) ทำใหบุคลากรรูจักดำเนินชีวิตทางสาย

กลาง ขจัดอคติความคิดดานลบตางๆ เปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูจักสิทธิหนาท่ี

ของตนเอง พรอมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตามแนวคิดนโยบายขององคกร เพ่ือใหสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปขางหนาพรอมกัน กาว
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ไปสูการเปนองคกรศักยภาพสูง ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งเปาหมายไว 
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การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองสวนทองถ่ินตาม 

หลักพละ 4 

PERSONNEL COMPETENCY DEVELOPMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS ACCORDING TO PALA 4 

 

อมลวรรณ  อบสิน∗ พระนุชิต นาคเสโน∗∗ พระเทพปริยัติเมธี∗∗∗ 

 

บทคัดยอ 

การประยุกตใชหลัก พละ 4 ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนการอบรมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถ ในการคิดท่ีอาศัย

วิธีการท่ีสอดคลองกับงานทำใหไดคำตอบถูกตองตรงกับความเปนจริง มีความคิดท่ีสรางสรรค รูถึง

จุดดี จุดดอยของตนเอง รูนิสัยของผูอ่ืน มีความมุงม่ัน มีจิตใจท่ีเขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมี

ความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน แยกแยะแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ มีความกลาในการทำงานท่ี

ยากและทาทาย ประพฤติตนตามหลักเบญจศีล ละเวนอบายมุข เปนแบบอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ

ชวยเหลือเก้ือกูลกันผูอ่ืน วางตนสม่ำเสมอไมเปลี่ยนแปลง ใหคำแนะนำสั่งสอนผูอ่ืนอยูเสมอ การนำ

หลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแตละพละจะมีหลักธรรม

เปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือสรางหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจของความเปนมนุษยใหเปนบุคคลท่ีมี

ความสมบูรณในการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดเรียนรูท่ีดี มีพลังในการทำงาน ตั้งอยูในความดีงาม มี

จิตสาธารณะ สงผลใหตนเองมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน หลักพละ 4 จึงมีสวนสำคัญตอการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

Abstract 

The application of Pala4 for personnel’s competency development of 

Local Administrative Organizations was the application of Pala 4 in training the 

                                                           
∗ อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
∗∗ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
∗∗∗ อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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personnel to have knowledge and wisdom in working to get the correct answers to 

problems, to be creative, to know own strength and weakness, to know others’ 

behaviors, to be dedicative, hard working and tentative, to have effort to learn and 

to solve problems systematically. To be brave to perform the hard, difficult and 

challenging works, to behave according to five precepts, abstaining from the ruins, 

to be good examples for others with good human relations and good advices. To 

apply the Pala4 in personnel’s competency development was appropriate because 

each principle of Pala4 was for self development, good learning, energetic to work, 

good conducts with public mind resulting the personnel to be progressive and 

advanced in ones’ duties and positions. Pala 4 was very important principle for the 

personnel’s competency development of Local Administrative Organizations. 

 

บทนำ 

การกระจายอำนาจและถายโอนอำนาจจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ถือเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการบานเมืองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยโดยลด

บทบาทของภาครัฐสวนกลางลง (Decentralization) คงเหลือเพียงแตภารกิจหลักเทาท่ีจำเปนซ่ึง

เปนนโยบายระดับชาติตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอำนาจสูทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกรอบและแผนแมบททำใหเกิดการปรับ

องคกรท้ังในราชการสวนกลางและสวนทองถ่ินท้ังนี้มีเปาหมายเพ่ือใหทองถ่ินมีอิสระมากข้ึนท้ังใน

ดานการดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคลการจัดการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐการปฏิรูปทางการเมืองการกระจายความเจริญไปสูชนบทการ

จัดบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน 

ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูท่ีใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุด และสอดคลอง

กับความตองการของประชาชนก็ตองเปน ผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการ ของประชาชนเปนอยาง

ดี การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ 

ไปยังสวนเหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลง ภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลือง

เวลาและคาใชจายโดยไมจำเปน องคกรปกครองทองถ่ินมีจุดแข็งอยูหลายประการไมวาจะเปนการมี
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อิสระการทำงานท่ีใกลชิดกับประชาชนทำใหรูปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางดีและรวดเร็วขอจากัดและความออนแอขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองซ่ึง

มีหลายดานอาทิการขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถการขาดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ซ่ึงอาจเกิดมาจากการท่ีหนวยงานไมไดสนใจในการท่ีจะจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอยางจริงจังเครงครัดหรือบุคลากรไมไดสนใจในการท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวทันตอ

สภาวการณในปจจุบันการพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับวัตถุประสงคเปาหมายขององคกรทำให

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดนั้นจำเปน

จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานทักษะดานความรู

ความสามารถและดานคุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงตองสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคกรเพ่ือชวย

ใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสามารถแกปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางทัน

กาลในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน การกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบคุคลตาม

กรอบมาตรฐานการบริหารทรัพยากร ชวยทำใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึน มีการ

ติดตอประสานงานดียิ่งข้ึนชวยทำใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือ

ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ชวยทำใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ 

เปนคนทันสมัยตอความเจริญทางเทคโนโลยีใหมๆ แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดังกลาว เปนไปตามปรัชญาของการพัฒนาบุคคลท่ีสำคัญ คือ บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองท่ี

สามารถพัฒนาใหเพ่ิมพูนข้ึนไดท้ังดานความรู ทักษะและทัศนคติ ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ การ

พัฒนาศักยภาพของบุคคล  ควรดำเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based 

Development) การพัฒนาทรัพยากร (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548 : 17) 

บุคคลจะตองดำเนินการอยางเปนกระบวนการตอเนื่องเปนระบบ ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก สู

ระบบการพัฒนาขององคการ วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของบุคคลและภารกิจขององคกร จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของ

บุคคลเปนระยะๆ เพ่ือพัฒนา บุคคลบางกลุมใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกันก็

สนับสนุนใหผูมีความรูความสามารถสูงไดกาวหนาไปสูตำแหนงใหมท่ีตองใชความสามารถสูงข้ึน 

ระบบขอมูลบุคคลขององคกรจะตองครบถวน ถูกตองและทันสมัยสามารถตรวจสอบความกาวหนา
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รายบุคคลได การพัฒนาบุคคลจะตองทาทุกดาน คือ สุขภาพอนามัย ความรู ความสามารถจิตใจ

และคุณธรรม ควบคูกันไป องคกรตองคำนึงถึงความม่ันคงและความกาวหนาของบุคคลควบคูไปกับ

ความกาวหนาขององคกร 

ความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอความสำเร็จ ของสวนราชการ ขาราชการไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมตามหลักคุณธรรม

มีความพรอมรับผิดในการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับความสำเร็จของสวนราชการ จึงไดนาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุด องคกรจะประสบ

ความสำเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการบริหารทรพัยากรมนุษยและการพัฒนาทรพัยากรมนุษยในองคกรให

มีความรูความสามารถอันจะนาไปสูความสามารถในการแขงขัน สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหรือ

บริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา (คนึงนิจ อนุโรจน, 2551 : 2)  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดทำเกณฑคุณภาพในการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให

สวนราชการตางๆ นาไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองคกรใหใน

หนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงข้ึน และมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึง

เปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีการกำหนดเปาหมายเพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปนเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสามารถสง

มอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแกผูรับบริการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2549 : 3-7)  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกำหนดกรอบสมรรถนะไวแลว 7 ดาน เพ่ือใชใน

การกำหนดกรอบสมรรถนะของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 

2548 : 7)แตการนำมาใชจริงยังมีอยูนอย ทำใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนมากมี

คุณสมบัติไมเปนไปตามกรอบสมรรถนะของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อาจเปนเพราะองคกร

ปกครองทองถ่ินสวนใหญไมใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยสวนใหญจะ

มุงเนนไปในเรื่องของการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ทำใหการความสำคัญในเรื่องพัฒนาการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอยูนอย การนำหลักพละ 4 มาพัฒนา
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สมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสิ่งท่ีดี เพราะพละ 4 เปนหลักธรรมท่ีใชในการ

พัฒนาตนเอง ใหมีพลังในการทำงานเปนธรรมคาสอนท่ีเหมาะสำหรับนำไปใชในการประกอบอาชีพ 

การงาน การศึกษาเลาเรียน และโดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาหรือผูนำตางๆ เพ่ือสรางคุณธรรม และ

พลังท่ีจะชวยทำใหการดำเนินงานหรือการทำกิจกรรมเกิดความม่ันใจ และสงผลตอความสำเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนามนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนาตางๆ มนุษยเปนผูท่ีฝกอบรม

ใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปญญา ท่ีสงผลไปสู

ภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงแสดงออกผานพฤติกรรม

ทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูฝก หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติ และถายทอดคุณสมบัติท่ี

ตนทำใหมีใหเปนนั้นไปสูภายนอก ซ่ึงการพัฒนาตามความหมายของพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา 4 

หมายถึง การทำใหเปน ใหมีข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา ซ่ึงมีการพัฒนา 4 ประการ (พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 ; 70) ประกอบดวย 

1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอ

เก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ 

มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ 

2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประประพฤติ, การฝกอบรมศีลใหตั้งอยู

ในระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน 

3) จิตภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีลใหตั้งอยูใน

ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน 

4) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญาใหรูเขาใจ

สิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจใหเปนอิสระ 

ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยโดยการนำคำ

สอนของพระพุทธเจามาเปนฐานคิด เพ่ือใหมนุษยมีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ

เจริญเติบโตท้ังทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา โดยมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงผลงานและ

พัฒนามนุษยไปสูภพภูมิท่ีดีกวาเดิม (ฌาน ตรรกวิจารณ, 2544 : 2) ดังนั้น การพัฒนาบุคคล ตองมี
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การปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาท่ีสมบูรณตองทาความเปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณ 

อันประกอบดวย 

1) ความฉลาดหรือสติปญญาในข้ันพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ คือ การ

เรียนหนังสือ 

2) มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือ การเรียนอาชีพ 

3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซ่ึง

กระทำไดดวยการสอน การอบรมจริยธรรม (พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโญ), 2537 : 15) 

แนวทางการพัฒนาตามหลักพละ 4 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับไดวาเปนกุญแจสำคัญท่ีจะทำใหการบริหารจัดการ

องคกรสมัยใหมประสบความสำเร็จ โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตองการใหเกิดการเรียนรู และนาไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการ

สำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสานึกในการมีสวนรวมใน

การแกไขปญหารวมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทำอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนา

ท่ีตอเนื่องเพราะสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา88 ในปจจุบันการ

บริหารงานบุคคลสวนใหญจึงใชวิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนำ

มากข้ึน ท้ังนี้ หากในองคกรใดมีบุคลากรท่ีท้ังเกงและดีก็เปนท่ีแนนอนวาองคกรนั้นยอมประสบ

ความสำเร็จในทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการใหรางวัล

และการลงโทษ ซ่ึงเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณในสมัยปจจุบันนั่นคือ ใครทาดีก็ควรไดรับการ

ยกยอง ใครทาผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังพระบาลีท่ีวา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺค

หารห ขมคนท่ีควรขม ยกยองบุคคลท่ีควรยกยอง” (ขุ.ชา. (บาลี) 27/2442/531) 

"หลักพละ 4" เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหเปนผูท่ีถึงพรอม เปนธรรมคำสอนท่ี

เหมาะสำหรับนาไปใชในการประกอบอาชีพ การงาน การศึกษาเลาเรียน ซ่ึงในพระพุทธศาสนามอง

การพัฒนาคนวา คนจะเกง มีความรู หรือความสามารถเพียงอยางเดียวไมได แตจะตองมีคุณธรรม

ความดีอยูในตัวดวย พระพุทธศาสนาเปนหลักวิชาท่ีจะพัฒนาใหคนเปนคนเกง (วิชชา) และดี 

(จรณะ) จึงจะไดชื่อวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ (วิชชาจรณสัมปนโน) ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็

มิไดปฏิเสธแนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตก หากแตหลักการทางพระพุทธศาสนาสอนใหนาเอาหลักวิชา

มาบูรณาการรวมกัน เพ่ือทำใหเกิดความสมบูรณพรอมและสอดคลองกันตามหลักธรรมชาติ หลัก

ไตรสิกขาเปนหลักธรรมท่ีนำมาพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ีจะมีท้ัง "วิชชาและจรณะ" นั้น ธรรมอันเปน

กำลังท่ีเกิดจากคุณธรรม ความประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันของชีวิต ซ่ึงใหเกิดความม่ันใจใน
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ตนเองไมหวาดหวั่นกลัวภัยมี 4 ประการ ผูประพฤติตนตามหลักพละ 4 นี้อยูเสมอจะเปนผูท่ีมีความ

ม่ันคงในการดำเนินชีวิตรอดพนจากภัยท้ัง 5 คือ ภัยจากการครองชีพ ภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง 

และการถูกกลาวราย ภัยจากการครั้นครามในท่ีชุมนุม ภัยจากการกังวลเรื่องความตายเพราะเขาใจ

ในกฎไตรลักษณ และภัยจากการกังวลเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะรูดีวาเม่ือสังขารดับแลวยอม

ไปสูสุคติภพ 

การพัฒนาพละ 4 ใหเกิดมีข้ึนนั้นเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดเทาเทียมกัน เพราะ

ทุกคนมีปญญาพละ วิริยพละอนวัชชพละและสังคหพละอยูในดวงจิตของตนเอง เพียงแตรอการ

พัฒนาเทานั้น สิ่งสำคัญตองลงมือปฏิบัติเพราะหลักการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

หลักพละนี้เปนภาคปฏิบัติแมจะศึกษารูในทฤษฎี (ปริยัติ) มามากมายเปนอยางดี แตถาขาดการนา

ไปพิสูจนเลยการปฏิบัติใหเห็นจริงตามคาสอนจนเกิดผล (ปฏิเวธ) ก็ไมนับวาเปนการศึกษาท่ีถูกตอง

ตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาใหองคธรรมท้ัง 4 มีกำลังจึงเปนสิ่งสำคัญดังท่ีพระ

พุทธองคตรัสถึงความสำคัญของการพัฒนาพละ 4 ไว ดังนั้น ผูบริหารองคกรจึงจำเปนตองมีธรรมะ

สำหรับนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยท่ีใชท้ังพระเดชและพระคุณซ่ึงทำใหไดท้ังน้ำใจคนและไดผลงาน

ยึดธรรมเปนหลกัในการบริหารท่ีเรียกวา พละ 4 ประกอบดวยกำลัง 4 ประการ คือ (พระธรรมโกศา

จารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 44-45) 

1. ปญญาพละ กำลังหรือพลังแหงความรอบรูความรู หรือปญญาท่ีกลาวนี้ผูนำจะตอง

นำมาใชในการบริหารตนเองบริหารคน และบริหารงานใหดำเนินไปไดเปนปกติซ่ึงลักษณะของ

ปญญาท่ีเก่ียวของกับปญญาพละ มีดังนี้ 

1) สุตมยปญญา หมายถึงความรอบรูท่ีไดจากการเรียนรูดวยวิธีการอานและ

การฟงจากหนังสือตาราวิชาการจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูในแตละสาขาโดยจะตองจดจำความรู

เรื่องราวตางๆ ไวใหไดมากมายเพราะสามารถนำมาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ

สั่งการในการบริหารงานไดไมใหไดรับความเสียหาย 

2) จินตามยปญญา หมายถึงความรอบรู ท่ีไดจากการคิดวิเคราะหพินิจ

ไตรตรองขอมูลท่ีไดรับท้ังจากการฟงหรือการอานรวมถึงการตรวจสอบแหลงขอมูลวามีความ

นาเชื่อถือมากนอยเพียงใดการนอมนำมาพิจารณาไวในใจอยางแยบคาย ซ่ึงอาจนาไปสูการพิสูจน

ขอเท็จจริงความคิดแบบจินตามัยปญญาเปนลักษณะความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมี 4 วิธี คือ  

2.1) คิดถูกวิธี (อปายมนสิการ) คือ การคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลองกับ

เรื่องท่ีศึกษา เพ่ือใหไดคำตอบถูกตองตรงความจริง เชน การตรวจสอบความจริงในบางเรื่องตองใช

วิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัยหรือตองใชประสบการณตรงเปนเครื่องตรวจสอบยืนยันความจริงในสมัยท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3834

พระพุทธเจาทรงคนหาหนทางดับทุกขพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเอง หรือทุกขกริยาแตก็ไม

สามารถไดหนทางดับทุกขเพราะทรงใชวิธีผิด 

2.2) คิดมีระเบียบ (ปตมนสิการ) คือ การคิดท่ีดำเนินตามข้ันตอนของวิธีการ

นั้นไมมีการลัดข้ันตอน หรือดวนสรุป ซ่ึงในการดวนสรุปขอมูลจัดเปนเหตุผลวิบัติตัวอยางเชนถาหยิบ

ผลสมในลัง 1 ลูกมาชิมแลวมีรสเปรี้ยวก็ไมควรดวนสรุปวาสมท้ังลังเปรี้ยวหมดทุกลูกเพราะอาจมี

บางลูกมีรสชาติหวานอรอยก็เปนไดและนอกจากนี้แลวก็ตองไมมีความคิดฟุงซานออกนอกลูทางตอง

มีสมาธิอยูในเรื่องท่ีคิดพิจารณาอยูไมท้ิงกลางทางเม่ือมีเรื่องใหมๆ เขามา 

2.3) คิดมีเหตุผล (การณมนสิการ) คือ การคิดจากเหตุโยงไปหาผลและการ

คิดจากผลวกกลับมาหาเหตุการคิดในลักษณะนี้จะทำใหนักบริหารหรือผูนำเปนคนรูเทาทัน

เหตุการณในการสั่งการแตละครั้งสามารถคาดการณไดวาจะไดผลดีหรือผลเสียตามมาเม่ือมีความ

ผิดปกติเกิดข้ึนในองคกรตองบอกไดวามาจากสาเหตุอะไร 

2.4) คิดเปนกุศล (อุปปาทมนิการ) คือ การคิดสรางสรรค คิดให เกิด

ความหวังไดกำลังใจในการทำงานเม่ือไดความรูใหมๆ ก็สามารถนำมาปรับประยุกตใชใหเปน

ประโยชนตอองคกรของตนและยังหมายรวมถึงความคิดท่ีรูจักแสวงหาประโยชนไดจากสิ่งท่ีดู

เหมือนวาไมมีประโยชน 

3) ภาวนามยปญญา หมายถึง ความรอบรูท่ีเกิดจากประสบการณในการ

ปฏิบัติงานในทางธรรมก็คือการฝกจิตภาวนาเม่ือไดเรียนรูวิธีการในภาคทฤษฎีแลวก็ตองลงมือปฏิบัติ

จริงจะไดผลเปนการแปลงยุทธวิธีเปนยุทธการในสนามรบปญญาท้ัง3นี้ทำใหผูนำมีความรอบรู

เก่ียวกับงานในหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูนำหรือนักบริหารท่ีตองรอบรูเก่ียวกับตนเองและ

บริหารตนเองได ตองรอบรูคนและบริหารคนไดและตองรอบรูงานและบริหารงานไดเปนผูมีความรู

ใน 3 เรื่องเปนอยางดีกลาวคือ  

1. รูตน หมายถึง รูจักความเดนหรือความดอยของตนเองท้ังนี้ก็เพ่ือทำงานให

เหมาะสมกับความสามารถของตน 

2. รูคน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับคนรวมงานตองรูวาลูกนองคนไหนมี

ความสามารถทางดานใดมีจริตแบบไหนเพ่ือจะไดใชงานใหถูกกับความสามารถ และนิสัยของแตละ

คน (จริตหรือนิสัยมี 6 แบบ คือ ราคจริต ชอบรักความสวยงามคนกลุมนี้ชอบทำงานท่ีตองใชความ

ละเอียดปราณีต, โทสจริตชอบความเร็วคนกลุมนี้ชอบทำงานท่ีตองใชความรวดเร็วโมหจริตจะขาด

ความกระตือรือรนทำงานเฉ่ือยชาสัทธาจริตเชื่อคนงายคนกลุมนี้ถาถูกใจผูใดจะทำงานใหผูนั้นอยาง
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เต็มกำลังพุทธจริตชอบใฝรูชางสงสัยรักการศึกษาหาความรูคนกลุมนี้มีความถนัดงานทางดาน

วิชาการและวิตกจริตชอบกังวลไมกลาตัดสินใจ) 

3. รูงาน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนประโยชนตอ

การวางแผนการบริหารคนการอานวยการและการติดตามประเมินผลงานความรูเรื่องงานมี 2 

ลักษณะ ไดแก การรูเทามีความรูเก่ียวกับงานวามีข้ันตอนอยางไรเก่ียวของกับคนอ่ืนอยางไรรูเทาถึง

เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถท่ีจะหาทางปองกันเอาไวไดและอีกลักษณะหนึ่งคือ

การรูทันหมายถึงความรูเทาทันสถานการณสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

2. วิริยะพละ หมายถึง กำลังแหงความเพียรหรือความขยัน มีกำลังใจท่ีเขมแข็ง กลา

ตัดสินใจกลาไดกลาเสีย ไมกลัวความยากลาบาก ไมยอถอตอปญหาและอุปสรรคใดๆ มีความบาก

บั่นพากเพียรเปนนิจ ความพากเพียรหรือความขยันท่ีเก่ียวของกับวิริยะพละ มีดังนี้ 

1. สสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีตองอาศัยคนอ่ืนใหมาปลุกใจ หรือมี

สถานการณบีบบังคับ ถาไมมีใครบังคับก็หมดกำลังใจท่ีจะทำงานตอไปได 

2. อสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีเกิดจากการปลุกใจตนเองแมคนอ่ืนจะหมด

กำลังใจลมเลิกการทำงานไปแลว แตคนท่ีจะปลุกใจตนเองไดจะลุกข้ึนสูตอไป ผูนำ มีหนาท่ีตองนา

คนอ่ืนๆ ใหดำเนินงานไปตามปกติ จึงตองมีความขยันแบบ “อสังขารกิวิริยะ” ไมยอมแพอะไรงายๆ 

เม่ือเผชิญอุปสรรคจะตองปลุกใจตนเอง และปลุกระดมคนอ่ืนใหทำงานตอไป ถาหัวขบวนยอมแพ

คนเดียว องคกรท้ังหมดก็ลมสลายได ผูนำท่ียิ่งใหญและประสบผลสำเร็จเม่ือถึงคราวลมก็ตองลมแต

ลมแลวตองลุกข้ึนสูใหไดเอาเหตุการณท่ีผานมาเปนบทเรียนในการแกไขปญหาการทำงานในครั้ง

ตอไป ตองมีความเพียรเปนเลิศเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

3. อนวัชชพละ หมายถึง กำลังการงานท่ีไมมีโทษหรือขอเสียหาย มีความซ่ือสัตย

สุจริตในหนาท่ีการงาน ไมประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย ละเวน อบายมุขท้ัง 6 การประพฤติ

ปฏิบัติท่ีจะทำให อนวัชชพละ สมบูรณ มีดังนี้ 

3.1 การประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การรักษาศีลหา ท้ังกาย วาจา และ

จิตใจ อยางเนื่องนิจ ประกอบดวย ศีลขอท่ีหนึ่ง ไมฆาสัตว หรือใชใหผูอ่ืนฆา ศีลขอท่ีสอง ไมขโมย

หรือลักทรัพยของผูอ่ืน ศีลขอท่ีสาม ไมประพฤติผิดในกาม ลวงละมิดคูสามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีล

ขอท่ีสี่ ไมกลาวความเท็จ พูดโกหก พูดเพอเจอ พูดไรสาระ ศีลขอท่ีหา ไมด่ืมแอลกอฮอล หรือของ

มึนเมา 

3.2 ละเวนอบายมุข อบายมุขท้ัง 6 ทำใหชีวิตของบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของไปสู

หนทางแหงความเสื่อมและอาจทำใหบุคคลผูนั้นตองทุจริตตอหนาท่ีการงาน อบายมุขท้ัง 6 ตามท่ี
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กลาวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา อบายมุข 2 การทองเท่ียวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเลนท่ี

ผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การคบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเลนการพนัน อบายมุข 6 การ

เกียจครานประกอบอาชีพการงาน 

4. สังคหพละ หมายถึง กำลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนธรรมท่ี

สำคัญสำหรับนักบริหารท่ีอาศัยคนอ่ืนทำงานใหเกิดผลสำเร็จ ผูนำหรือนักบริหารสามารถผูกใจเพ่ือน

รวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาไวได ตองมีสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ 

1) ทาน การแบงปน การให ซ่ึงประกอบไดดวย ทาน 3 แบบ ไดแก อามิสทาน 

คือ การใหสิ่งของ ทุนทรัพย วิทยาทานหรือธรรมทาน คือ การใหคำแนะนำสั่งสอน บอกวิธีการ

ทำงานใหไดผล การสนับสนุนทางดานการศึกษาการพัฒนามนุษย อภัยทาน คือ การใหอภัยเม่ือเกิด

ขอผิดพลาดในการทำงาน หรือการลวงเกินซ่ึงกันและกัน 

2) ปยวาจา การพูดถอยคาไพเราะออนหวาน ผูกจิตใจคนดวยคาพูดออนหวาน 

3) อัตถจริยา การทาตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน หรือการสงเคราะหตอผูใต

บัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน 

4) สมานัตตตา การวางตัวถูกกาละเทศ วางตนสม่ำเสมอไมเปลี่ยนแปลง ในการ

ท่ีจะทำใหผูนำหรือผูบริหารประพฤติตามหลักสังคหวัตถุไดอยางจริงใจ ผูนำจะตองมีหลักพรหม

วิหารธรรมประจำใจดวยหลักธรรม 4 ขอ คือ เมตตา ความรัก ความหวังดีท่ีปรารถนาใหผูอ่ืนพน

ทุกข มองแตสวนดีของเพ่ือนรวมงานใหมองขามในสวนเสียและใหอภัย กรุณา ความสงสารเห็นใจ 

ปรารถนาใหผูอ่ืนพนจากทุกข เม่ือเห็นผูรวมงานประสบความลำบาก คิดหาทางชวยเหลือใหเขารอด

พนจากความยากลาบาก มุทิตา ความรูสึกพลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีความสุข มีความกาวหนาในการ

ทำงาน ไมมีจิตใจริษยาผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา อุเบกขา ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง มีความ

ยุติธรรม ไมมีอคติลำเอียง 

ดังนั้น พละหรือกำลังแหงคุณธรรม 4 ประการนี้เปนขอปฏิบัติท่ีทำใหผูนำหรือนัก

บริหารปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือผูนำจะสามารถวางแผนงานจัดองคกรแตงตั้ง

บุคลากรอำนวยการและสามารถควบคุมองคกรใหดีไดผูนำคนนั้นตองมีความฉลาดขยันสุจริต และ

มนุษยสัมพันธท่ีดีนอกจากนี้เม่ือผูนำปฏิบัติตามหลักพละ 4 นี้แลวจะสามารถครอบคลุมการบริหาร

ถึงหลักการครองตนครองคนและครองงานซ่ึงจะทำใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเปนผูนำ

และเปนผูบริหารท่ีดีเพราะผูนำท่ีปฏิบัติตามคุณธรรมในหลักพละ 4 แลวยอมจะตองประพฤติและ

ปฏิบัติตนประกอบไปดวยคุณธรรม มีความสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดดี มีการประสานสัมพันธ



837การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

และจูงใจใหเกิดการยอมรับนับถือพรอมท่ีจะไดรับความรวมมือจากทุกๆ ฝาย เปนผูนำท่ีควรแกการ

ยกยองเชิดชูและเปนแบบอยางท่ีดี 

 

การประยุกตหลักพุทธธรรม (พละ 4) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักพละ 4 เปนหลักธรรมท่ีนำมาใชเปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับบุคคลท่ีทำ

หนาท่ีรวมท้ังในการกำหนดคุณสมบัติ ในการทำงานท่ีมีความสมบูรณพรอมท้ังกำลังจิตใจและ

สติปญญา โดยการยึดหลักธรรมเปนหลักในการทำงาน นับไดวาเปนองคประกอบท่ีสำคัญในการ

ปฏิบัติงานตามหลักสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้นก็คือ บุคลากรตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต 

และมนุษยสัมพันธท่ีดี นอกจากนี้ เม่ือบุคลากรปฏิบัติตามหลักพละ 4 จะทำใหการทำงานเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและเปนบุคลากรท่ีดีถึงพรอมดวยสมรรถนะ มี

ความสามารถทำงานตามหนาท่ีไดดี มีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไดรับการยกยองจากผูท่ี

เก่ียวของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพละ 4 มีแนวทางใน

แตละดาน ดังนี้ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยปญญาพละ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยปญญา การรับการ

ฝกอบรมบอยๆ พัฒนาดวยการอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนใจอาน 

จึงจะเกิดปญญา พัฒนาดวยการฝกอบรมและตัวบุคลากรองคกรเองก็ตองใหความสนใจใฝรู คนควา 

อาน จึงจะเกิดปญญา ปญญา แปลวา ความรู การสรางองคความรูนั้น จะตองใชความรูท่ีเปนสิ่งซ่ึง

ไดสั่งสมอบรมมา จากการศึกษาเลาเรียน หรือการอาน การเขารับการอบรมบอยๆ เพ่ือนำความรูมา

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ สิ่งใดทำซ้ำๆ บอย ก็จะเกิดทักษะมีความชำนาญ การพัฒนาตนเองใหมี

ความรูและเขาใจ จากการฝกอบรมการศึกษาเลาเรียนจัดการองคความรูสามารถประยุกตความรูมา

ใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สงผลใหการทำงานมีมาตรฐานสูงข้ึนมี

ความสามารถในการคนหาแหลงความรูจากสถาบันการฝกอบรม สถาบันการศึกษาหองสมุดและ

จากผูรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่องมีความสามารถวิเคราะหจุดแข็ง

จุดออนตนเองเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความกาวหนาเปนผูใหคำปรึกษาและเปนตัวอยางในการ

ทำงานใหคำปรกึษาทีมงาน กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ปฏิบัติตนเองเปนตัวอยางท่ีดี การกระตุนให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชทักษะการคิด การวิเคราะห การวิจัยแลวนำผลสูกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการฝกคิดใหเปนระบบ และนำมาประยุกตกับการทำงาน ซ่ึงตองทำอยางมี
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สติ สามารถนำความรูท่ีมีอยูมาพัฒนาการทำงาน และการดำรงชีวิต ทักษะทางดานปญญาจะทำให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินคิดวิเคราะหไดอยางมีเหตุมีผล จัดลำดับความคิดอยางเปน

ระบบ มีความเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง และมีความเปนไปไดตามสภาวะความเปนจริง 

มีกระบวนการคิดท่ีลำดับ มีเหตุมีผล มีความคิดองครวม เปนระบบการคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลอง

กับงานท่ีทำ เพ่ือใหไดคำตอบถูกตองตรงความจริง พลังความคิดท่ีเปนกุศลจะเปนพลังการคิด

สรางสรรค เม่ือไดความรูใหมๆ ก็สามารถนำมาปรับประยุกตใชในใหการบริการเปนประโยชนตอ

องคกรของตน รวมถึงพลังความคิดท่ีรูจักแสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนไดจากสิ่งท่ีถูกมองขาม เขาใจใน

ความตองการของประชาชนแจมแจงลึกซ้ึงในความสัมพันธของงานบริการ และรายละเอียดตางๆ 

ของงานบริการ มีพลังความคิดสรางสรรคอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปรับตัวใหเปนผูมีความรูเทาทันโลกทัน

สถานการณไดตลอดเวลา คิดวิเคราะหขอมูล นำพลังความรูมาใชในการคิดพิจารณา ทำใหรูสาเหตุ

ตางๆ ท่ีทำใหมีปญหาและใชหลักความคิดท่ีถูกวิธีในการแกไขปญหา จนไดรับคำตอบในการแกไข

ปญหาเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสามารถนำพลังความรู ท่ีมีอยูมาสรางสรรคการบริการ ท่ี

เกินความคาดหมาย 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิริยะพละ 

การพัฒนาใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความขยันมุงม่ันทุมเท การ

พัฒนาดวยการฝกอบรมและตัวบุคลากรองคกรเองก็ตองใหความสนใจ ตระหนัก ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ ความเชื่อ จึงจะเกิดความทุมเท การเขารับการอบรมบอยๆ เพ่ือนำความมุงม่ัน ทุมเท มา

เปนรูปแบบในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งใดทำซ้ำๆ บอย ก็จะเกิดเปนนิสัย จะเกิดเปนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนบุคคลท่ีมีความพยายาม ความมุงม่ัน ทุมเทขยันหมันเพียรในการทำงาน

และดำเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ีทำให

จิตใจมีความเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สามารถทำกิจหนาท่ีไดผลดี การพัฒนาดวยพลังความเพียร

พยามเปนการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความตั้งใจจริงการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีจิตอธิษฐานหรือความตั้งใจเด็ด

เดี่ยว ไมวอกแวก การพัฒนาจิตใจใหมีสมาธิถือเปนศูนยกลางสำคัญ เสริมสรางจิตใจใหดีงาม มีความ

มุงม่ันตั้งใจท่ีจะทาดี มุงม่ันท่ีจะประพฤติ ปฏิบัติดี สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะ

คิดคนไมทอถอย การทำงานตามหนาท่ีใดๆ ก็ตาม หากขาดพลังความเพียรพยาม ความมุงม่ัน ตั้งม่ัน 

จดจอ อยูในสิ่งท่ีกำลังปฏิบัติ อาจทำใหเกิดความผิดพลาดในกิจการงานท่ีทำได การทำงานตอง

อาศัยจิตใจท่ีเขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน ไมทอถอย ยิ่งเรื่องท่ี

คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแน ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน 

กระวนกระวาย คือ ตองมีความมุงม่ันจึงจะสามารถคิดคนหาแนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบการแกไข
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ปญหาไดชัดเจนเจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นท่ัวตลอดรอบดาน การตั้งม่ันในความดีงานท่ี

ทำไมใหมีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเสียหาย ท้ังนี้ตองพัฒนาดวยหลักปธาน 4 หรือ ความเพียร 4 

ประการ และละนิวรณ 5 จึงจะทำใหมีจิตใจ มุงม่ัน ตั้งม่ันในการปฏิบัติความดี การพัฒนาสมาธิถือ

เปนการฝกฝนทางดานจิตใจ ดวยปธาน 4 เพียรระวังอกุศลท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึนเพียรทำลายอกุศล

ท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไปละเวนสิ่งท่ีทำแลวไมเปนประโยชน ระมัดระวังไมทาในสิ่งท่ีไมถูกตองความ

เพียรพยายามกระทำในสิ่งท่ีถูกตองใหมีความมุงม่ันตั้งใจในการทาความดี พยายามรักษาความดีงาม

และความถูกตองใหอยูอยางม่ันคง รักษามาตรฐานสิ่งดีๆ ท่ีทำไวพฤติกรรมทุกอยางจะเกิดข้ึนจาก

ความพยายาม อุตสาหะตั้งใจหรือเจตนา รวมถึงจะเปนไปตามเจตจำนงหรือแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลัง 

ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหเจริญงอกงามหรือเปนผูท่ีมีจิตใจดีงามแลว คนผูนั้นก็จะควบคุมดูแลและ

ประพฤติไปในทางท่ีดีงามดวย การทำงานตามหนาท่ีใดๆ ก็ตาม หากขาดสมาธิ ขาดความมุงม่ัน ตั้ง

ม่ัน จดจอ อยูในสิ่งท่ีกำลังปฏิบัติ อาจทำใหเกิดความผิดพลาดในกิจการงานท่ีทำได ขยันหม่ัน

พากเพียร ความเขมแข็งอดทน ความต้ังม่ันเอาธุรการงาน ไมทอดท้ิง ไมทอถอย ไมทอแท พัฒนา

จิตใจใหมีความม่ันคงท่ีจะทาดี มีสติสัมปชัญญะ ไมหวั่นไหวกับสิ่งเรา ดวยการละนิวรณ 5 หมายถึง 

การไมติดความสุข ไมหลงใหลในความสะดวกสบาย อดทน ยอมลาบาก ลุยงาน ไมความฟุงซาน ไม

ความลังเลสงสัย มีความม่ันใจ ไมเบื่อหนายงาย เพราะเปนสิ่งท่ีทำใหการทำงานดำเนินไปสู

ความสำเร็จ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยอนวัชชพละ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยพลังความสุจริตหรือพลัง

ความบริสุทธิ์ เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยวิธีการฝกอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตองใสใจ ตั้งใจ ทาจิตใจใหบริสุทธิ์ จึงจะเกิดการพัฒนาดวยการฝกอบรมและ

ตัวบุคลากร องคกรเองก็ตองใหความจริงใจ ในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงจะเกิดพลังความ

บริสุทธิ์ การสรางพลังความบริสุทธิ์นั้น จะตองใชความมุงม่ัน ตั้งใจ มีสมาธิแนวแน ท่ีปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ก็จะเกิดความสุจริตความบริสุทธิ์ ในการทำงานและดำเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยอนวัชชพละ ดวยการประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การ

รักษาศีลหา การละเวนอบายมุข ท้ัง 6 และการประพฤติตนดีดวยหลักมรรคมีองค 8 นั้นเปนการทำ

ใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระเบียบวินยั ทาการงานท่ีไมมีโทษภัย มีความซ่ือสัตยสุจริต 

บริสุทธิ์ยุติธรรม ไมของเก่ียวกับอบายมุขอยูในกฎระเบียบรวมไปถึงการเคารพกฎหมาย เปน

แบบอยางท่ีดี การเปนคนมีศีล เริ่มตนจากการรักษาศีลหา ท้ังกาย วาจาและจิตใจ อยางเนืองนิจ 

ประกอบดวย ศีลขอท่ีหนึ่ง ไมฆาสัตว หรือใชใหผูอ่ืนฆา ศีลขอท่ีสอง ไมขโมยหรือลักทรัพยของผูอ่ืน 
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ศีลขอท่ีสาม ไมประพฤติผิดในกาม ลวงละมิดคูสามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีลขอท่ีสี่ ไมกลาวความ

เท็จ พูดโกหก พูดเพอเจอ พูดไรสาระ ศีลขอท่ีหา ไมดื่มแอลกอฮอล หรือของมึนเมา ละเวน

อบายมุข อบายมุขท้ัง 6 ทำใหชีวิตของบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของไปสูหนทางแหงความเสื่อมและอาจ

ทำใหบุคคลผูนั้นตองทุจริตตอหนาท่ีการงาน อบายมุขท้ัง 6 ตามท่ีกลาวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา 

อบายมุข 2 การทองเท่ียวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเลนท่ีผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การ

คบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเลนการพนัน อบายมุข 6 การเกียจครานประกอบอาชีพการงาน 

หลักมรรคมีองค 8 ประกอบดวยสัมมาทิฐิ : ความเห็นชอบ หรือความเห็นตรงตามสภาวะตามท่ีสิ่ง

ท้ังหลายเปนจริงโดย ยึดหลักการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการอยางแยบคาย ทำใหไมถูกลวงไม

ถูกยั่วยุ ปลุกปนจนเกิดเปนปญหา แตจะทำใหเกิดสติสัมปชัญญะเปนอิสระเปนตัวของตัวเองคิด

ตัดสินกระทาการตางๆ ดวย ปญญา สัมมาสังกัปปะ : ความดาริชอบ คือ ความคิดท่ีปราศจาก

ความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ ความคิดท่ีเปนคุณเปนกุศลทุกอยางโดยไมมีสิ่งเหลานี้เจือปน 

ไดแก กามตัณหา อุปาทาน ความพยาบาท อาฆาต เคียดแคนชิงชัง ความคิดในการเบียดเบียน ทำ

ราย ทำลาย กระทบกระท่ังรุกรานผูอ่ืน สัมมาวาจา : วาจาชอบ คือ ลักษณะคาพูดท่ีมีศีลไพเราะ

ออนหวาน เชื่อถือได อางอิงไดการสื่อสารขอมูลท่ีเปนความจริงประสานสามัคคี เปนไปเพ่ือ

ประโยชนและความสุขตอผูอ่ืน โดยจะตองไมมีคาพูดหยาบคาย กลาวไมตรงความจริง ไมมีคำ

สอเสียดกระทบกระท่ัง ไมพูดเพอเจอไรแกนสาร สัมมากัมมันตะ : การงานชอบ คือ การทำกิจกรรม

การงานท่ีถูกตองตรงตามหลักศีลธรรม ดวยการไมเบียดเบียนทำลายชีวิตผูอ่ืน ไมละโมบปรารถนา

ในสิ่งของท่ีไมใชของตนแลวหาอุบายท่ีจะนำมาเปนของตนเอง อีกท้ังการไมประพฤติผิดในกามคุณ

ท้ังหลายท่ีจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสีย สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีวิตชอบ ดวยการพิจารณาวาอาชีพท่ี

จะใชเลี้ยงชีวิตของตนใหดำรงอยูไดอยางมีความสุขนั้นตองเปนอาชีพสุจริต ไมเปนโทษภัยตอการ

ดำรงชีวิตของบุคคลอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน ท้ังทางตรงและทางออม และตนก็ตองมีความ

ขยันหม่ันเพียรในอาชีพของตนอยางสม่ำเสมอใหเกิดความเจริญงอกงามอยางดีดวย สัมมาวายามะ : 

ความเพียรชอบ คือ ความพยายามความบากบั่นไมยอทอตอปญหาหรืออุปสรรคใดๆ เพ่ือนำพาให

ตนดำเนินไปสูสิ่งท่ีมุงหวังไว สัมมาสติ : ความระลึกชอบ คือ การครองตนอยูไดดวยการไมขาดสติ มี

ความระมัด ระวังอยูเสมอมิใหความเสื่อมเขามาสูตนดวยประการตางๆ มีความใสใจมีจิตสานึกใน

หนาท่ีของตนดวยความจริงจังพยายามเดินกาวหนาตลอดเวลา สัมมาสมาธิ : การตั้งใจม่ันชอบ คือ 

ความหนักแนนม่ันคง กระฉับกระเฉงมีจิตใจท่ีประกอบดวยความเมตตากรุณารูจักตนเองและผูอ่ืน

ตามความเปนจริง จิตใจท่ีเปนสมาธิจะมีความพรอมตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตางๆ ใหมีข้ึน
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ไดโดยงาย มีความม่ันคงทางอารมณตามดูรูทันพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนใหแสดงออกได

เฉพาะในเรื่องท่ีเปนประโยชนเทานั้น 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยสังคหพละ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยพลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธเปนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยวิธีการฝกอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใสใจ 

ตั่งใจ จริงใจในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทาจิตใจใหมีความเสียสละ เห็นแกประโยชน

สวนรวม จึงจะเกิดพลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ การสรางพลังแหงการสงเคราะหหรือ

มนุษยสัมพันธนั้น จะตองใชความมุงม่ัน ตั้งใจ มีสมาธิแนวแน ท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็จะเกิด

ความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนประโยชนในการทำงานและดำเนินชีวิต การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสังคหพละใหมีพลังในการชวยเหลือเก้ือกูล ทำตน

ใหเปนประโยชนตอทองถ่ิน เปนสมาชิกท่ีมีคุณประโยชนตอองคกร กำลังแหงการสงเคราะหหรือ

มนุษยสัมพันธ ดวยการประพฤติตามตามหลักสังคหวัตถุ 4 พลังแหงการสงเคราะห ประกอบดวย 

ทานการใหดวยอามิสทานการใหสิ่งของ ทุนทรัพย วิทยาทานการใหคำแนะนำสั่งสอน บอกวิธีการ

ทำงานใหไดผล การสนับสนุนทางดานการศึกษา การพัฒนามนุษยอภัยทานการใหอภัยเม่ือเกิด

ขอผิดพลาด ในการทำงานหรือการลวงเกินซ่ึงกันและกันดวยใจท่ีเอ้ือเฝอเผื่อแผจากใจจริงปยวาจา

การใชวาจาคาพูดไพเราะออนหวานนาฟงไมใชวาจาสอเสียดหยาบคายตอบุคคลท่ีสนิทใกลชิด และ

บุคคลท่ัวไปอัตถจริยาการทาตัวใหเปนประโยชนแกผู อ่ืน การสงเคราะหชวยเหลือเก้ือกูล เปน

ประโยชนตอกันและกันสมานัตตตาการวางตนท่ีเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ออนนอมถอมตน ออนโยน

แตไมออนแอ เขากันไดตอบุคคลทุกระดับ มีบุคลิกทางสังคมแบบเปดเผยวางตนสม่ำเสมอไม

เปลี่ยนแปลง มีบุคลิกทางสังคมแบบเปดเผยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการอบรม

และสามารถประพฤติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 แลว จะทำใหมีพลังแหงการสงเคราะหท่ีเปนเครื่อง

ยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน การครองใจคน วิธีทำใหคนรัก สงเคราะหผู อ่ืนความมีจิตเมตตา ความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบตอสังคม คิดในทางเสียสละ หวังดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

การอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ซ่ึงเปนเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 

และทำใหอยูกันดวยความรักความปรารถนาดีตอกัน ในการทำงานรวมกับผูอ่ืนใหเกิดผลสำเร็จ 

 

สรุป 
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การประยุกตหลัก พละ 4 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนการอบรมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสามารถในการ

คิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลองกับงานทำใหไดคำตอบถูกตองตรงกับความเปนจริง มีความคิดท่ี

สรางสรรค มีความคิดท่ีทำใหเกิดความหวังและกำลังใจในการ สามารถรูถึงสภาวะจิตใจ จุดดี จุด

ดอยของตนเองรูนิสัยของเพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการรูจักเหตุปจจัยและหนทางท่ีจะนาไปสู

ความสำเร็จรูเหตุปจจัยและความประพฤติท่ีจะนาไปสูความเสื่อมและเปนโทษรูจักท่ีจะหลีกเลี่ยง

เหตุและปจจัยท่ีจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสีย มีความมุงม่ัน มีจิตใจตั้งม่ันในการปฏิบัติความดี มีจิตใจท่ี

เขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน แยกแยะแกไขปญหาไดอยางเปน

ระบบไมทอถอยมีความอดทนสูง สามารถในการสรางสรรคผลงาน มีความกลาในการทำงานท่ียาก

และทาทาย มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและตรงตอเวลาประพฤติตนตามหลักเบญจ

ศีล เปนผูนำทีมท่ีไดรับการยอมรับสามารถจูงใจหรือโนมนาวผูอ่ืนใหปฏิบัติตามละเวนอบายมุข เปน

แบบอยางท่ีดีในการทำงานมีมนุษยสัมพันธชวยเหลือเก้ือกูลกันผูอ่ืนวางตนสม่ำเสมอไมเปลี่ยนแปลง

ใหคำแนะนำสั่งสอนผูอ่ืนอยูเสมอการนาหลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซ่ึงแตละพละจะมีหลักธรรมเปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือสรางหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจ

ของความเปนมนุษยใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณในการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดเรียนรูท่ีดี มีพลัง

ในการทำงาน ตั้งอยูในความดีงาม มีจิตสาธารณะ สงผลใหตนเองมีความกาวหนาในหนาทีการงาน 

หลักพละ 4 จึงมีสวนสำคัญตอการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลในกองพันทหารปนใหญท่ี 19 

Democratic Political  Participation of ARTILLERY  BATTALION 19th 

  

ชาญเดช ไชยดี∗ วิจิตรา ศรีสอน∗∗ 
   

บทคัดยอ 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลในกองพันทหารปนใหญท่ี 19 อยูในระดับปาน

กลาง โดยกำลังพลมีสวนรวมทางการเมือง คือ การใชสิทธิเลือกตั้ง การติดตามขาวสารทางการเมือง 

การสนทนาเรื่องการเมือง รวมถึง ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองสงผลตอการมีสวนรวมทางการ

เมืองของกำลังพล คือ คานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤตกิรรมทางการเมือง การ

กลอมเกลาทางการเมืองและความสนใจทางการเมือง 

คำสำคัญ : การมีสวนรวมทางการเมือง, กำลังพลในกองพัน ทหารปนใหญท่ี 19 

    

Abstract 

 Democratic Political  Participation of ARTILLERY  BATTALION 19th were found 

in middle level. By political activities is Election,  Political news tracking,  Political 

discussion include Political psychological factors effect to Democratic Political  

Participation of ARTILLERY  BATTALION is  Basic democratic political values,  

Political behavior, Political persuasion and Political interest. 
 

Keywords: Political participation, People in the Artillery Battalion 19th 
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 การเมือง เปนระเบียบปฏิบตัิท่ีชวยกันจัดบานเมืองหรือสังคมหรือโลกใหมันหมดปญหาหรือ

การชวยแกปญหาบานเมืองสังคมท้ังหมดนั่นเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2546 : 21) การมีสวนรวมทางการ
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เมืองนั้นเปนแนวทางหรือกิจกรรมท่ีสำคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือไมวาการ

ปกครองรูปแบบใดก็ตามบทบาทของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยอมจำเปนอยางยิ่ง

ตอการรักษาความสมดุลระหวางผูบริหารประเทศ (รัฐบาล)กับผูรับผลประโยชนอันเกิดจากการ

บริหารประเทศ (ประชาชน) ซ่ึงหากแมวาระบบการเมืองใดก็ตามท่ีละเลยในประเด็นการมีสวนรวม

ทางการเมืองยอมไมสามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคง 

 “การเมืองเปนเรื่องของคนทุกคนและทุกคนก็ไมสามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองตอ

การดำรงชีวิตของประชาชนได”คำกลาวนี้ไดสะทอนใหนักวิชาการหลายทานไดหันมาใหความสนใจ

และศึกษาไวอยางมากมายจนสามารถสะทอนแนวคิดตางๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมืองและ

วัฒนธรรมของตนเอง การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการมีสวนรวมท่ีประชาชนจะพึงมีในการ

กำหนดนโยบายเชนการเขาเปนรัฐบาลการมีอิทธิพลตอรัฐบาลการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

(จรูญ สุภาพ, 2527, หนา 310)การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิท่ี

ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดใหกระทำไดเปนการกระทำท่ีตองเกิดข้ึนจากความสมัครใจของ

ประชาชนเพ่ือใหมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐท้ังในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ิน

และระดับชาติ (จันทนา สุทธิจารี, 2544, หนา 410) การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตางๆ

ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองท่ีจะกระทำโดยมีจุดมุงหมายท้ังทางตรงและทางออม

ตองการมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายหรือการทำงานของรัฐบาลไมวาจะในระดับทองถ่ินหรือ

ระดับชาติรวมถึงกิจกรรมงายๆ เชนการไปใชสิทธิเลือกตั้งการถกเถียงปญหาการเมืองหรือการสมัคร

รับเลือกตั้งเปนตัวแทนของประชาชนเปนตนซ่ึงการกระทำอาจจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอาจ

ใชความรุนแรงหรือไมใชความรุนแรงการกระทำตางๆอาจโดยสำนึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดม

พลังก็ได (พรศักดิ์ ผองแผว , 2523, หนา 23-24) 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน สรุปไดวาการมี สวนรวมทางการเมือง หมายถึง การ

ดำเนินการหรือการ เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทางการเมืองของประชาชน ท้ังทางตรงและ

ทางออมและสะทอนการกระทำ ของแตละบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเก่ียวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม การอยูรวมกันหรือ เกิดกิจกรรมรวมกันเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางบุคคลเขาดวยกันซ่ึงกิจกรรมรวมกันระหวางมนุษยนั้นมีอยูหลากหลายรูปแบบ 

ซ่ึงกิจกรรมทางดานการเมืองก็เปนกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสำคัญท่ีเชื่อมโยงบุคคลท่ีมีแนวความคิด 

ทัศนคติหรืออุดมการณท่ีเหมือนกันเขาหากัน นักวิชาการตางก็ไดใหนิยามของการมีสวนรวมทางการ
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เมืองท่ีแตกตางกันออกไป  (สุจิต  บุญบงการ, 2542, หนา 36-38) ท่ีกลาวถึงการมีสวนรวมทางการ

เมืองไววา 1) การมีสวนรวมทางการเมืองมีความหมายในเรื่องของกิจกรรมมิใชทัศนคติไมใชเปนเรื่อง

ของความคิดความรูสึกหรือความเชื่อทางการเมืองแตยอมรับวาทัศนคติทางการเมืองมีผลตอรูปแบบ

หรือการแสดงออกของการมีสวนรวมทางการเมืองไมใชเปนกิจกรรม 2) การมีสวนรวมทางการเมือง

ใชกับบุคคลธรรมดาท่ัวไปสวนนักการเมืองหรือผูนำทางการเมืองนั้นถือวาเปนบทบาททางการเมือง

(Political role) 3) เปนเรื่องของการแสดงออกเพ่ือใหมีผลตอการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผูนำ

ประเทศและ 4) การมีสวนรวมทางการเมืองอาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของ

ผูนำหรือรัฐบาลแตอยางใดแมวาผูมีสวนรวมทางการเมืองจะมีวัตถุประสงคเพ่ือกดดันรัฐบาลก็ตาม

และบางครั้งการมีสวนรวมทางการเมืองมีไมมากและไมสามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได

ตลอดเวลาและทุกๆเรื่อง (จรูญ สุภาพ, 2527, หนา 310) ยังกลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมือง

การปกครองของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดใหกระทำไดเปนการ

กระทำท่ีตองเกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชนเพ่ือใหมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐ

ท้ังในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองถือวาเปนภาพสะทอนของการมีสวนรวมทางการเมือง

ภาคประชาชนอยางเห็นไดชัด (จันทนา สุทธิจารี, 2544, หนา  412-414) กลาวไววา การมีสวนรวม

ทางการเมือง มีท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ แบบเปนทางการ กระทำได มี

กฎหมายรองรับ เชน   การไปใชสิทธิเลือกตั้ง     การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง  การจัดตั้งและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง   การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน  

แบบไมเปนทางการ จะมีลักษณะท่ีไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมและมีกฎหมายกำหนด

ขอหามไวอยางชัดเจนไมมีกฎหมายรองรับวาใหกระทำได เชน   การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง  

การกอความไมสงบทางการเมือง (วรทิพย มีมาก ชีวินทร ฉายาชวลิต, 2547, หนา 48-49) อธิบาย

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีข้ึนประเทศไทย เชน การมีสวนรวม

ในรูปแบบของกลุมผลประโยชนการรวมตัวกันของบุคคลเปนกลุมหรือองคกรในสังคมจะมีเปาหมาย

หลักอยูท่ีการรักษาผลประโยชนของกลุมตนเทานั้น  การมีสวนรวมในรูปแบบของพรรคการเมือง

เปนการเขามารวมกลุมกันของบุคคลท่ีมีความเชื่อทางการเมืองท่ีคลายคลึงกันเปาหมายหลักจะอยูท่ี

การสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปทำหนาท่ีท้ังผานนิติบัญญัติและฝายบริหาร  การมีสวนรวม
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ในรูปแบบของการไปใชสิทธิเลือกตั้งการไปออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และการมี

สวนรวมในรูปแบบของการแสดงออกบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเขียนการพูดการ

โฆษณาการพิมพซ่ึงการแสดงออกเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของการวิพากษวิจารณตามสื่อตางๆราน

กาแฟบานเรือนสถานท่ีสาธารณะฯลฯรัฐบาลตองไมขัดขวางหรือหามปรามการแสดงออกของ

ประชาชน ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองจะมีท้ังท่ีกฎหมายรับรอง เปนการกระทำท่ีไมผิด

กฎหมายและไดรับการตราไวในกฎหมายอยางถูกตองและการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองมักจะเปนไปตามกลุมผลประโยชนและลักษณะของการ

แสดงออก 

 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 

การจัดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีนาสนใจซ่ึงสอดคลองกับบริบทของคนไทยซ่ึง

ไดจัดแบงไว  (ขัตติยา กรรณสูต, 2535, หนา 128-130) กำหนดการมีสวนรวมทางการเมืองของ

บุคคล เปน ระดับทองถ่ิน ไดแก  กำนัน ผูใหญบาน  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเขตระดับ

จั งหวัด   ได แก   สมาชิกสภาจั งหวัด   สมาชิกสภากรุง เทพมหานคร ระดับชาติ  ได แก  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา (สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2549, หนา 579) ไดสะทอนระดับ

ของการมีสวนรวมทางการเมืองไว 3 ระดับ ไดแก 1) การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปจเจก

บุคคล 2) การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับองคการหรือกลุม และ 3) การสรางเครือขายการมี

สวนรวมขององคกรภาคประชาชน 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีหลายระดับตามแตบริบทท่ีผูเขียนแตละทานจะ

หยิบยกข้ึนมาวิเคราะห  เชน  บริบทเชิงพ้ืนท่ีก็จะมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน

และระดับชาติถึง  อยางไรก็ตามยังสามารถมองลงไปในระดับทองถ่ินลงไปอีก เชน การเลือกผูนำ

กลุมในชุมชน การเลือกผูแทนองคกร  เปนตน 

 

ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง 

 โดยความหมายท่ีเปนรูปธรรมมักมีลักษณะของการแสดงออกซ่ึงการกระทำทางการเมือง

โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีสำคัญ ไดแก  การกำหนดตัวผูปกครองเปนการแสดงออกทางการ

มีสวนรวมทางการเมืองท่ีสำคัญท่ีสุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยผานกระบวนการ
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เลือกตั้ง  การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตย การวิพากษวิจารณรัฐบาล การ

ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง  ซ่ึงลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองของทหาร หรือประชาชน 

ก็คือ 

 1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

  2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการจัดทำบริการสาธารณะ 

 3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุก

ระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 4) สงเสริมให

ประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมืองและจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมท้ังสนับสนุนการดำเนินการของ

กลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ

ความตองการของชุมชนในพ้ืนที 5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนา

การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมท้ังสงเสริม

ใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

 
 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางการเมือง 

 สิ่งแวดลอมทางการเมืองเปนเหตุการณบานเมืองตางๆรวมถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในบานเมือง

ของเรารวมถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจอันมีผลตอสังคมประเทศชาติ 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมของประเทศตามไปดวยเม่ือ

ประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากข้ึนจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงตามมา (นที ธีระ 

โรจนพงษ, 2551, หนา 30-31) กลาวไววา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมจะเกิดจาก ความสัมพันธของ

บุคคลท่ีอยูในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงและระดับกลาง จะมีมากข้ึนประชาชนสวนใหญ

จะหลั่งไหลเขามาอยูในชุมชนเขตเมือง  สภาวะเศรษฐกิจจะมีลักษณะซับซอนและมีความสำคัญมาก

ข้ึนตลอดจนจะเกิดองคการระดับทุติยภูมิเพ่ิมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวจะนำไปสู

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดวย 
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 สภาพการเมือง ก็เปนปจจัยหนึ่ง ท่ีมีการตอสูกันระหวางผูนำสองกลุมซ่ึงมีความเห็นทาง

การเมืองแตกตางกัน กลาวคือ ผูนำพลเรือนตองการขยายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

เพราะนั่นคือฐานอำนาจทางการเมืองของพวกเขา กับ ผูนำทางทหารซ่ึงไมนิยมใหมีการขยายตัวทาง

การเมืองของประชาชนและเนื่องจากผูนำทหารเปนกลุมท่ีมีอำนาจทางการเมืองและครอบงำทาง

การเมืองไดมากกวาผูนำฝายพลเรือน ดังนั้นผูนำทหารจึงสามารถขัดขวางการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนและการมีสวนรวมนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามความยินยอมของผูนำทหารและอยูใน

การควบคุมของผูนำทหาร(สุจิต บุญบงการ, 2542, หนา 59) นอกจากนี้แลวการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางสังคมอาจนำมาซ่ึงความไมสงบในสังคมและจะกระทบกระเทือนเสถียรภาพของระบบ

การเมืองหรือรัฐบาลดวยเหตุผล เชนเดียวกัน (สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, 2543 , หนา 

25) ไดสะทอนใหเห็นถึงความจำเปนท่ีตองศึกษาสิ่งแวดลอมตางๆท่ีจะสงผลตอการเมืองการ

ปกครองไววา การศึกษาเรื่องการเมืองและการปกครองจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาสภาพแวดลอม

ทางประชากร, เศรษฐกิจและสังคมดวยเพราะสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลทำใหบรรยากาศการเมืองและการ

ปกครองของประเทศหนึ่งแตกตางไปจากอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากสิ่งแวดลอมดังกลาวมีสวนกำหนด

อุปนิสัยและลักษณะของคนในสังคมมิใชนอยและอุปนิสัยและลักษณะของคนในสังคมมีสวนในการท่ี

จะวิเคราะหไดวาทำไมการเมืองและการปกครองของประเทศนั้นจึงเปนเชนนั้น 

 จากขอความดังกลาวขางตนสามารถสรุปสั้นๆ ไดวาสภาพแวดลอมทางการเมืองท้ังนี้รวมถึง

เหตุการณบานเมืองอันเปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันในสังคมท่ีสะทอนสภาวการณท้ังทาง

การเมืองสังคมและเศรษฐกิจโดยมีผลตอการบริหารจัดการบานเมืองของรัฐบาลการสะทอน

สภาพแวดลอมทางการเมืองเหลานี้เองจะทาใหเขาใจลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศได

อยางเขาใจถองแทมากข้ึนเพราะสภาพแวดลอมจะสะทอนอุปนิสัยและลักษณะของวิถีชีวิตในสังคม

ออกมาใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมในการแสดงออกทางการเมืองไดอยางชัดเจน 
 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

 แรงจูงใจท่ีมีสาเหตุจากคานิยม แรงจูงใจท่ีเปนเรื่องของความรูสึกและอารมณ แรงจูงใจท่ี

เปนเรื่องของประเพณีนิยมและแรงจูงใจท่ีเปนเรื่องของเหตุผลและการมีเปาหมายท่ีชัดเจน ผล

การศึกษาปรากฏวามีแรงจูงใจท่ีเปนเรื่องของความรูสึกและอารมณ, แรงจูงใจท่ีมีสาเหตุมาจาก

คานิยมท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ในประเด็นเรื่องของแรงจูงใจท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
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ทางการเมืองเชนเดียวกัน ซ่ึงผลของการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับแนวคิดของ Max Weber (อางถึงใน 

พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2556 : 161-163) วาแรงจูงใจจะเปนสิ่งท่ีผลักดันใหบุคคลไดเขามามีสวน

รวมทางการเมือง แตหากพิจารณาจากมูลเหตุของแรงจูงใจท้ังสองท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการ

เมืองพบวาเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากภาวะทางอารมณ เปนความรูสึกท่ีคาดเดาไดยาก หากมีการผสาน

เขากับแรงจูงใจอันเกิดจากคานิยมอันเกิดจากกลุมหรือสังคมท่ีอาศัยอยูดวยแลวยอมทำใหการเขาไป

มีสวนรวมทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไดงาย เกิดความไมคงเสนคงวา ผันแปรไปตามสภาพแวดลอม

หรือบริบทของสถานการณในขณะนั้นฉะนั้น หากประเทศตองการการพัฒนาความรู ความเขาใจใน

ระบอบประชาธิปไตยใหดีข้ึน พึงสงเสริมรากฐานทางประชาธิปไตยอยางเปนระบบแกประชาชนทุก

ภาคสวน โดยผานระบบการศึกษาท่ีมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองเชิงคุณภาพมากกวาเชิง

ปริมาณ 
 

ตัวแปรท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

 Mc Closky (อางถึงใน พรอัมรินทร พรหมเกิด, 2556: 169-175) กลาววาการมีสวนรวม

ทางการเมือง สามารถอธิบายไดดวยตัวแปรเพียง 3 ตัวแปร กลาวคือ 

 ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางสังคม 

  สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก คุณลักษณะของ ปจเจกบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาหรือระดับรายได เปนตน สิ่งแวดลอมทางสังคมเหลานี้จะสงผลตอ การมีสวนรวมทางการ

เมือง 

 ตัวแปรดานจิตวิทยา 

  เนื่องจากความตองการของบุคคลอันหลากหลาย เชน ความตองการอำนาจ ความ

ตองการชื่อเสียงหรือความตองการการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีดีข้ึนของสังคม เพราะฉะนั้นการเขารวม

ทางการเมืองจึงเปนการตอบสนองตอความตองการเหลานั้น 

 ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง 

  สำหรับตัวแปรสำคัญทางดานนี้ประกอบไปดวย 3 ตัวแปร คือ ระบบพรรคการเมือง 

ลักษณะการรณรงค หาเสียง และประเด็นปญหาทางการเมือง ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองท่ี

สำคัญท่ีสุด คือ การใชสื่อในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
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บทสรุป 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลกองพันทหารปนใหญท่ี 19 ผานบทบาทของการ

เปนประชาชน นักเคลื่อนไหว ทางการเมือง หรือนักการเมืองลวนกอใหเกิดผลลัพธทางดานการเมือง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพล สามารถเริ่มตน

จากระดับองคกรวิชาชีพ ไปจนถึงการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ผาน

กิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีกิจกรรมท่ีครอบคลุมการมีสวนรวม

ทางการเมือง ในทุกระดับตั้งแตระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติ อีกท้ังยังเปนสิทธิและเสรีภาพ

ทางการเมือง ในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูอยูภายใตการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลยังถือเปนการมีสวนรวมทางการเมือง

ของบุคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพ ซ่ึงจะชวยใหเกิดผลลัพธท่ีดีตอระบบราชการ

ทางทหาร คุณภาพระบบการบริการ และการพัฒนาวิชาชีพของกำลังพล 

 ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลังพลในกองพันทหารปนใหญท่ี 19 ในภาพรวมมี

สวนรวมทางการเมืองดานการติดตามขาวสารทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง โดยกำลังพลมีสวน

รวมทางการเมือง ไดแก การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การติดตามขาวสารทางการเมือง การสนทนาเรื่อง

การเมือง สำหรับปจจัยท่ีทางจิตวิทยาทางการเมือง ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของกำลัง

พลในกองพันทหารปนใหญท่ี 19 คือ คานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมทาง

การเมือง การกลอมเกลาทางการเมืองและความสนใจทางการเมือง 
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