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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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MESSAGE FROM CONFRENCE CHAIRPERSON 
 
 

This Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and 
Governance is organized by College of Politics and Governance, Mahasarakham University under the 
main theme of CURRENT ISSUES AND PROSPECTS IN ASEAN to provide an interactive platform 
for undergraduate and graduate students in sharing and exchange of ideas in order to pursue their 
special problems and key issues related to the main theme and to build the academic network and 
cooperation among the universities in the Northeast Region of Thailand and ASEAN Countries. 
All papers in this Conference are peered by the specialists of each field which will be published and 
sent to all participants after the conference. 

To facilitate in searching, the conference abstracts will be provided with Index of names and 
Index of Keywords.  

The organizer would like to thank generously Co-hosts : Faculty of Political Science, 
Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, Thammasat University; Faculty of Social 
Sciences and Humanities, Mahidol University; Faculty of Management Sciences, Peace Studies Center, 
Faculty of Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration 
and Governance (NCPAG), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Faculty of Law and Political Science, National University of Laos; and Western 
University, Cambodia. 
 
Finally, we hope that this Conference will be the productive and fruitful discussions. 
 
 

 
 
Sida Sonsri, Associate Professor 
Dean 
College of Politics and Governance (COPAG) 
Mahasarakham University 
(Chairperson) 
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Opening Speech ( President of Mahasarakham University ) 

 

Prof. Dr. Chaiwat Satha – Anand, Keynote speaker, Distinguished guests, Colleagues, Ladies 
and Gentlemen : 

It is a great honor and privilege for me to stand before you and to warmly welcome you to the 
Opening Ceremony of Collaborative Undergraduate and Graduate Student on Current Issues and 
Prospects in ASEAN. 

Through this conference, the scholars and students will take part of discussion in many issues as 
well as learn how they can make a positive impact in our ASEAN Community. I would like to thank our 
Co – hosts and congratulate them to this important and well – organized conference. You have made a 
good job to organize this event which deals with outstanding topics. 

This conference is an extraordinary example of our future strategy towards capacity building at 
regional and local levels. I hope the strong participation of scholars and students can be achieved or at 
least facilitated by a strong network of ASEAN. 

Finally, I wish for the success of the conference and look forward to productive and fruitful discussions   

 

Thank you 

Prof. Suppachai Samappito 

President 

Mahasarakham University 
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Closing Remarks 

One day followed of intensive discussions on papers which were made accessible digitally 
beforehand. The papers were arranged in panel sessions. Brief presentations allowed for exchange 
of views, even though in many cases, participants felt that discussion time was too short. 

Hopefully the panels and presentations we have laid out as the conference agenda will help 
everyone significantly in rediscovering the past, reinventing the present, and configuring the future 
of our ASEAN experience and will substantially to the growing body of literature current issues 
and prospects in Asean growing body of literature 

The organizer would like to thank our Co–hosts, Prof. Dr. Chaiwat Satha- Anand , Keynote 
Speakers, Reactors, Moderators and friends for their devotion to this conference. 

We look forward to building the academic networks and even greater Conference in the future. 
Thank you and see you again. 

 

Prof. Sida Sonsri 

Dean 

COPAG Mahasarakham University. 

( Chairperson of the Conference ) 
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Introduction 
On April 15, 2011, a suicide bomber blew himself in an Indonesian mosque situated inside a 

police compound in the West Java town of Cirebon on April 15, 2011, wounding 26 people, mostly 
officers. The mangled body of the suicide bomber was found at the scene. According to the Indonesian 
authorities, the man was apparently wearing a suicide vest beneath his black “Islamic” robes and sitting 
among dozens of worshippers when he set off the bomb, shouting “God is Great” as he detonated the 
device. Though militants in Afghanistan, Pakistan, and Iraq have not hesitated to attack mosques where 
their enemies have gathered, Mardigu Wawick Prasantyo, an Indonesian intelligence analyst, said this 
“really worrisome” incident    “represents a first for Indonesia”, noting also that the bombing during 
Friday holy prayers points to a “hardening of militants” (Bangkok Post, April 16, 2011).  

Less than a week later, the Indonesian police bomb squad seized two boxes containing high 
explosives hidden under a gas pipeline on Jl. SK Keris in the Gading Serpong housing estate. 
According to a local security supervisor- Aris Setiabudi, the bombs weighed around 150 kilograms 
each and were equipped with timers, to be detonated to coincide with the Good Friday celebration 
(April 22, 2011). The bombs were placed within 50 meters of the Christ Cathedral Church (The Jakarta 
Post, April 21, 2011). On April 28, at a national conference in Jakarta, President Susilo Bambang 
Yudhoyono said: “We are witnessing radical movements in this country.” He warned of the serious 
threat of “terrorism” and advised all Indonesian stakeholders to take steps to prevent violence. (The 
Jakarta Post, April 29, 2011) 

About a week later on May 7, 2011, and five thousand five hundred miles away from Jakarta, 
in the Imbaba slum of Cairo, a small group of Muslims marched on the Coptic Church of Saint Mena in 
response to rumors that a female convert to Islam had been kidnapped and was being held there. Local 
Christians surrounded the Church to protect it. Clashes broke out. Twelve people were killed, 6 
Muslims and 4 Christians were killed, 2 others were unidentified. Several churches were smashed and 
the Church of Saint Mena burned along with Christian-owned shops and homes.  
(The Economist, May 14, 2011, p.50 ; Bangkok Post, May 10, 2011.) 
 Though the dynamics of these conflicts in Indonesia and Egypt are different, the courses they 
take are unmistakably similar. Places of worship, and worshippers in them, have become targets of 
violence at sacred times aimed at maximizing the violence effects.  Looking also at Thailand‟s southern 
violence which has transpired for more than 8 years now with some similar incidents, I suspect that this 
phenomenon is more widespread than what happened in these two countries. If such is the case, there is 
a need to find ways to prevent these conflicts from sliding further within the realm of deadly violence. 

In a spectrum of wars and violence, there seem to be two philosophies: that there is no 
limitation to what one could do in them, and that such limitations do exist. There have been global 
attempts throughout human history to limit the cruelty of war. On the 50th anniversary of the four 
Geneva Conventions in 1999, the International Committee of the Red Cross launched a publicity 
campaign with the slogan: “Even war has limits.”(Slim 2008: 12) Its modern precursor, and perhaps 
most influential, was the Lieber Code of 1863 which tried to balance the protection of non-combatants 
with the explicit principle of “military necessity”. (Slim 2008, 18) Important as they are, these attempts 
seek to limit war and violence in order to protect the innocents. But if there indeed exists such a trend 
of violence against sacred spaces and people of cloths, I would argue that the more dangerous problem 
might lie in the fact that when targets of violence, especially in ethno-religious conflicts, are sacred 
spaces and people of cloths, they have the tendency to escalate deadly conflicts since it is the 
communal sense which gives meaning(s) to people that has been attacked and not an individual nor 
familial loss. For example, when a most revered Sufi Muslim shrine in the Indian part of the divided 
Kashmir- the 350-year-old shrine of Sheikh Abdul Qadir Jeelani- was set ablaze on June 25, 2012, a 
woman with tears rolling down her cheeks cried: “I feel like I‟ve lost everything.”(Bangkok Post, June 
26, 2012) As a result, clashes between the Indian police and angry Muslims took place in Srinagar 
while businesses were closed across much of India-controlled Kashmir, with protesters demanding 
Kashmir‟s freedom from Indian rule. (Bangkok Post, June 28, 2012)    
  This research paper is an attempt to show that there is indeed a global trend of conflicts 
accursed with deadly violence when sacred spaces-temples, churches, mosques, synagogues, etc., and 
peoples of cloth –monks, priests, ministers, imams and nuns (?) become targets; and that once these 
took place, conflicts that are already dangerous turn even deadlier.  

The paper begins with a description of violence against Muslim mosques and Buddhist monks 
in southern Thailand. Then data collected on violence against sacred spaces around the world during 
2009-2010 will be presented, strong cases where such violence engenders further violence will be 
briefly identified. The notion of “sacred spaces” as a special geography vulnerable especially to ethno-
religious and other sectarian conflicts will be critically discussed. Finally, the importance of a call for 
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global policy to protect sacred spaces and peoples of cloths as a way to prevent these conflicts from 
sliding further into violence will be suggested. 
 
Southern Thailand 2004-2010:  
killing inside a mosque, attacking monks on the streets 

In southern Thailand, from January 4, 2004 until the end of February 2011, there have been 
10,660 violent incidents killing 4,621 people and wounded 7,505. More Malay Muslims (59.03%) have 
been killed but more Buddhists (60.12%) were injured (Strategic Nonviolence Commission 2011). 
Most of the casualties are overwhelmingly ordinary people (87.4%) rather than government officials 
(Askew 2010:1113, n.9). If family members of those fallen victims to this violence are included in the 
calculation of pain and loss, then approximately 53,000 people have already been affected (Srisompob 
2010).1 

This deadly conflict could be understood as two-dimensional: between the Thai state and 
peoples of southern Thailand, and among different peoples in the south themselves. In a country of 
primarily Buddhists with more than 60 million people, approximately 7% are Muslims. But the Malay 
Muslims constitute the majority of 80% of the 1.8 million in the three southernmost provinces of Yala, 
Pattani and Narathiwat (McCargo 2008: 5). Due to historical circumstances that forced the former 
Kingdom of “Patani” into a part of Siam since 1909, the advent of the modern Siamese nation-state in 
the form of gigantic administrative reform in 1903, geographical proximity with Malaysia, cultural 
affinity with the Malay cultural world, the Islamic belief among local Muslims, chronic economic 
problems in the area, and prevalent injustice at the hands of some government officials, violence in the 
South between the Thai state and some among the local population who have been called “insurgents”, 
has been recurring especially in the past fifty years.  What have distinguished the recent violence from 
what has transpired in the past include the intensity and indiscriminate use of violence and the fact that 
it has seriously undermined the ties that bind Buddhist minorities and Malay Muslim majority in a once 
functioning political society (Chaiwat 2006:169-187).  

Incidents that seem to fearfully illustrate how such ties have been severed , and violent 
conflict could become deadlier are attacks against peoples in mosques and monks in the streets. 

The case of Al-Furqan Mosque, 20092 
In the last seven years since 2004, several mosques have been targets or sites of violence. Here 

are some examples: 
o On April 28, 2004, some 300 Malay Muslim militants attacked 11 government spots, 

7 in Yala, 3 in Pattani and 1 in Sabayoi district, Songkhla. When the violence ended 
that day, there were 106 Muslim militants killed, while 5 soldiers and policemen lost 
their lives. The Thai military attacked and killed 32 militants hiding inside the 
ancient Krue-ze mosque in Pattani. 

o April 5, 2007, a mosque in Yala was shot at by M79 and other assault automatic 
rifles before a prayer, wounded some 20 Muslims.  

o April 29, 2007, another mosque in Pattani was shot at, killing the Qateb (Friday 
sermon giver), wounded three others.  

o May 31, 2007, gunmen attacked a mosque in Sabayoi, Songkhla, killing 7 Muslims 
who just came out after prayers. 

o March 18, 2008, a bomb exploded inside a mosque in Yala, wounded 2 people.  
o May 1, 2008, a bomb was thrown into a village mosque in Pattani while twelve 

people were praying their sunset prayers, killing two and seriously wounded 5.3 
But one of the most recent and intense incidents took place on June 8, 2009. At 7.50 p.m. 

gunmen used war weapons and other rifles to shoot into the Al-Furqan mosque, I-pa-yae village, Cho-
Airong district, Narathiwat while the Muslims were offering their prayers. At that time, there were 24 
people inside the Al-Furqan mosque offering their Ei-sa (night) prayers. They stood in two rows. While 
praying in the second raqa-at (praying part) after their sitting position, they stood up following the 
Imam, there were gunshots‟ sound from the door shooting at those who prayed from the back. When 

                                                 
1 It should be noted that Askew argues that it is important that such statistics should be cited critically since some 30% of 
violence that occurred in southern Thailand might be unrelated to the problem of insurgency (Askew 2010:1115-1116). 
 
2 This section is based my research paper –“Red Mosques” (Chaiwat 2011-forthcoming) funded by JICA. Account of what 
happened at Al-Furqan mosque is based on an official minute of a special subcommittee monitoring and assessing problem 
solving and development of the Southern Border Provinces, the Thai Senate, July 16, 2009.   
3 Data collected from press reports by the Nonviolence Witness Group, 2008. 
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the gunshots fell silent momentarily, the voices of someone wounded were heard saying “Allah-u-
Akbar” (God is great.). Then the perpetrators shot again. Eyewitnesses saw 6-7 perpetrators. All of 
them were armed and concealed their heads and faces with masks. After this they left by the rubber 
plantation behind the mosque. Ten people including the Imam were killed on the spot. All but one were 
local villagers. A youth who sat near the mosque told the Senate subcommittee that: “At the time of 
shooting, a few of us were sitting in a sala (pavilion) some 15 meters from the mosque. We crawled 
towards the mosque to see what had happened. We saw the perpetrators walking up the stairs into the 
mosque and shot at everyone to make sure that they are all dead. One guy was crawling to escape from 
the left door of the mosque, but he was shot dead by the door. The bullet mark there at the door is still 
visible.” The authority claimed that they found no evidence that anyone was intentionally selected for 
the kill. Most of the more than 100 shells found were from 3 M16s, 1 AK47 and 2 shotguns. 
   It is important to understand that this mosque is a village mosque. This village, which the Thai 
authority considers a “red zone” (plagued with violence from insurgency) and that many villagers are 
sympathizers of the insurgents, is a Malay Muslim community with a population of some 400. There is 
no school here and the young have to go to another district (Cho-Airong) for their education. Most 
villagers are rubber growers. The village nearby is Pa-pai village that is largely Thai Buddhist with 
roughly the same size of population. In the past, these two villages had cordial relationship that has 
since turned sour during the last 3 or 4 years. Now most Buddhists in the Pa-pai village would not go 
anywhere without their guns.4 

Before the shooting, villagers noticed unusual activities among Buddhists in the area who 
came to hunt boars in nearby forests, especially in the morning.  On June 8, 2009 at 3.30 a.m., a 36 
year-old Thai Buddhist in Ai-pasae village who worked at the Queen‟s demonstration farm was shot 
dead by an M16 while going to milk his rubber. After the shooting, the perpetrators left a bomb near 
his body to be detonated when other Thai officials came to the crime scene. But this time the bomb was 
successfully defused. 

I would argue that this incident is most important for understanding violence against sacred 
spaces in southern Thailand at present.  For those whose deaths come while praying to Allah inside the 
Lord‟s house at Al Furqan mosque in June 2009, they died with their empty hands praying to the 
Almighty. It is said that when a Muslim prostrates before God in prayer, h/she is at his/her most 
vulnerable position. Killing those who prayed while they were praying is almost like an act of vengeful 
punishment chosen to carry out to desecrate a sacred place at the time when those who were to be 
punished were most vulnerable. In the eyes of the killers who killed inside the two mosques, the sacred 
vanished. Though the use of violence by the perpetrators was meant to be a sacrilege of the mosques, in 
the eyes of many Muslims, once a place is the house of God, it will always remain so. For those who 
were killed while praying, their blood would instead cleanse the holy space and heightened its sacred 
meanings in many believers‟ imagination. They could be seen as martyrs when their deaths occur 
before the eyes of God, while praying to Him, and right there in His House. 
 This is perhaps why after the violence at the mosque, people from other villages wanted to 
come for a Janaza prayers (for the deceased) but they were blocked from coming by the Thai authority 
for fear that those who came would stage a protest. Most villagers interviewed by the Senate 
subcommittee believed that the Thai authority knows well who the shooters are, but they do not think 
that these people will be brought to justice. All relatives of those who were killed did not want to wash 
the bodies since they died while performing salat (Muslim prayer) and can be rightfully considered 
shahid- those who died in the course of serving God. But the Thai authority pressured religious leaders 
to wash these bodies. Villagers put the photos of those killed outside the mosque for others who came 
to pay respect to see. Again the Thai authority was not happy and told them to take down these photos. 
All Muslim villagers believe that the shooters were armed militia outside the control of the authority 
who were angry and wanted to avenge the villagers. Contrary to some officials‟ opinion that this 
violence was carried out by Muslim insurgents to incite hatred between the Buddhists and the Muslims, 
none of the villagers believe that any Muslim insurgent would have killed Muslims inside a mosque 
while praying. 
  It is not difficult to imagine how local Malay Muslims would feel towards both the Thai state 
and their fate in it. The Muslim world reacted with grave concern. The OIC, for example, issued a 
statement indicating that this incident was most serious and calling the Thai government to investigate 
the incident and hold those responsible accountable (Matichon, June 12, 2009 -In Thai). Muhammad 
Asmi Abdul Hamid, secretary general of  SHURA (Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia) told the 
press that SHURA was writing the Thai prime minister urging him to establish an independent 

                                                 
4 See the changing pattern of relationship between Muslims and Buddhists in southern Thailand since the reemergence of 
violence in 2004 in Rattiya 2009. 
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investigation into this incident. The statement was also signed by representatives of more than 1,000 
non-government organizations. 5 

Four days later after the killing at Al-Furqan mosque, as predicted by many including myself, 
a Buddhist monk was shot and killed in Yala, another seriously wounded   in what might be seen as a 
vengeful response contributing to the escalation of deadly conflict (Bangkok Post, June 13, 2009). Then 
on June 15, a man‟s body was found in Tarnto, Yala. The head of the 53 year-old Buddhist 
Mr.Kimsiang Sae Tung was cut off, his body stabbed several times and then burned. Next to the 
headless body, a piece of paper was found with the following words written in Thai: “This vengeance is 
for the innocents the authority killed inside the mosque” (Matichon On Line, June 15, 2009 -In Thai). 

To understand how southern conflict in Thailand has turned to become this deadly, it is 
important to return to the beginning – with a basic understanding that southern Thailand conflict is not 
a recent phenomenon but began a century ago. Most analysts would consider January 4, 2004 as the 
date that southern violence re-exploded when armed men launched a surprise attack on a military 
armory in Cho Airong district of the province of Narathiwat killing 4 soldiers and taken with them 413 
firearms – many of these are still unaccounted for at present (Bangkok Post, January 6, 2011-editorial). 
But I would say that January 22, 2004 marked a new beginning in Thailand‟s southern violence.  

Killing monks in the streets 
On that day in Narathiwat-southern Thailand, two men on a motorcycle used a long knife to 

slit the throat of a 64 year-old Buddhist monk to death. The monk just returned from his early morning 
round of alms-begging. Then on January 24 in another southern Thailand province-Yala, three more 
monks were attacked, two were dead. A young novice aged only 13 died in a hospital after being 
attacked in the head by a youth wielding a machete on a motorcycle while another 65-year-old monk 
was killed in the same manner. A third machete attack put another 25 year-old monk in a hospital with 
serious injuries.  

These unprecedented incidents marked a new beginning of violence because the lexicon of 
killings as events in southern Thailand has changed when Buddhist monks became targets compared to 
two decades ago when Thai Buddhist passengers –lay people - were separated from the Muslims and 
then shot in a bus, or in 2003, when the main targets of killings were policemen, both Muslims and 
non-Muslims. It should also be noted that in January 2004, the youngest monk who died was 13 and the 
oldest was 65, and that they were killed while returning from or going through their daily ritual, namely 
alms-begging in the mornings.  Since weapons used by the youths on motorcycles to kill these monks 
were either knives or machetes, it is not difficult to see that in the eyes of the killers such an attack 
signifies that neither the religious robes nor the ages, nor the sacred duties the monks were performing 
could offer cultural protection for the victims, as it might have thought to be (Chaiwat 2004).   

Since then there have been numerous incidents of violence against Buddhist monks in 
southern Thailand. For example, according to data on southern violence against monks and Buddhist 
temples collected by the Thai Sangha (Order of Thai Buddhist monks), it was found that in 2004, from 
explosions during alms-begging time, attacks, and arson at a Buddhist temple, 3 monks were killed and 
one more wounded. In 2005, there were 7 explosions during alms-begging ritual, 1 attack and 1 case of 
arson, killing 2 monks and wounded 6 others. From April to November 2006, in Narathiwat alone there 
were 4 shootings at the temples and two more explosions wounded 6 monks. (Krungthep Turakij, June 
12, 2009 –in Thai) The latest case of violence against Buddhist monks in southern Thailand, and 
perhaps a most important this year, took place on a local road in Yala on May 16, 2011. Two monks, 
aged 47 and 40, were killed and two of their six security escorts seriously wounded in a bomb attack 
while they were making their daily rounds of alms begging. These two monks, were the last ones at 
Suan Kaew temple (Bangkok Post, May 17, 2011).  

Apart from the use of explosive devices with increasing deadly effectiveness by the 
perpetrators, a trend that the most recent Strategic Nonviolence Commission‟s report has warned 
(2011), this latest case needs to be addressed for two significant reasons. First, it could be seen that due 
to the violence during the past seven years, the number of Buddhists – a minority in the deep south – as 
well as Buddhist monks have dwindled. These two monks killed were the last of this particular temple 
and it will be empty, at least for a while. From a symbolic angle, a Buddhist temple in southern 
Thailand means more than a religious space, but a representation of Thai sovereignty. For this reason, 
the Thai military who are responsible for southern security would not permit the temple to be without 
monks. Based on extensive fieldwork in the area, Michael Jerryson has argued that by militarizing 
Buddhist temples and by deploying soldiers in the guise of Buddhist monks – some are said to continue 
to bear arms and perform security functions to protect both their fellow monks and the temples they 
                                                 
5 See http://www.isranews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4709&Itemid=47 . See also, Askew, 
“Insurgency and the Market for Violence in Southern Thailand”, p.1128. 
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resided, the Thai state (and/or the military) has inserted the religion of Buddhism into the ongoing 
violence in southern Thailand (Jerryson 2009: 33-47). Second, the timing of the attack-both the hour of 
attack and the date, are crucial. The hour is 6 in the morning, the time when Buddhist monks go out to 
perform their functions of alms begging – allowing lay Buddhists to provide sustenance to sons of 
Sakya in a most common act of merit making. The date is one day prior to the most important date in 
Buddhist calendar – the Visakha Puja day – the day when Gautama Buddha was said to be born, 
attained enlightenment when he was 35, and left the world when he was 80. The religious connotation 
of this violence is crystal clear. The repercussion could be expected if past trends could be seen as an 
indicator. The question, however, is whether the attacks against sacred spaces and religious personnel 
that have transpired in southern Thailand are specific to this particular context of deadly conflict or 
representative of a deadly global trend of ethno-religious conflict at present? 

Studying deadly conflict in southern Thailand made me curious about violence against sacred 
spaces and religious personnel that has transpired elsewhere in the world, especially in Southeast Asia. 
Based on the data collected in 2008 by the Center for Global Nonkilling and Peace Information Center, 
from January to December 2008, there have been 111 attacks against religious places and personnel, or 
using violence inside the sacred compounds around the world. Half of these, or 52 incidents, are 
Muslim-related. It should be noted that there were 9 such violent incidents in Southeast Asia alone. 
Mosques were targeted in southern Thailand, Indonesia and the Philippines; Christian churches and a 
religious school were attacked in Vietnam and Indonesia; and there was an explosion in a Buddhist 
temple in Cambodia. These violent incidents in Southeast Asia resulted in 24 deaths and 39 wounded.6 
But this is based on only one-year data collection. What has happened in terms of violence against 
sacred spaces and religious personnel in the last two years?  

    
Violence against sacred spaces and religious personnel: a global trend 2009-20107 
  

In 2009, there were 6 incidents of violence against sacred spaces and religious personnel 
claiming 11 lives and wounded more than 121 in Southeast Asia. Three of these-all of them deadly- 
were in Southern Thailand: two monks were attacked- one was killed and the other wounded, a 
Buddhist temple was fired at wounding 8 people inside, and the Al-Furqan mosque in Pattani was 
attacked killing 10 people and 12 others wounded while praying, the case that was discussed in detailed 
above. Early in the year, there was an arson at a Protestant church in Malaysia but there was no 
casualty report; and then vandalism at a Jewish synagogue in Surabaya, East Java also with no casualty. 
Then in July 2009, the Church of Tam Toa , the Diocese of Vinh – about 334 km south of Hanoi, was 
attacked by the police and militia. It was reported that more than a hundred including Catholic priests 
and other church members were wounded.  

In 2010, there were 5 incidents claiming one life –an Islamic teacher was shot at a Pattani 
mosque on October 22, and 8 wounded. Three of these violent cases took place in Indonesia and all 
were against Protestant churches, in West Java (the Batak Christian Filadelfia Church during Sunday 
congregation), in the outskirt of Jakarta and in Central Java. In Malaysia, from January 5 to 10, twelve 
Christian churches in Kuala Lumpur, Sarawak and Perak were vandalized. In the island of Jolo, 
Philippines, a Catholic church was bombed. What occurred in 2009-2010 Southeast Asia took place in 
the context of a global trend of violence against sacred spaces and religious personnel that needs to be 
appraised.    

Based on the data collected during 2009 and 2010, it was found that there have been 104 
incidents related to sacred spaces and religious personnel around the world, 49 took place in 2009 and 
it rose to 55 incidents in 2010. In 2010, the number of people killed in relation to sacred spaces 
increased 19.8% and those wounded increased 29.1%. These incidents combined have killed 1,730 
people and wounded 3,671. Most of these incidents took place in Iraq and Pakistan which could be 
accounted for 77.2% of casualty in 2009 and 71.2% in 2010. If one considers the fact that Iraq is in a 
state of war and that Pakistan is not, it is important to point out that the number of people killed and 
wounded in Pakistan is 33.8% more than the number of casualties in Iraq in relation to sacred spaces 
and personnel. In addition, the year 2010 saw a dramatic increase of 147% in number of casualties in 
Pakistan resulted from violence against sacred spaces and personnel compared to 2009. (See Table 1)  

                                                                                                                                                                                                                        
 

Table 1: Violence against sacred spaces and religious personnel, 2009-2010 

                                                 
6 Data collected by Janjira Sombutpoonsiri, Peace Information Center (PIC) and Center for Global Nonkilling (CGNK), 
September 2009. 
7 Data for this discussion are collected by Janjira Sombatpoonsiri, Peace Information Center and Center for Global Nonkilling, 
April 2011. See Appendices A (2009) and B (2010) in Chaiwat and Urbain 2013, pp. 33-51. 
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Year No of 

incidents 
People 
killed 

People  
wounded 

Total 
casualties 

Iraq 
casualties 

Pakistan 
casualties 

P+I 
casualties 

2009 49 693 1300 1993 889 653 1542 
2010 55 1037 

(+19.8%) 
2371 

(+29.1%) 
3408 

(+26%) 
808 

(-9%) 
1619 

(+147.9%) 
2427 

(+57.3%) 
2009+ 
2010 

104 1730 3671 5401 1697 
(31% of 
total C) 

2272  
(42 % of 
total C) 

3969 
(73 % of 
total C) 

 
 

Put another way, violence against sacred spaces and religious personnel in Iraq and Pakistan 
account for more than 70% of all such incidents during the past two years. More importantly, perhaps, 
is the fact that victims of most of these were Muslims and they took place at Islamic places of worship 
of all persuasions – Sunni mosques, Shiite processions, and Sufi shrines, among others. In fact, in 2009 
and 2010 in these two countries there were only 5 incidents against non-Islamic sacred spaces and 
religious peoples claiming 221 victims or 4% of all casualties who are non-Muslims. Three of these 
were in Iraq: the bombing of St.Theresa Convent of Dominican Nuns in Mosul in late 2009 -there was 
no report on casualty, and Our Lady of Salvation Syriac Catholic Church in Baghdad was attacked 
twice in 2010, killing 116 and wounded at least 78 believers. Two other incidents occurred in Pakistan 
in 2009. Blamed for burning the Qur’an, Christian residents of Gojra city in Punjab were attacked, 7 
were killed and 20 wounded, some were burned alive and their properties destroyed. Then the village 
Christian church in Jethki, Sialkot district, Punjab was attacked but casualty report was not available.   

Table 2 below shows the number of violence against non-Islamic sacred spaces and religious 
personnel as well as casualty figures that result from these incidents during 2009 and 2010.  

 
 

Table 2: Violence against non-Islamic sacred spaces and non-Muslim religious personnel, 2009-2010 
 

Year  No. of incidents No. of incidents 
against sacred 

spaces 

No. of incidents 
against religious 

per. 

Casualties  

2009 22 17 5 197 
2010 18 13 5 457 

2009+2010 40 (38% of all 
incidents) 

30 (28.8% of all 
incidents) 

10 (9.6% of all 
incidents) 

654 (12.1% of all 
casualties) 

 
 Here I would like to differentiate violence against non-Islamic sacred spaces and non-Muslim 
religious personnel or those in congregation/procession into three groups: Christianity which include 
Catholic, Protestant and Coptic; Judaism; and others which include Hinduism, Buddhism and Sikhism. 

Violence against churches in Christianity and clergy: In 2009, there have been 9 attacks 
against Christian, Catholic and Coptic sacred spaces killing 15 and wounded hundreds. Catholic 
churches were attacked in Vietnam, India, Iraq and Nepal, while Protestant churches became targets of 
arson, raid, burning and shooting in Malaysia, India, Nigeria and China. In Egypt, a Christian Coptic 
residents‟ property were burned in late November. In 2010, there were 16 incidents of attacks against 
churches killing 220 while injuring 184 Christians of all denominations. The Lady of Salvation 
Catholic Church in Baghdad was sites of attack twice killing 116 Christians and wounded at least 78. 
The Nigerian city of Jos saw attacks against Catholic churches thrice, killing 82 people and wounded at 
least 77. Protestant churches were attacked in Malaysia, Indonesia –thrice, and Palestine. Copts were 
targets of violence in Egypt, once close to a church, at a Copt center and then on June 30 in the ancient 
town of Nag Hamadi inside a church after midnight mass.  

It is interesting to note three cases: a Catholic bishop was stabbed to death in Turkey; then on 
Christmas eve there were two violence against Catholic churches in Jos, Nigeria; and in the island of 
Jolo, the Philippines. The Turkish killing of the Catholic bishop was singular since there was no other 
report on such violence in Turkey during the time the data were collected. The attacks against Catholic 
churches in Jos and Jolo, which took place on Christmas Eve, reflect the fact that not only sacred 
spaces have become targets of violence but also sacred time was chosen, perhaps to maximize the 
damage from the perpetrators‟ perspective and to carry the violence effect against the sacred beyond 
the confine of a specific context.  
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 Violence against synagogues and rabbis: There were 5 incidents of violence against Jewish 
synagogues in the form of vandalism and firebombs with no casualty reported in 2009 and none 
occurred in 2010.  The Jewish religious places were attacked twice in Paris, once in January and 
another in November; once each in East Java, Indonesia; Caracas, Venezuela and Riverdale, New 
York, US.  
  Violence against temples and monks/priests: In 2009, the Pashupatinath temple in 
Kathmandhu, Nepal was a site of violence three times in January, May and September wounded 14 
people. In southern Thailand, two Buddhist monks were shot at while on their alms-begging ritual 
killing one and wounded another on June 12. Ten days later, a Buddhist temple was attacked by gunfire 
wounded 8. But the strangest incident took place at a Sikh temple with stabbing and shooting which left 
1 person killed and 17 others wounded. This was the case of Ravidas Gurudwara in Vienna, Austria on 
May 24-25, 2009. It could be seen as a “transnational intra-religious conflict” spilling across borders – 
from Punjab to Vienna and yet took place at a Sikh temple. In 2010, there were only three incidents of 
violent attacks against Hindus. Two of these took place in India during the Hanuman Jayanti procession 
at Bholakpur and Kavadiguda killing 1 while 80 others were wounded, then another occurred during 
the procession site in Varanasi, killing 1 and injuring 20 others. The third incident appeared in 
Bangladesh against Hindu devotees during the Durga Puja marquees killing 1 and wounded 20 others.  
 Looking at these 2009-2010 data, the following points could be made. 

1. Violence against sacred spaces could take place anywhere not only in the context of violent 
ethno-religious conflicts-as in Egypt, Nigeria, southern Philippines or southern Thailand, but 
also in Europe, North as well as South America. For example, there were two attacks against 
Jewish synagogues in Paris, France in 2009. In the US, there were an attack on a synagogue 
in Riverdale, New York and vandalism against a rabbi‟s house in Berkeley; as well as 
firebombing at an Islamic center in St.John, Florida; and arson against the future site of 
Islamic center in Nashville, among others. In Caracas, Venezuela, a synagogue was seized 
and vandalized on January 31, 2009.  

2. In tight state-controlled societies such as China and Vietnam, churches could be attacked by 
government forces if they try to venture beyond the confined space provided by these states 
as the 2009 attacks against the Golden Lamp Church in Linfen, China, and perhaps the 
Church of Tam Toa in Vinh, Vietnam.  

3. In Nepal, as the country emerges from long years of deadly conflict between the Maoists and 
the royal governments with the victory for the former, it seems that sacred spaces of all 
religions could become targets of violence. Indian priests at Pashupatinath temple were 
attacked by protesters on May 9, 2009. It was reported that the protesters shouted: “We don‟t 
want foreign culture.” Then on May 23, 2009, the outlawed militant group – United 
Liberation Front of Asom attacked two mosques and a church killing 2 Muslims and 3 
Christian women. It seems that sometimes the attackers were nondiscriminatory in their use 
of violence against the “foreign others”. 

4. Though most of the casualties happened in Iraq and Pakistan discussed above, the highest 
number of death toll in a single incident took place on July 27-29, 2009 in the city area of 
Maidugiri, Nigeria when more than a hundred members of an Islamic sect of Al-Sunnah Wal 
Jamaa were attacked by Nigerian police and the army.  

5. Perhaps what one could see from incidents such as those that transpired in Nepal and Nigeria 
are results of earlier violence against sacred spaces/religious people. If such is the case, then 
the question at this point is: how can the linkage between violence against sacred 
spaces/religious personnel and its accursed effects- turning dangerous conflicts deadlier, be 
identified? To try to move along this course of analysis, there are some “strong” cases where 
such connection could be meaningfully discerned. 

  
 
  Selected “strong” cases8 
 

1) Pakistan, Northwest Frontier provinces, Pesharwar, and Lahore  
From 2001 until 2010, 54 mosques have been targets of attacks by militant groups killing 773 

people and wounded 1719. In July 2010, local papers reported the emergence of a new militant group 
called “the Ghazi Force”. It is said that this group is made up of “vengeful relatives of those killed in 
the Lal Masjid attack in July 2007 when government troops attacked the mosque killing from 173 
(government source) to 1,000 people (local sources). The local papers continue: “It is a measure of the 

                                                 
8 Data partially collected by Janjira Sombutpoonsiri, Peace Information Center and Center for Global Nonkilling, April 2011.  
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deep sectarian divisions within Pakistan's largely Muslim population that targeting of mosques has 
emerged as a regular practice in an attempt to terrorize the large numbers that gather in them.” 9 

2) India, explosion in Varanasi on the bank of the Holy Ganges 
On December 7, 2010, there was an explosion at 6:35 p.m. after thousands of worshippers and 

tourists had commenced evening prayers at the holy Ganges River in Varanasi, northern India. 
Varanasi is one of the holiest places in Hinduism, drawing huge crowds of devotees and tourists all 
year. Hindus often cremate their dead in pyres along the holy river and gather in the concrete bathing 
platforms, known as ghats, to dunk themselves for a ritual dip in the holy waters of the Ganges. One 
person was killed while 20 others were injured, perhaps in a stampede when people panicked after the 
blast. The Indian Mujahideen (IM) claimed responsibility for the blast in e-mails sent to the media and 
said it "attributed" the attack to the demolition of Babri Masjid in 1992. 

3) Northern Nigeria, the city of Jos 
On 12 January, 2010, Muslim youths claimed to have gathered to renovate a house next to St 

Michael‟s Catholic Church, owned by a Muslim man, who had allegedly murdered three Christians 
during the earlier violence in Jos North in November 2008. However, instead of renovating the house, 
the youths are reported to have launched an unprovoked assault on a female passer-by before attacking 
St. Michael‟s Church, killing and injuring several members. They also set fire to a score of local houses 
and businesses and churches, including a Christ Apostolic Church and an ECWA Church (Evangelical 
Church of West Africa) in Dutse Uku and another ECWA Church in Rikkos. Angered by the violence, 
Christian youths gathered to launch a counter attack, and the violence soon spread to other areas of Jos 
North. “The police have been arresting our leaders , that is why we decided to retaliate," said the man, 
who gave his name only as Abdullah. Then in March, 2010 Muslim herdsmen from the Fulani and 
Hausa ethnic groups launched attacks against five Christian Berom Vilages near Jos, killing more than 
500 people.  

On July 13, 2010, Taraba State Police Commissioner Aliyu Musa says the killings started Tuesday 
in the community of Bukari after Christian youths became angry about the location of a mosque. He 
told the Associated Press Wednesday that youths burned down the mosque, which launched a 
counterattack by Muslims. Four days later on July 17, 2010, seven houses and a church were burned in 
Mazzah village, near the city of Jos, the scene of previous acts of sectarian violence. Seven people were 
killed instantly with machetes while three others were seriously injured. One of them died on the way 
to the hospital. During Christmas on December 24-5, 2010, a series of bombs were detonated in 
villages near the central city of Jos. Danjuma Akawu, secretary of Victory Baptist Church said about 30 
men attacked his church on Christmas Eve, killing five people, including the pastor, two choir members 
rehearsing for a late-night carol service and two passersby who were attacked by the mob. He said the 
attackers came in three cars and dragged the pastor out of his house within the church premises before 
shooting him to death. They drove off after setting the church and the pastor's house ablaze. Local 
rights groups claimed that some 1,500 people have died in inter-communal violence in the Jos region in 
2010. 
 Though important in underscoring the connection between violence against sacred spaces and 
the deadlier conflict it engenders, these “strong” cases can be quite problematic without understanding 
the local dynamics which constitute their contexts. Take the Nigerian case as an example. It is 
important to note that Jos, the state capital, is a town with particular local conditions on people‟s 
livelihood as well as their political affiliations that are conducive to religious violence. The town is 
divided demographically between the Christians who are farmers and generally back the People‟s 
Democratic Party -in power at the time of violence, while the Muslims who generally speak Hausa or 
Fulani are often nomadic people who live from rearing animals or petty trade. In Plateau State, they are 
seen as supporters of the opposition All Nigeria People's Party. Since some 80% of Nigeria's GDP 
flows through the state and local government system, politicians would do anything to get elected or 
remain in power, including inciting ethnic and religious hatred.  It is also important to note that the 
situation is exacerbated by Nigeria's system of classifying its citizens as "indigenes" and "settlers". This 
system is nationwide but in Plateau State it perpetuates the local divisions. The Hausa-speaking 
Muslims are classified as "settlers" though they have lived there for generations and have no 
knowledge of their "home" region. "Settlers" are banned from taking some positions in state 
government and the state does not pay for their education. Therefore it is not unexpected to learn that 
they often feel discriminated against. Consequently, some may feel that the only way they can change 
the situation is to use violence.  The Christian groups in power, on the other hand, may stop at nothing 
to retain the advantages they enjoy.10 
                                                 
9 [http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-07-03/pakistan/28289366_1_ mosque-attacks-soap-sunni] 
 
10 (news.bbc.co.uk /2/hi/8555215.stm, March 8, 2010, accessed May 25, 2011)  
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 In addition to taking the local dynamics of violent incidents against sacred spaces and 
religious personnel into account, it is also important to try to understand the theoretical dynamics of 
how this type of violence exists and in what ways would it have cursed conflict into becoming 
intractable and deadlier if a global effort to prevent such violence is going to be initiated?  
 
 
Understanding violence against sacred spaces 
 
 In the early twentieth century, Ellen Semple wrote Influences of Geographic Environment of 
the Basis of Ratzel’s System of Anthropo-Geography (1911) to argue that geography was the study of 
how environment controls human behavior. Particular environmental conditions lead to particular 
human behavior. Particular geographies lead to particular kinds of logic or ways of being in the world 
(Sawatsky 2007: 75). Almost a century later, the late Edward Said has argued along the same line that, 
“(N)one of us is outside or beyond geography, none of us is completely free from the struggle over 
geography. That struggle is complex and interesting because it is not only about soldiers and cannons 
but also about ideas, about forms, about images and imaginings”. (Said 1993: 6) 

An example of how a particular geography affects a way of being in the world is candidly 
captured in a contemporary novel about violence in southern Thailand written by an acclaimed author- 
Wasith Dejkunjorn, a retired police general with close ties to the palace. Here readers encounter a 
rendition of a Thai government official‟s feeling through the novel‟s hero-“Taron”- a feeling so 
“truthful” under the shadow of violence and present state structure that it could perhaps only be found 
in a novel.11  
  “Reaching Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat and Satun, Taron feels as though he sets his 
feet in a foreign country. Apart from Thai language with annoying accent spoken around him, Malay 
language used is definitely alien to him. Not only does sound of the South bother his ears, its sight also 
disturbs his eyes. What is seen everywhere is the Islamic mosques that impede and compete with 
Buddhist temples, at times the former dominates the latter.” (Wasith 2008: 64 –my translation) 
 Reading these lines, I wonder how the sights of mosques –Muslims‟ sacred space, could 
inform a person‟s perception such that the novel‟s hero could be transported to a geography painted 
with competing imaginaries between the crescent and the lotus? (Surin 1988) Socialization, social 
reproduction, historical imposition, cultural domination, or similar concepts could be invoked to 
account for how a person‟s perception is shaped. But here I would argue that perhaps part of the 
mystery lie in the notion of “the sacred” itself and the ways in which “the sacred” connect with and 
transform space. 

On the first pages of the celebrated The Sacred and the Profane, Mircea Eliade invokes 
Rudolf Otto‟s Das Heilige or The Sacred, first published in 1917 to point out that the sacred embodies 
a frightening and irrational experience, and that it is the feeling of terror before the sacred that 
emanates an overwhelming superiority of power and religious fear before the fascinating mystery. 
These experiences are characterized as “numinous” (godlike) and the numinous presents itself as 
something “wholly other” (ganz andere) (Eliade 1959: 9). 12  
 Building on Eliade‟s formulation, Peter Berger concludes that, “One of the essential qualities 
of the sacred, as encountered in „religious experience,‟ is otherness, its manifestation as something 
totaliter aliter as compared to ordinary, profane human life. It is precisely this otherness that lies at the 
heart of religious awe, of numinous dread, of the adoration of what totally transcends all dimensions of 
the merely human.”(Berger 1969: 87) But if the sacred is the “wholly other”, how does it manifest 
itself? 

To answer this question, Eliade coins a term “hierophany” to characterize “the act of 
manifestation of the sacred” especially in some ordinary objects (Eliade 1959: 11).  In so being, any 
object becomes something else, “yet it continues to remain itself”. Hence a sacred tree or a sacred stone 
is not adored as simply a stone or a tree, but “they are worshipped precisely because they are 
hierophanies, because they show something that is no longer stone or tree but the sacred, the ganz 
andere.”(Eliade 1959:12) Put another way, the sacred is meant here a quality of mysterious and 

                                                 
11 I have elsewhere argued that one of the effects of violence is to render normal   
conversation and speech about it meaningless, if not to relegate it to the domain of silence.  Facing extreme violence, “truth” 
about it needs to be managed and novels can sometimes become a better home for “truth telling” (Chaiwat 2008). 
12 Some might argue that Eliade is actually challenging the accepted view of the sacred given by Otto’s characterization of the 
ganz andere and not affirming it. But the point here is that, through Otto’s idea, the accepted notion of the “sacred” or the 
“holy” as good or even “perfect” advanced by Kant was called into question (Otto 1958: 5). As a result, a critical treatment of 
the sacred, as in Eliade’s work, becomes possible.     
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 12 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

awesome power other than that of a human being and yet related to him/her, and that it could reside in 
certain objects as well as in space or time as in sacred “localities” or seasons (Berger 1969: 25). 
 There are at least two problems with Berger‟s formulation, and also to some extent- Eliade‟s. 
First, the difference between “space” and “place” needs to be taken into consideration. There are those 
who consider place as experienced by human beings and therefore different from space as something 
more abstract and thus discourages experiential explorations. For some anthropologists, space comes 
first but among the natives, place is more important. It could be argued that one of the reasons for this 
difference is because conventional anthropology relies on Kantian epistemology which considers space 
and time as basic categories of thinking. Space, for Kant, is a necessary representation a priori as well 
as the condition of the possibility of phenomena. But if viewed in the light of conventional 
phenomenology, the lived experience is taken as the starting point of analysis and therefore the 
recognition of the abstract space comes after the perception of the more concrete place. The sense of 
space is closely connected with vision while the sense of place may rely on olfaction, acoustic, tactile 
experiences and tastes (Hung, Stables and Bonnet 2008). Though some might believe that space has an 
air of neutrality and indifference, space is a largely discursive phenomenon since it is “constituted by 
the way locations (read-places) are imagined or given meaning” (Shapiro 1992: 5) In this sense, the 
visual of a religious place is capable of transforming itself into a sight of the sacred space endowed 
with multitude of feelings and meanings, which in turn, could connect a person with other believers in 
an imagined community of faith with the possibility that collective actions, violent or otherwise, could 
be generated accordingly.  

Second, this sense of awe or adoration of the “wholly other endowed in a special space” 
belongs to whom? In the example of the Thai novel cited above, when the Buddhist hero sees Muslim 
sacred space dominating the geography he has long been taught to represent and defend its symbolic 
sovereign, it was not “a sense of awe” that was evoked in him, but rage -if not total disgust. This 
feeling is perhaps not unlike what some Swiss felt at the sight of prohibitive minarets in Switzerland 
where, following a referendum, they are not allowed to be built by the Swiss constitution. 13  
Campaigners for the banning of the minarets in Switzerland see them, and certainly the mosques that 
generally come with them, as space of total otherness which contained much that they despise. They 
claimed that minarets were not a religious but a political symbol, “and the thin end of a wedge that 
would bring sharia law to the country, with forced marriages, "honour" killings, female genital 
mutilation and oppression of women.” (www.guardian.co.uk)  

It could be argued that in ethno-religious conflicts, there are often times two sets of sacredness 
informed by opposing senses of “total others” in contestation. From one side the mosque, for example, 
is a sacred space that belongs to a group of citizens of a nation-state, Switzerland or Thailand, and 
therefore deserves a place in the land of their country. From the other, it is the land of their forefathers 
that is sacred and the sight of the mosque, its mere existence or its extension, disturbs its sovereignty. 
Individuals caught in such a sphere of contestation could easily slip into “altered states”, a term coined 
by Barbara Ehrenrich in her Blood Rites (1997). In such a state, the thrill of being a part of something 
bigger transports people from ordinary responsibilities to a pursuit of “noble” causes with the 
possibilities of violence as evident in wars and ethnic conflicts, fought in the name of patriotism or 
defending sacred beliefs.  Altered state could be construed as a crucial part of deadly conflicts. 
Although every war is catalyzed, instituted and sustained by political, military and religious leaders 
with vested interests, entering an altered state of some kind is perhaps “the most effective means of 
moral distancing in war. It allows us to be truly other (my italics) and to do things which are only 
possible in war.” (Slim 2008: 227) 

The use of violence against sacred spaces that has occurred around the world as discussed 
above suggests that when they are attacked people who revere them react with moral outrage, and at 
times with violence, because it is the sanctity of the space that generates cultural power producing 
collective identity. One of the reasons why attacking these targets endowed with religious symbolic 
meanings can be extremely dangerous with the curse of making conflicts more deadly is because once 
sighted as the abstract space, a communal sense emerges. The site that hurts by violence is not the 
physical body, but the self – at times collective (Chaiwat forthcoming). This “self” reflects a sense of 
community with legitimacy for its existence within a specific boundary not unlike a country territory. 
As a result, when their sacred spaces come under violence or its threat, anger of those communities of 

                                                 
13 On November 29, 2009, Switzerland became the first European country to vote to curb religious practices of Muslims in a 
referendum banning the construction of minarets on mosques. The ban was backed by a solid majority of 57.5%. 
(www.guardian.co.uk, November 29, 2009) As a result, in the present Swiss constitution, Article 72 on Church and State, clause 
3 states that: “The construction of minarets is prohibited.” 
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faith can be expected as evident in southern Thailand as well as in some of the “strong” cases discussed 
above. This is the reason why violence against sacred spaces could oftentimes engender deadlier 
conflicts that have become increasingly difficult to resolve. 

But why have conflicts over sacred spaces been so very difficult to solve, especially when 
compared to other types of territorial conflict? In War on Sacred Ground (2009), Ron Hassner argues 
that the intractability of religious conflicts especially those involved with sacred spaces is due to the 
nature of “sacred ground” itself. When a space is sacred, it is indivisible and therefore renders conflict 
(next to) impossible to resolve between parties contesting the ownership or control of sacred space. 
Hassner also points out that there are four basic motivations which lead religious groups into conflicts 
with rivals at these sites. Conflicting parties wish to implement rules regarding access to sacred space, 
compete for rightful titles, provoke their rivals and target its population.  A most important task for 
religious group is to enforce rules on access and conduct at sacred spaces (Hassner 2010: 147). This 
type of control over sacred space is not dissimilar to the secular quest for sovereignty over national 
territory.  

To paraphrase Hassner, I would say that when a site becomes sacred for its believers, it is 
founded on the 4 political pillars:  sovereignty, legitimacy, meaning and a sense of community. As a 
result, attacking the sacred spaces is seen as attempts to undermine the foundations upon which their 
opponents‟ identity and faith rest (Hassner 2010: 147-148). It is important to note that among these 
pillars, while legitimacy can be contested and meanings are often times diverse, both sovereignty and 
communal sense have a strong tendency towards indivisibility. This is why, Hassner argues, attempts to 
divide sacred spaces among religious groups fail. The only exceptions are “folk” sites that occupy 
marginal role in the religious landscape.  

But then why was there Muslim-Jewish conflict over tomb of Abraham in Hebron but not over 
tomb of Moses, or no Muslim-Christian conflict over tomb of John the Baptist, or Jewish-Christian 
conflict over Adam‟s burial ground since these personalities are considered venerable among the three 
Abrahamic faiths? The answer lies in the fact that while both Jews and Muslims believe that 
Abraham‟s tomb is in Hebron and therefore violence did explode there in the past, John the Baptist‟s 
tomb is in Damascas in the Muslim‟s mind, but for the Christians, his tomb is in Ephesus, Turkey. 
(Hassner 2010:153). Hassner suggests therefore that the key to resolving conflicts involving sacred 
sites lies not in managing tensions between rival groups but in separating them from one another 
(Hassner 2010: 147).  

He concludes that “The more important a sacred site the more likely it will provide crucial 
functions, the more likely the friction with other groups and the greater the odds of large-scale 
violence”….“At important sacred sites, conflict is inevitable. Peaceful coexistence is only possible 
where it matters least.” (Hassner 2010: 149) If Hassner‟s “pessimistic” conclusion were uncritically 
accepted, does it mean that there is no way out of the cul-de-sac arrived at through the use of violence 
against sacred spaces? 

 
 

Conclusion: containing violence with the sacred?   
 

There was no conflict between the Muslims and the Jews over the sacred space that is Moses‟ 
tomb because Muslims believe that Musa‟s tomb in the Judean desert while the Jews maintain that his 
tomb is somewhere near Mount Nebo, East of Jordan. Hassner‟s proposal of separation of the sacred 
among religious groups sounds plausible if conflict is directly about the sacred spaces and between 
those who revere similar sacred sites. But much of the violence against sacred spaces as evident from 
the trend outlined above seems different from Hassner‟s type of conflict. Causes of these conflicts are 
complex and oftentimes fueled by their own local dynamics which, in turn, give rise to petrified 
polarization that renders violence against the “wholly other” highly probable. But to suggest that 
conflicts involving sacred sites are inevitable and extremely difficult to deal with does not mean that 
they cannot be contained in such a way that further violence could be prevented.  

Since I have argued that conflict would become deadly when sacred spaces and religious 
personnel turn out to be targets of violence, the problem here is how to prevent violence from 
contaminating the sacred with its curse? Separating the sacred as suggested by Hassner is irrelevant in 
violent cases such as the attacks on southern Thailand mosques or assaulting the rabbi in a New York 
subway station. Trying to locate the sacred beyond the reach of violence might be more logical. But 
can this be 
carried out?  

Perhaps one could ponder a pearl of wisdom from the ancient story of Moses. 
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When Moses went to the far side of the desert and came to Horeb in the Sinai Mountain, he 
encountered the burning bush which he called “this strange sight” and he wanted to go across to look. 
God called him from the bush by name and he answered: “Here I am.” Then God said: “Come no 
nearer, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground.” (The Bible, 
Leviticus: 5-6) 

This story is sometimes told to teach how a human being should feel before the presence of 
God. In a way this is a story of how a human being could be connected to the Almighty with some 
codes of conduct specified –identification of the person (God called Moses by name.), appropriate 
proximity (“Come no nearer”) and right conduct – in the name of cleanliness? (“Take off your 
sandals”). Moses is called to the bush by the “strange sight” and then by God‟s calling, yet he should 
not be too close; and he had to take his sandals off. Such discursive practice could be seen as the 
ordering of the relationship between a human being and the sacred.  

It is interesting to note that according to Peter Berger, the other opposite of the sacred is not 
the profane but chaos. He writes:  

“The sacred cosmos emerges out of chaos and continues to confront the latter as its terrible 
contrary. This opposition of cosmos and chaos is frequently expressed in a variety of cosmogonic 
myths. The sacred cosmos, which transcends and includes man in its ordering of reality, thus provides 
man‟s ultimate shield against the terror of anomy. To be in a “right” relationship with the sacred 
cosmos is to be protected against the nightmare threats of chaos. To fall out of such a „right‟ 
relationship is to be abandoned on the edge of the abyss of meaninglessness ” (Berger 1969: 26). 

If it is indeed important for the world to find a way to contain violence, to prevent conflicts 
from sliding further into the abyss of violence, the other question is: how can it be done? Once upon a 
time, violence against the innocents, the sick, and the religious were not permitted in conducts of war 
between conflict parties of different faiths. Then with destructive weapons that respect no rules of 
conduct, the line separating barbarity from civility evaporates. After the great war of the last century, 
initiatives were taken to prevent the innocents from falling victims to wanton violence. Certain spaces 
were considered off-limit to violence – kindergartens, schools, hospitals, among others. But sacred 
spaces continue to be sites of violence. 

 Based on the above discussion, I would argue that there is a profound difference between 
existing off-limit spaces and the need to protect sacred spaces suggested here. For the former, the limit 
is necessary on ethical ground, namely the “innocents” need to be protected since they are no threats to 
conflicting parties. But for the latter, sacred spaces should be placed outside the sphere of violence 
because of its potential to further deadly conflicts and render them intractable.  
  In the thirteenth century, Pope Gregory IX came up with a list of who should be protected in 
war: priests, monks, friars, and other religious; pilgrims; travelers; merchants; peasants cultivating the 
land; and those who are “naturally weak”, namely- women and children; and animals, goods, and land 
of the peasantry (Slim 2008: 12-13). At present, Article 8 of the Rome Statute which established the 
International Criminal Court states that deliberate attacks against undefended civilian buildings which 
are not military objectives are a war crime. Some ICC officials claim that this includes attacks against 
historical monuments as well as buildings dedicated to religion (Bangkok Post, July 4, 2012). But this 
is due to an interpretation. The global trend delineated in this paper suggests that violence against 
sacred spaces and religious personnel need to stop.  

The call for such cessation was once heard through the initiatives of JUST headed by 
President Chandra Muzaffar. Maybe the initiative which began in 2002 was ahead of its time.14 Given 
the present global trend of violence against sacred spaces and religious personnel, perhaps the end of 
the first decade of the twenty-first century is the right time to re-imagine a world where ethno-religious 
conflicts could be contained by locating sacred spaces outside the curse of violence. A global effort to 
again propose a convention or a UN resolution to protect sacred spaces and religious personnel might 
be attempted.   

To undertake this peace work at present is to imagine a collective effort, regional or global, to 
foster an atmosphere conducive to relocating the sacred space outside the curse of violence. But this 
will be possible only if those who care to work on this global project allow themselves to be re-
enchanted with the beauty of the sacred that manifest themselves in different human cultures.  
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
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Abstract 
 

 This Research entitled “The Violence in Thailand: The Case of Rape” is a part of the subject 
“Special Topics in Political Science.” It aims to study the prime causes of the violence of rape, the 
impacts of rape violence on the victims, and the supporting factors which perpetuating rape violence in 
Thai society. 

The study indicates that the prime cause of rape is the belief that women are the objects for 
fulfilling sexual desires and the property of men. Men used rape as a revenge or humiliation of their 
enemies. The victims experienced both physical and mental impacts from rape. The impacts expanded 
to their families and surrounding societies. 

Moreover, social impacts of rape can be the cause of structural violence so seriously that many 
victims cannot receive justice from judicial process. The victims were dehumanized because they were 
seen as damaged objects or dirty things. Eventually, they damaged themselves in various ways and 
some of them might commit suicide.  

The supporting factors which perpetuating the violence in Thai society are also about belief. It 
is the belief in patriarchy that plays the most important role.  Men tended to believe that women are the 
sex objects and the property of men.  These beliefs can be the cultural violence supporting the 
interpretation of evidences in judicial process that cause some disadvantages to the victims. For 
example, if there are no bruises from rape, the judge might decided that it is collusion, not rape. These 
beliefs are the base for perpetuating rape in Thai society. 
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ยติุธรรมตามท่ีควรจะไดรั้บ เหยื่อตอ้งถูกลดคุณค่าความเป็นคนจากสังคมเพราะถูกมองเป็นวตัถุท่ีชาํรุดเสียหาย 
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีน่ารังเกียจ ส่งผลต่อจิตใจของเหยื่อและเกิดการลงโทษตวัเอง ซ่ึงบางรายอาจร้ายแรงไปจนถึงการ
ตดัสินใจฆ่าตวัตาย ส่วนสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหปั้ญหาการข่มขืนยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทยนั้นเป็นเพราะมีความเช่ือ
บางอย่างรองรับปัญหาน้ีอยู่ คือความเช่ือในระบอบชายเป็นใหญ่อนัเป็นท่ีมาของความเช่ือท่ีว่าผูห้ญิงเป็นวตัถุ
สาํหรับใชร้ะบายความตอ้งการทางเพศ ผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย ฯลฯ ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดความรุนแรง
เชิงวฒันธรรมท่ีส่งผลไปถึงการตีความการข่มขืนของกระบวนการยุติธรรมท่ีทาํให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
เพราะถา้การข่มขืนนั้นไม่มีร่องรอยบาดแผลจากภายนอกมากเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ การข่มขืนนั้นจะแปลเปล่ียนไป
เป็นความสมยอมโดยทนัที ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีเป็นฐานรองรับทาํใหปั้ญหาการข่มขืนยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทย 
 
ค าส าคญั: ความรุนแรงทางเพศ/ การข่มขืน 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การข่มขืนเป็นความรุนแรงอีกชนิดหน่ึงท่ีสร้างความหวาดกลวัให้กบัสังคมไทยเป็นอยา่งมากและทุก
วนัน้ีคงไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ความรุนแรงชนิดน้ีไดตี้แผ่เขา้มาใกลต้วัเรามากข้ึนทุกวนัจนกลายเป็นปัญหารอบตวั
ของเราไปแลว้ แต่ท่ีจริงแลว้ความรุนแรงชนิดน้ีไม่วา่จะเป็นเม่ือก่อนหรือปัจจุบนัน้ีความรุนแรงชนิดน้ีก็ไม่ไดห้นี
ห่างเราไปไหนเพราะมนัอยู่รอบตวัเรามานานแลว้และอยู่มาโดยตลอดแต่ท่ีเรามองไม่เห็นเพราะมีความเช่ือทาง
สงัคมบางอยา่งท่ีเป็นมายาคติใหเ้รามองขา้มความรุนแรงชนิดน้ีไปไดเ้สมอ ยิง่มนัเขา้ใกลต้วัเรามากข้ึนเท่าไหร่เรา
ก็ยิง่มองไม่เห็นมากข้ึนเท่านั้น  
 ปัญหาการข่มขืนเป็นปัญหาท่ีมีมานาน บนัทึกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของการข่มขืนปรากฏในช่วงยุค
กรีกโรมนั คาํวา่ ‚ข่มขืน‛ มาจากภาษาลาตินวา่ Rapare หมายถึง ฉวยไว ้หรือเอามาโดยกาํลงั ซ่ึงตน้กาํเนิดของคาํ
มิได้มีความหมายเก่ียวกับทางเพศเลย ซ่ึงหากดูตามบันทึกจากประวติัศาสตร์ก็จะสามารถเขา้ใจได้ว่าเหตุใด
ความหมายของรากศพัทค์าํวา่ "ข่มขืน" จึงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเลย นัน่คือ ใน
ประวติัศาสตร์ยุคโบราณของกรีกโรมันการข่มขืนเปรียบเสมือนการฆาตกรรม การขายชาติ ซ่ึงถือว่าเป็น
อาชญากรรมท่ีรุนแรง แต่นัน่ก็มิไดห้มายความว่าสังคมสมยักรีกโรมนัจะมองเห็นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนหรือ
สิทธิสตรีแต่อยา่งใด การข่มขืนมิไดถู้กมองวา่เป็นการบงัคบัฝืนใจต่อฝ่ายหญิง หากแต่วา่เป็นอาชญากรรมท่ีรุนแรง
ต่อทรัพยสิ์นของชายผูเ้ป็นเจา้ของเธอ แมว้า่ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนนั้นจะยงัมิไดแ้ต่งงานแต่ส่วนใหญ่จะถูกพ่อแม่หรือ
ผูป้กครองหาคู่หมั้นคู่หมายไวใ้ห้แลว้เป็นส่วนใหญ่ หรือหากหญิงใดท่ียงัมิไดมี้คู่หมายแลว้มาเจอกบัเหตุการณ์
ข่มขืนข้ึนกับตนเอง หญิงผูน้ั้นก็จะมีตราบาปไปชั่วชีวิต เพราะทนัทีท่ีผูห้ญิงสูญเสียพรหมจารีและยิ่งเสียโดย
วธีิการข่มขืนดว้ยแลว้ คุณค่าความเป็นผูห้ญิงของหญิงผูน้ั้นจะหมดไปทนัที ดงันั้น ความหมายของคาํวา่ ‚ข่มขืน
(Rape)‛ ท่ีหมายถึง ฉวยไว ้หรือเอามาโดยกาํลงั (ขอ้มูลจาก ไร้สาระนุกรมออนไลน์, มปป)จึงตีความไดว้า่เป็นการ
ฉวยเอาทรัพยส์มบติัส่วนตวัของชายผูเ้ป็นเจา้ของหญิงท่ีถูกข่มขืนนัน่เอง อีกทั้งหญิงท่ีถูกข่มขืนส่วนใหญ่ยงัถูกสั่ง
ใหแ้ต่งงานอยูกิ่นกบัชายท่ีข่มขืนเธอ เพราะหากไม่แต่งนอกจากจะถูกชายท่ีเป็นคู่หมายทอดท้ิงแลว้เธอยงัถูกมอง
วา่เป็นวตัถุท่ีมีความชาํรุดตลอดไปอีกดว้ย 
 ในระบบความยติุธรรมการข่มขืนถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงแต่กลบัไม่ไดใ้ห้ความเป็นธรรมกบัผูต้ก
เป็นเหยื่อเลยกฎหมายของบางประเทศ อาทิเช่น องักฤษระบุว่าการข่มขืนนั้นเป็นการแสดงออกซ่ึงการสนอง
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ตณัหาท่ีรุนแรง ซ่ึงตณัหาท่ีว่าน้ีคือการท่ีคือการท่ีเพศชายสอดใส่อวยัวะเขา้ไปในเพศหญิงโดยท่ีผูห้ญิงนั้นไม่
ยนิยอมซ่ึงถือเป็นความผิด แต่ผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อจะตอ้งแสดงหลกัฐานของการไม่ยินยอมนั้น หลกัฐานท่ีวา่คือ
บาดแผลภายนอกท่ีเกิดจากการทาํร้ายร่างกายเผื่อให้เหยื่อสยบยอม หากไม่มีหลกัฐานปรากฏการข่มขืนก็จะ
กลายเป็นการการหลบันอนของสามีภรรยาทนัที  อคติทางเพศท่ีซ่อนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก่อให้เกิดการ
ตีความกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายหญิงผูต้กเป็นเหยื่อมนัไม่ไดซ่้อนอยูเ่ฉพาะบางคดีหรือบางกลุ่มแต่มนัซ่อน
ตวัอยูใ่นตวับทกฎหมาย กลไกของกระบวนการยติุธรรม นาํมาสู่การตีความท่ีกดทบัผูห้ญิงให้ดูตกตํ่ามากยิ่งข้ึน 
เหยือ่หลายรายท่ีเลือกปฏิเสธการเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม เพราะนอกจากจะมีความล่าชา้แลว้ การตีความตวับท
กฎหมายต่อหนา้ผูค้นในศาลยงัเป็นการสร้างความอบัอายให้กบัเหยื่อมากข้ึนกวา่เดิม อีกทั้งยงัเส่ียงต่อการถูกดู
หม่ินจากสงัคมและจากญาติของจาํเลยอีกดว้ย ในคาํพิพากษาจาํนวนมากท่ีศาลสัง่ลงทาผูถู้กกล่าวหาไดน้ั้น จะตอ้ง
ปรากฏหลกัฐานหลายประการ เช่น ผูห้ญิงมีบาดแผลท่ีเกิดจากการต่อสู้ป้องกนัตวัเองเพ่ือแสดงวา่เหยื่อไม่ยินยอม 
และสถานท่ีเกิดเหตุตอ้งเป็นในบริเวณท่ีเปล่ียว หากไม่ปรากฏส่ิงเหล่าน้ีผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อก็มกัจะไม่ไดรั้บ
ความยติุธรรม มิหนาํซํ้ ายงัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ถูกกล่าวหาอีกดว้ย ทาํให้ผูห้ญิงจาํนวนมากท่ีเผชิญกบัปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศถูกกีดกนัออกไปจากมาตรฐานการข่มขืนท่ีถูกยึดในกระบวนการยติุธรรม เพราะในบางกรณีท่ี
หญิงมิไดต้่อสู้เน่ืองจากถูกขู่บงัคบัจนเกิดความกลวั เหยื่อจะตอ้งถูกวินิจฉัยว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมิไดเ้ป็นการกระทาํท่ี
เรียกวา่ข่มขืน แต่เป็นการสมยอม (สมชาย ปรีชาศิลปกลุ, มปป) 
 หลายกรณีท่ีเหยือ่เป็นเด็กและถูกข่มขืนซํ้ ากินเวลามานานเป็นปีหรือมากกวา่ เด็กไม่สามารถบอกใครได้
เพราะถูกข่มขู่วา่จะทาํร้ายตนเองหรือคนท่ีเธอรักทาํให้เหยื่อตอ้งยินยอมและรับสภาพของการถูกข่มขืนซํ้ าซากมา
โดยตลอด กรณีเช่นน้ีแมใ้นกระบวนการยติุธรรมจะเอาผิดผูก้ระทาํไดแ้ต่ส่ิงท่ีผูเ้ป็นเหยื่อไดคื้อการแบกรับความ
เป็นวตัถุชาํรุดไปตลอดชีวิต สังคมเห็นใจเธอเพราะเธอเป็นเด็กแต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธความเป็นวตัถุชาํรุดของเธอ 
คุณค่าความเป็นผูห้ญิงท่ีดีของเธอถูกบัน่ทอนลงไปให้ลดนอ้ยลงกว่าผูห้ญิงคนอ่ืนในสังคม (ปิยะพร ศกัด์ิเกษม, 
2545) ในกรณีเดียวกนัแต่หากเหยื่อเป็นผูใ้หญ่หรือโตพอในระดบัท่ีสังคมคิดว่าปกป้องตวัเองไดใ้นระดบัหน่ึง 
ความเห็นใจดงักล่าวจะหมดไปในทนัทีและถูกแทนท่ีดว้ยขอ้สงสัยวา่เหตุดงักล่าวเป็นการข่มขืนหรือสมยอม แต่
ไม่วา่จะดว้ยกรณีใดเหยื่อดงักล่าวนั้นก็กลายเป็นวตัถุชาํรุดของสังคมไปแลว้ทนัทีท่ีสังคมรับรู้การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศของเธอ 
 
รูปแบบความรุนแรงทีส่่งผลกระทบปัญหาการข่มขืน 
 ความรุนแรงทางตรง  
 เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่การข่มขืนนั้นเกิดจากการบงัคบัขืนใจเหยื่อเพ่ือท่ีจะทาํการล่วงละเมิดทางเพศ
ซ่ึงผลกระทบจากความรุนแรงทางตรงท่ีเหยื่อไดรั้บนั้นมีมากมายไม่วา่จะเป็นผลกระทบทางดา้ยร่างกายหรือดา้น
สุขภาพ เหยือ่ตอ้งเส่ียงต่อการติดเช้ือในช่องคลอดจากผูก้ระทาํเพราะเรามิอาจทราบไดว้า่ผูก้ระทาํนั้นมีโรคติดต่อ
อะไรติดตวัมาบา้ง อีกทั้งบาดแผลท่ีไดรั้บจากการถูกทาํร้ายร่างกายของเหยือ่ซ่ึงบางรายก็อนัตรายแสนสาหัสจนถึง
ขั้นพิการหรือบางรายก็อาจจะเกิดปัญหาเร้ือรังในระบบสืบพนัธ์ุอีกดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัญหาน้ีสร้างความรุนแรง
ต่อเหยื่อเป็นอย่างมาก ความรุนแรงชนิดน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัเหยื่อท่ีเป็นผูห้ญิงธรรมดาและผูก้ระทาํเป็นเพียงชาย
แปลกหนา้หรือเป็นบุคคลอ่ืนอยา่งเดียว แต่ความรุนแรงชนิดน้ียงัเกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีส่วนบุคคลอยา่งในครอบครัวอีก
ดว้ย อาทิเช่น พอ่ข่มขืนลูก การท่ีเด็กถูกผูใ้หญ่ในครอบครัวข่มขืน หรือโดยเฉพาะสามีข่มขืนภรรยาซ่ึงประเด็นน้ีดู
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จะเป็นเสียงเงียบมากกวา่การถูกข่มขืนโดยชายแปลกหนา้เพราะสังคมไทยยงัมีส่วนหน่ึงท่ีไม่ยอมรับว่าจะมีการ
ข่มขืนระหว่างสามีภรรยาข้ึนจริง และภรรยาเองส่วนมากก็เลือกท่ีจะเก็บเร่ืองน้ีไวเ้พราะถูกปลูกฝังมาว่าเร่ือง
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองภายในครอบครัว คนรอบนอกอย่างเพ่ือนบา้นเองก็ไม่กลา้เขา้มายุง่เก่ียวหรือให้ความช่วยเหลือ 
ผูห้ญิงในฐานะภรรยาจึงตอ้งทนกบัการถูกทาํร้ายร่างกายและข่มขืนจากผูช้ายท่ีเป็นสามีของตน แมช้าวบา้นจะรับรู้
ถึงความรุนแรงเหล่าน้ีแต่ไม่ได้เขา้ไปช่วยเหลือเพราะคิดว่าตนไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะเข้าไปยุ่งกับเร่ืองของ
ครอบครัวคนอ่ืน จึงมีหลายคร้ังท่ีผูก้ระทาํท่ีเป็นบุคคลอ่ืนอา้งความเป็นสามีเพ่ือฉุดผูห้ญิงไปข่มขืนในท่ีสาธารณะ
ท่ีเหยือ่ไม่ไดอ้ยูต่ามลาํพงั เม่ือบุคคลอ่ืนไดย้นิหรือไดเ้ห็นการกระทาํนั้นซ่ึงหนา้แต่หากวา่ผูก้ระทาํบอกวา่เป็นสามี
ก็ไม่กลา้ท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือเพราะคิดวา่เป็นเร่ืองของสามีภรรยา ตนเป็นคนนอกไม่ควรท่ีจะเขา้ไปยุง่เก่ียว การก่อ
อาชญากรรมในลกัษณะน้ีจึงมีใหเ้ห็นบ่อยคร้ังและยงัไม่ไดเ้ลือนหายไปจากสงัคมไทย (ทิชา ณ นคร, 2546) 
 หากแต่วา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อเหยือ่นั้นเป็นเพียงความรุนแรงภายนอกท่ีสามารถรักษาให้หายขาดได้
ก็ดูจะเป็นความรุนแรงท่ีไม่น่ากลวัเท่าใดนกั แต่ทวา่ผลกระทบจากความรุนแรงชนิดน้ีมนัไม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้หายไป
เหมือนกบับาดแผลท่ีถูกมีดบาด แต่มนัเกิดข้ึนแลว้อยู่ติดตวัผูเ้ป็นเหยื่อไปจนวนัตาย ผลกระทบท่ีไดม้นัทาํให้
ตวัตนของเหยื่อนั้นเปล่ียนแปลงไป เพราะผลของความรุนแรงท่ีเหยื่อไดรั้บมนัไม่ใช่เพียงร่างกายท่ีบอบชํ้ าหรือ
บาดเจ็บแต่มนัยงัส่งผลต่อจิตใจของเหยื่อท่ีตอ้งตกอยู่ในอาการวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า หวาดกลวั สูญเสีย
ความรู้สึกทางเพศ  สติ ลงโทษตัวเองหรือบางคนร้ายแรงจนต้องฆ่าตัวตาย(ชัยวฒัน์ สถาอนันท์, 2549) ซ่ึง
ผลกระทบท่ีเหยื่อไดรั้บไม่ไดเ้กิดข้ึนแต่กบัตวัเหยื่อผูเ้ดียวแต่ยงัส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเหยื่อเองดว้ย ซ่ึง
หากเป็นครอบครัวท่ีเหยื่อเป็นลูกสาวคนเดียวผูป้กครองของเหยือ่โดยเฉพาะผูเ้ป็นแม่อาจเกิดอาการรับความจริง
ไม่ได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นความรุนแรงทางตรงท่ีเหยื่อและคนรอบขา้งไดรั้บผลกระทบแต่ยงัมีความรุนแรงใน
รูปแบบอ่ืนอยา่งความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวฒันธรรมอีกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข่มขืน 
 
 ความรุนแรงเชิงโครงสร้างกบัการควบคุมพฤตกิรรมของผู้หญิง 
 การข่มขืนนั้นไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมของผูห้ญิง เพราะสังคมไทย
เป็นสงัคมท่ีมีความคิดและความเช่ือแบบระบอบชายเป็นใหญ่แบบ แผนและพฤติกรรมของคนในสังคมส่วนใหญ่
ก็มาจากการหล่อหลอมท่ีใชแ้นวคิดชายเป็นใหญ่เป็นเกณฑเ์สมอ ผูช้ายจะตอ้งมีความเหนือกวา่ผูห้ญิงในแทบทุก
ทางไม่วา่จะเป็นดา้นความคิด การตดัสินใจ หรือแมแ้ต่ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัผูช้ายจะตอ้งมีอาํนาจเหนือกวา่
เสมอ พฤติกรรมของผูห้ญิงเองก็ถูกกาํหนดมาจากแนวคิดระบอบชายเป็นใหญ่ท่ีผูห้ญิงจะตอ้งประพฤติตนตาม
กรอบท่ีสงัคมกาํหนดคือ ไม่เดินทางในยามวกิาล หรือไปในสถานท่ีเปล่ียว ตอ้งระมดัระวงัในการคบคา้สมาคมกบั
ผูช้าย ตอ้งไม่อยูก่บัผูช้ายสองต่อสอง ตอ้งแต่งตวัมิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งไม่แสดงออกในเร่ืองความตอ้งการทางเพศ 
เป็นตน้ (วเิชียร ตั้งธนานุวฒัน์, 2546.) 
 การข่มขืนนั้นเร่ิมตน้มาจากการความตอ้งการสั่งสอนผูห้ญิงท่ีไม่เช่ือฟังกฎระเบียบประพฤติตนนอก
กรอบท่ีสงัคมกาํหนด เช่น การแต่งตวัไม่มิดชิด การออกไปขา้งนอกในยามวกิาล เป็นตน้ ผูช้ายจึงข่มขืนผูห้ญิงเพ่ือ
สร้างความหวาดกลวัและไม่กลา้ท่ีจะประพฤติตนนอกแบบแผนท่ีวางเอาไว ้ดงันั้น จะเห็นไดว้า่จุดเร่ิมตน้ของการ
ข่มขืนไม่ไดม้าจากเร่ืองเพศ สาเหตุของการข่มขืนในเบ้ืองตน้เพียงเพ่ือตอ้งการควบคุมพฤติกรรมของผูห้ญิง และ
นัน่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชผู้ห้ญิงเป็นวตัถุระบายอารมณ์ทางเพศจากการฉวยโอกาสยามผูห้ญิงพลั้งเผลอหรือ
ตั้งใจทาํตวัหลุดออกจากรอบท่ีสงัคมวางไว ้จากนั้นเป็นตน้มาผูห้ญิงก็ตอ้งตกอยูก่บัการกกัขงัพฤติกรรมของสังคม 
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Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ไม่กลา้ท่ีจะมีความประพฤติท่ีหลุดออกจากกรอบเพราะกลวัท่ีจะถูกข่มขืน ซ่ึงการวางแบบแผนเช่นน้ีเป็นแสดงถึง
ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศอยา่งชดัเจน และส่งผลสาํคญัต่อการมองการข่มขืนในปัจจุบนัท่ีตีความวา่การข่มขืน
เกิดข้ึนมาจากตวัของผูห้ญิงเองท่ีเป็นตวักระตุน้ความรู้สึกทางเพศของผูช้าย ทาํให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ผูห้ญิงทุกคนในการเลือกท่ีจะทาํหรือไม่ทาํส่ิงใด และสิทธิท่ีมนุษยส์ามารถเลือกท่ีจะมีหรือไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
เพศกบัใครนั้นก็ดูจะตกเป็นของฝ่ายชายมากกว่าฝ่ายหญิงทั้งท่ีสิทธิในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงสําคญัมากสาํหรับมนุษยทุ์ก
คน แต่ผูห้ญิงกลบัถูกจาํกดัความรู้สึก ความคิด และอารมณ์เอาไวไ้ม่ให้แสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก
ในเร่ืองเพศ ผูห้ญิงในสังคมยคุก่อนไม่สามารถเลือกสามีไดด้ว้ยตนเองทั้งท่ีตนจะตอ้งใชชี้วิตอยู่กบัผูช้ายคนนั้น
ตลอดชีวิต แมแ้ต่สังคมในปัจจุบนัน้ีเองก็ยงัมีระบบคลุมถุงชนหลงเหลืออยูแ่มจ้ะไม่มากมายเหมือนยคุสมยัก่อน
แต่ก็ถือไดว้า่เป็นความรุนแรงท่ีส่งผลต่อจิตใจของฝ่ายหญิงเป็นอยา่งมาก ผูห้ญิงตอ้งทนแต่งงานกบัผูช้ายท่ีตน
ไม่ไดเ้ลือกเอง ไม่ไดมี้ความรักใหแ้ก่กนัตั้งแต่ตน้อีกทั้งยงัเส่ียงต่อการมาเจอความรุนแรงในครอบครัวอีกซ่ึงถือวา่
แบบแผนของสงัคมในระบอบชายเป็นใหญ่ไดก้ดทบัผูห้ญิงใหต้ํ่าลงกวา่ผูช้ายเป็นอยา่งมาก 

เม่ือผูห้ญิงไดเ้ดินทางมาถึงพ้ืนท่ีส่วนบุคคลท่ีใหม่ในฐานะภรรยาก็ตอ้งมาเจอกบัความกดข่ีแบบใหม่ท่ีไม่
เคยเจอ ตอ้งมาทาํหนา้ท่ีปรนนิบติัสามี เผชิญกบักรอบความเช่ือเก่ียวกบัวิถีปฏิบติัของภรรยาท่ีดีตามวฒันธรรม
ระบอบชายเป็นใหญ่ท่ีหล่อหลอมใหภ้รรยาเป็นผูโ้อนอ่อนต่อความตอ้งการของสามี เม่ือสามีมีความตอ้งการทาง
เพศก็ตอ้งดูแลและตอบสนองสามีอยา่งไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ แมว้่าในบางคร้ังจะไดรั้บผลกระทบจากการใชค้วาม
รุนแรงของสามีก็ตอ้งอดทน จะร้องขอให้สังคมรอบนอกเขา้มาช่วยเหลือนั้นมิได้ เหมือนดังสุภาษิตไทยท่ีว่า 
‚ความในอย่านาํออก ความนอกอย่านาํเขา้‛ และเพ่ือนบา้นรอบขา้งเองก็ไม่มีใครตอ้งการจะเขา้มายุ่งเน่ืองจาก
ระบอบชายเป็นใหญ่หล่อหลอมเอาไวว้า่ ‚เร่ืองของผวัเมีย ไม่ใช่กงการอะไรของชาวบา้น‛ จึงเป็นผลทาํให้ผูห้ญิง
ตอ้งกม้หนา้รับความขมข่ืนปฏิบติัตนเป็นผูห้ญิงท่ีดีของสงัคมต่อไป (ทิชา ณ นคร, 2546) 

แมทุ้กวนัน้ีสังคมท่ีผูห้ญิงตอ้งอยูบ่า้นเล้ียงลูก ผูช้ายออกไปทาํงานหาเงินเพ่ือดูแลครอบครัวแทบจะไม่
ปรากฏใหเ้ห็นแลว้ในสงัคมไทย แต่ส่ิงหน่ึงท่ียงัคงหลงเหลือใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัคือคุณสมบติัการเป็นแม่บา้นแม่
เรือนของผูห้ญิง แมท้ั้ งคู่จะมีอาชะและทาํงานนอกบา้นกนัทั้งสามีและภรรยาแต่ก็หาใช่ขอ้ปฏิเสธของการไม่
ทาํงานบา้นของผูห้ญิงไดม้ากนกัในปัจจุบนัน้ี ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่นอกจากจะถูกมองวา่เป็นวตัถุในการบาํบดัความ
ตอ้งการทางเพศแลว้ ผูห้ญิงยงัถูกมองวา่เป็นหุ่นยนตแ์ม่บา้นผา่นวาทกรรมวา่ดว้ยความเป็นกลุสตรีอีกดว้ย 
 
 การแก้ไขกฎหมายกบัจุดเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง 

การต่อสู้ให้มีการแกไ้ยกฎหมายอาญาในมาตรา 276 เก่ียวกบัการข่มขืนกระทาํชาํเรา จะเห็นไดว้า่การ
ต่อสูเ้พ่ือเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศระหวา่งชายกบัหญิงในสังคมไทยนั้นมิใช่เพ่ิงเกิดข้ึนในไม่ก่ีปีท่ีมีการยื่น
เสนอให้แกไ้ขกฎหมาย มีตวัอย่างการต่อสู้ในสังคมไทยไม่น้อยท่ีผูห้ญิงพยายามท่ีจะถีบตวัเองให้หลุดพน้จาก
ระบอบชายเป็นใหญ่ซ่ึงเป็นการต่อสู้ท่ียาวนานมาพอสมควรสําหรับสังคมไทยตั้งแต่สมยัยงัคงปกครองแบบ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์และเพ่ิงมาแกไ้ขสาํเร็จใน พ.ศ. 2550 ก่อนหนา้น้ีในสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดมี้การต่อสู้กนัทางวาทกรรมผ่านวรรณกรรมต่างๆอยา่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารระหวา่ง
ผูช้ายกบัผูห้ญิงมากมาย ถือเป็นความพยายามของผูห้ญิงท่ีตอ้งการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนระหวา่งชายหญิง
ในสงัคมไทยโดยเร่ิมจากการอุทิศพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในหนา้หนงัสือพิมพห์รือนิตยสารต่างๆของผูห้ญิงเพ่ือเรียกร้อง
ใหแ้กไ้ขกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมในการตกเป็นรองของผูห้ญิง แต่กลบัถูกผูช้ายมองวา่เป็นเร่ืองยากเพราะการแกไ้ข
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กฎหมายท่ีผูห้ญิงตอ้งการนั้นเป็นการเปล่ียนธรรมเนียมท่ีสาํคญัของสังคมไทย และยงัเห็นวา่ความคิดของผูห้ญิง
ในเร่ืองน้ีเป็นเพียงการลอกเลียนแบบความคิดของสังคมตะวนัตกเท่านั้น แต่ผูห้ญิงท่ีต่อสู้ในเร่ืองน้ีก็ไม่ย่อทอ้
แมว้า่จะเจอกบัคาํคดัคา้นจากผูน้าํสูงสุดในขณะนั้นอยา่งพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัวท่ีคดัคา้นการร่าง
กฎหมายใหม่ของผูห้ญิง แต่การต่อสูก็้มีมาเร่ือยๆอยา่งสมํ่าเสมอ(ชเนตตี ทินนาม, 2550) 

การขอเสนอใหแ้กไ้ขกฎหมายอาญาในมาตรา 276 ลม้เหลวถึงสองคร้ังใหญ่คือในปี 2540 และ 2545 ซ่ึง
เป็นการเสนอให้เปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคลน โดยให้เปล่ียนจาก ‚ ผู้ใดกระท าการข่มขืนกระท าช าเรา
หญิงอืน่ซ่ึงมใิช่ภรรยาตน” เป็น “ ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อืน่”  และให้เพ่ิมนิยามของการข่มขืนกระทาํชาํเราให้
ครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุอ่ืนๆมากระทาํชาํเราเหยื่อและคุมครองไปถึงเพศอ่ืนอยา่งผูช้าย เด็กชายและเพศท่ีสาม
ดว้ย แต่ก็ไม่ไดรั้บการสนใจจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่อยา่งใด การขอใหแ้กม้าตรา276 คร้ังนั้นจึงลม้เหลวโดย
มีผูใ้ห้ความเห็นว่าอคติทางเพศท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกามีต่อหญิง  เพราะคณะกรรมการทั้งหมดเป็นชายจึงไม่
เขา้ใจปัญหาของหญิงท่ีถูกข่มขืนโดยสามีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดกบัผูห้ญิงกวา่จะสาํเร็จมี
การเปิดเวทีสมัมนาหลายเวทีในปี 2545 ทัว่ทั้งภูมิภาคและในเขตกรุงเทพ จนมีเสียงตอบรับเห็นดว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์
ในการใหแ้กไ้ขกฎหมายอาญามาตรา 276 จากเวทีสมัมนา และการยื่นเสนอขอใหแ้กไ้ขกฎหมายก็มาสาํเร็จไดใ้นปี 
2550 ใน พรบ. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2550 แต่ส่ิงท่ีไดรั้บจากการต่อสู้มาหลาย
ทศวรรษของผูห้ญิงเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการพยายามเปล่ียนแปลงแนวคิดของสังคมไทยท่ีตกอยูภ่ายใตร้ะบอบ
ชายเป็นใหญ่มาหลายศตวรรษเท่านั้น และเราก็ยงัมิอาจทราบไดว้า่ผลจากการแกไ้ขกฎหมายขอ้น้ีจะช่วยลดทอน
ปัญหาข่มขืนไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากสงัคมไทยยงัมองการข่มขืนตามทศันะเดิมอยู(่นาถฤดี เด่นดวง, 2550)  ผูว้ิจยั
ไม่ปฏิเสธวา่การจะให้คนในสังคมไทยเปล่ียนทศันะคติเสียใหม่โดยไม่ถูกครอบงาํจากระบอบชายเป็นใหญ่ไม่
สามารถท่ีจะทาํได้ง่ายๆ เพราะคนในสังคมไทยมิไดมี้อยู่เพียงแค่ร้อยสองร้อยคน และต่างคนก็ต่างไดรั้บการ
ปลูกฝังมาจากสงัคมของตนเองคือคนในครอบครัว แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นสงัคมไทย ขอเพียง
มีการเร่ิมตน้เท่านั้นขอเพียงแค่สังคมไทยเร่ิมตน้ท่ีจะทาํและร่วมใจกันทาํอย่างสมํ่าเสมอไม่ละเลยแมจ้ะเป็น
ประเด็นเพียงเลก็นอ้ย จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเหยือ่ท่ีไดรั้บผลกระทบวา่ความรุนแรงนั้นส่งผลต่อจิตใจของเหยื่อ
เป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกายหรือวา่จิตใจของเหยือ่ต่างก็มีความสาํคญัดว้ยกนัทั้งส้ิน  
 
 ความรุนแรงเชิงวฒันธรรมกบัระบบชายเป็นใหญ่ในการรองรับปัญหาข่มขืน 
 ปัญหาการข่มขืนท่ียงัคงดาํรงอยู่ในสังคมไทยส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีระบอบความเช่ือบางอย่างใน
สงัคมไทยรองรับและสร้างความชอบธรรมให้ความรุนแรงชนิดน้ี และระบอบความเช่ือดงักล่าวก็จะเป็นระบอบ
ใดไปไม่ไดน้อกจากระบอบชายเป็นใหญ่ท่ีขดัเกลาความเช่ือของสังคมไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบนั การท่ีสังคม
สร้างแบบแผนพฤติกรรมมนุษยข้ึ์นมาจนกลายเป็นว่าตอ้งทาํการข่มขืนเพ่ือควบคุมพฤติกรรมมนุษย ์การสร้าง
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สังคมมองว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ เหมาะสมจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูช้าย เม่ือผูห้ญิงตอ้งการจะหลุดออกจาก
ระบอบอาํนาจของผูช้ายตอ้งการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศจากสังคม จึงเกิดการไม่ยอมรับและต่อตา้นจาก
กลุ่มสังคมส่วนใหญ่ท่ียงัเช่ือในแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ หลายคร้ังจึงทาํให้เกิดการตีความหมายของความเท่า
เทียมกนัทางเพศท่ีผิดและมองความหมายของการข่มขืนอยา่งคบัแคบ 

สังคมมักเข้าใจว่าความเท่าเทียมกันทางเพศหมายถึงการท่ีผูช้ายและผูห้ญิงจะต้องมีพฤติกรรมท่ี
เหมือนกนัทุกอย่าง เช่น สามีสามารถมีเมียน้อยได้ ภรรยาก็สามารถมีสามีน้อยได้เช่นกัน ผูช้ายสามารถเท่ียว
กลางคืน ด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ีได ้ผูห้ญิงก็สามารถกระทาํการเช่นนั้นไดเ้ช่นกนั เป็นตน้ ซ่ึงการเขา้ใจแบบน้ีเป็น
ความเขา้ใจท่ีผิดเพราะไม่วา่จะชายหรือหญิงต่างก็มีความรู้ความสามารถและความสนใจท่ีแตกต่างกนั ไม่จาํเป็น
จะตอ้งมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัทุกประการ แต่ความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงการท่ีผูช้ายและผูห้ญิงมีความเท่า
เทียมในสิทธิหนา้ท่ีและโอกาสทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงบทบาททางสังคมอาจจะแตกต่างกนัออกไปตาม
ความชอบและความถนดัไม่จาํเป็นจะตอ้งเลียนแบบกนัหรือเหมือนกนัทุกประการตามท่ีเขา้ใจซ่ึงความเขา้ใจท่ีคาด
เคล่ือนเช่นน้ีเป็นผลทาํให้ไม่เห็นดว้ยและต่อตา้นผูห้ญิงท่ีตอ้งการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ ดงันั้น หาก
ตอ้งการจะเปล่ียนมุมมองและแนวคิดของคนในสังคมไทยเสียใหม่อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํก็คือการทาํความเขา้ใจถึง
ความหมายท่ีแทจ้ริงของความเท่าเทียมกนัทางเพศกบัสงัคมเสียดว้ย เม่ือสงัคมเขา้ใจความเท่าเทียมความเสมอภาค
กันทางเพศก็จะได้เลิกมองผูห้ญิงเป็นสมบัติของผูช้ายและเขา้ใจว่าผูห้ญิงเป็นวตัถุท่ีสามารถกระทาํได้ หาก
สงัคมไทยมีความเขา้ใจในส่วนน้ีปัญหาการข่มขืนคงมีส่วนลดลงไปกวา่คร่ึง เพราะแนวคิดและความเช่ือแบบชาย
เป็นใหญ่น้ีเป็นส่วนสาํคญัในการรองรับความรุนแรงชนิดน้ีและทาํใหก้ารข่มขืนยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทย 
 
ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุของการด ารงอยู่ของปัญหาข่มขืน 

การท่ีกล่าวว่าการข่มขืนเกิดจากการกระทาํของฝ่ายหญิง เช่น การท่ีผูห้ญิงแต่งตวัย ัว่ย ุทาํให้ผูช้ายเกิด
อารมณ์และอารมณ์ทางเพศของผูช้ายก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งแสดงออกจึงเป็นท่ีมาของการข่มขืนนั้น เป็นการเช่ือมโยง
ปัญหาเขา้กบัเร่ืองเพศซ่ึงทาํให้ละเลยกรณีของการข่มขืนจาํนวนมากท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ เช่น การแกแ้คน้ 
หรือการลงโทษผูห้ญิง การข่มขืนในสงคราม เป็นตน้ บางคร้ังเหยื่อท่ีถูกข่มขืนเองเป็นเพียงผูรั้บเคราะห์แทนอีก
คนท่ีผูก้ระทาํโกรธแคน้ชิงชงั ตอ้งตกเป็นเคร่ืองมือของการแกแ้คน้ เช่น พอ่ข่มขืนลูกเพราะโกรธแคน้ท่ีแม่ของลูก
ท้ิงตนไป เป็นตน้ และยงัมีกรณีของการข่มขืนในสงครามท่ีการข่มขืนเป็นการทรมาน ลงโทษ กดดนั และสร้าง
ความกลวัให้กบัศตัรู การเหยียดหยาม การทาํลายเผ่าพนัธ์ุท่ีดอ้ยกวา่ แสดงถึงแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจและการ
เกลียดชงัอยา่งชดัเจนดงันั้น จะเห็นไดว้า่การขม่ขืนก็เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีผูก้ระทาํใชใ้นการหยามเกียรติและทาํร้าย
ศตัรู(ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2539) มิใช่กระทาํไปเพียงเพราะอารมณ์ทางเพศเพียงอยา่งเดียวอยา่งท่ีหลายคนเขา้ใจ 
เพราะเม่ือพูดถึงการข่มขืนเม่ือใดหลายคนมกัจะคิดเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองเพศเสมอ เพราะฉะนั้นในการคิดหา
วธีิแกไ้ขปัญหาในหลายวธีิจึงใชไ้ม่ไดผ้ลเพราะมุ่งแต่กาํจดัส่ิงเร้าทางเพศและเนน้การให้ผูห้ญิงป้องกนัตนเอง เม่ือ
การข่มขืนมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศเพียงอยา่งเดียวการแกไ้ขปัญหาเช่นน้ีจึงไม่ไดผ้ล 

การท่ีมองวา่การข่มขืนเกิดจากผูช้ายท่ีมีความผิดปกติทางจิตนั้นเป็นความเช่ือท่ีจาํกดัให้การข่มขืนเป็น
เร่ืองส่วนบุคคลและทาํใหม้องขา้มปัจจยัในเชิงโครงสร้างทางอาํนาจของระบบความเช่ือทางวฒันธรรมและสังคม 
เช่น การมองวา่ผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศหรือเป็นสมบติัของผูช้าย ซ่ึงแนวคิดและความเช่ือเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
สนบัสนุนให้การข่มขืนยงัมีอยูใ่นสังคมไทย ผูช้ายท่ีข่มขืนผูห้ญิงเพราะมีความผิดปกติทางจิตนั้นเป็นเพียงส่วน
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หน่ึงหรือประเภทหน่ึงของผูช้ายท่ีข่มขืนเท่านั้น(ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2539) การท่ีมองวา่ผูห้ญิงเป็นวตัถุทาง
เพศนั้นทาํใหผู้ช้ายเขา้ใจวา่เม่ือตนมีความตอ้งการทางเพศจะตอ้งไประบายท่ีตวัผูห้ญิงเสมอและเม่ือผูห้ญิงไม่ยอม
จึงตอ้งทาํการข่มขืน ซ่ึงความเช่ือท่ีวา่ผูช้ายมีความตอ้งการทางเพศท่ีตอ้งระบายออกก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีสนบัสนุน
ใหเ้กิดการข่มขืน มองอารมณ์และความรู้สึกทางเพศของผูช้ายวา่เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งระบายออกซ่ึงทาํให้เกิดการ
มองวา่การข่มขืนเป็นส่ิงจาํเป็น แต่เน่ืองจากอารมณ์ทางเพศนั้นไม่วา่ผูห้ญิงหรือผูช้ายก็สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กคน
เหตุใดสงัคมไทยจึงปลูกฝังความคิดวา่ผูห้ญิงไม่ควรท่ีจะแสดงออกในเร่ืองของอารมณ์และความตอ้งการทางเพศ 
เหตุใดจึงมองว่าความตอ้งการทางเพศของผูช้ายเป็นส่ิงจําเป็นท่ีต้องระบายออก ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสงัคมท่ีกดทบัผูห้ญิงอยูท่าํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมทางเพศ ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัการคุกคาทางเพศใน
รูปแบบต่างๆ กลายเป็นเหยื่อของการใชอ้าํนาจจากทั้งทางร่างกายและอาํนาจของการนิยามความหมายจากวาท
กรรมหลกัในสังคมท่ีอนุญาตให้ผูช้ายจดัการ ควบคุมร่างกายและเน้ือตวัของผูห้ญิงเพ่ือกดบงัคบัให้ผูห้ญิงยอม
จาํนนต่อวนิยัความเป็นหญิงท่ีถูกสงัคมในระบอบชายเป็นใหญ่ประกอบสร้างให้อ่อนดอ้ยกวา่ผูช้ายในโครงสร้าง
ท่ีผูช้ายเป็นใหญ่เช่นน้ี มีแนวโน้มท่ีจะมองภาพของผูห้ญิงในทางลบหรือมองว่าผูห้ญิงเป็นวตัถุท่ีสามารถถูก
กระทาํได ้(ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2535)การข่มขืนจึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการควบคุมพฤติกรรมผูห้ญิง
ให้อยูใ่นร่องในรอยโดยทาํให้ผูห้ญิงรู้สึกหวาดกลวัต่อการถูกข่มขืน ผูห้ญิงจะไม่กลา้มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
กบัผูห้ญิงเพราะจะทาํใหเ้ส่ียงต่อการถูกข่มขืน แต่นัน่ก็เป็นเพียงหน่ึงขอ้กกัขงัผูห้ญิงเม่ือยามออกสู่พ้ืนท่ีสาธารณะ 
แต่ปัญหาข่มขืนนั้นมิไดเ้กิดข้ึนเพียงในพ้ืนท่ีสาธารณะอยา่งเดียว พ้ืนท่ีส่วนบุคคลอยา่งในบา้นก็ใช่วา่จะปลอดภยั
จากปัญหาน้ี โดนเฉพาะกรณีของสามีกบัภรรยา 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคามในเร่ืองของประเด็นสามี
ข่มขืนภรรยานั้นหลายคนมองวา่เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดแ้ต่ก็ยงัไม่อยากจะยอมรับวา่เป็นการข่มขืน เน่ืองจาก
คาํวา่ ‚สามี-ภรรยา‛ ทาํใหม้องวา่การมีเร่ืองเพศเขา้มาเก่ียวขอ้งนั้นเป็นเร่ืองธรรมดา อาจจะมีขดัใจบา้ง ฝืนใจบา้ง 
ก็ไม่ร้ายแรงอะไรไม่ถือวา่เป็นความรุนแรงเพราะยงัไงก็เป็นสามีภรรยากนั จะมีแต่นิสิตส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมองเห็น
วา่การกระทาํเช่นน้ีเป็นความรุนแรงเพราะทั้งสามีภรรยาเองต่างก็มีสิทธิส่วนบุคคลท่ีไม่วา่จะเป็นสามีหรือภรรยา
เองไม่ควรท่ีจะเขา้มาบงัคบัขืนใจกนั ซ่ึงการท่ีมองวา่สามีบงัคบัขืนใจภรรยานั้นมิไดเ้ป็นความรุนแรงอะไรมากมาย
ดูจะเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ียงัตกอยูใ่นความเช่ือระบบชายเป็นใหญ่ซ่ึงสังเกตจากการท่ียื่น
เร่ืองขอเสนอให้แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการข่มขืนในมาตร 276 ซ่ึงตอ้งเรียกร้องมาเป็นเวลายาวนานกว่าจะมา
สาํเร็จไดใ้นปี 2550 จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สงัคมไทยมกัจะหวาดกลวัและตระหนกัต่อผลกระทบทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนจากคนแปลกหนา้มากกวา่ถูกข่มขืนจากสามีหรือคู่ครองของตนเอง (กมลทิพย ์คติการ,
นาถฤดี เด่นดวง และพรรณิกา บูรพาชีพ, 2547) 

แมว้่าการข่มขืนในหลายกรณีจะกระทาํโดยคนแปลกหน้าท่ีผูห้ญิงไม่รู้จักมาก่อนแต่อีกหลายกรณีก็
กระทาํโดยผูช้ายท่ีคุน้เคย ไม่วา่จะเป็นพอ่ข่มขืนลูกซ่ึงปัจจุบนักาํลงัเป็นประเด็นร้อนอยูใ่นสังคมทุกวนัน้ี หรือจะ
เป็นสามีข่มขืนภรรยา(ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2535) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเอาผิดไดย้ากเพราะสังคมไทยไม่ไดม้องวา่
มนัเป็นเร่ืองท่ีผิดหรือถา้ผิดรุนแรงขนาดลงไมล้งมือสังคมก็ยงัถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสามารถไกล่เกล่ียกนัไดเ้หมือนดงั
ล้ินกบัฟันท่ีตอ้งกระทบกระทัง่กนัเป็นธรรมดา และตวัภรรยาเองก็เขา้ใจผิดว่าตนเองเม่ือเป็นภรรยาแลว้จะตอ้ง
อดทนและยินยอมให้สามีเป็นฝ่ายกระทาํและไม่ไดม้องว่ามนัเป็นการกดข่ีแต่มองว่ามนัเป็นหน้าท่ีท่ีภรรยาพึง
กระทาํ ฝ่ายชายหรือสามีก็ก็ถือเป็นสิทธิและความชอบธรรมในการมีอาํนาจเหนือร่างกายและมีเพศสัมพนัธ์กบั
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ภรรยา ส่วนตวัภรรยาเองท่ีไม่กลา้บอกเล่าปัญหากบับุคคลอ่ืนหรือสงัคมก็เน่ืองมาจากการมีมายาคติหรือความเช่ือ
ผิดๆเก่ียวกบับทบาทของผูห้ญิงในการใชชี้วติคู่วา่ภรรยามีหนา้ท่ีปรนนิบติัตามใจสามีในเร่ืองเพศทุกประการไม่วา่
เธอจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ภรรยาจะตอ้งเป็นผูมี้หน้าท่ีตอบสนองและโอนอ่อนผ่อนตามความตอ้งการของสามี
เน่ืองจากถูกหล่อหลอมขดัเกลาวา่เพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองของความพึงพอใจและสิทธิท่ีชายพึงมีและมีไดโ้ดยไม่มี
ขอ้จาํกดั ในขณะท่ีชายก็เห็นว่าผูห้ญิงมีหนา้ท่ีตอบสนองไม่ควรมีอิสระในการแสดงความตอ้งการอยา่งเปิดเผย
(กมลทิพย ์คติการ,นาถฤดี เด่นดวง และพรรณิกา บูรพาชีพ, 2547) 
 ในประเด็นของความรุนแรงในครอบครัวอีกกรณีหน่ึงก็คือการท่ีลูกถูกพ่อของตวัเองข่มขืนไม่วา่จะเป็น
พอ่เล้ียงหรือวา่พอ่แท้ๆ ก็ตาม จากการท่ีไดส้มัภาษณ์ความคิดเห็นของนิสิตในประเด็นน้ีหลายคนมองวา่การกระทาํ
เช่นน้ีเป็นความผิดปกติทางจิตของพ่อ หรือไม่ก็เป็นเพราะความหวงลูกไม่อยากให้ลูกตกไปเป็นของคนอ่ืน ซ่ึง
ผูว้จิยัเห็นวา่เป็นไปไดท้ั้งสองอยา่งแต่มีอีกกรณีหน่ึงท่ีนิสิตทุกคนมองขา้มคือในเร่ืองของการตกเป็นเคร่ืองมือของ
การระบายความโกรธแคน้ของพอ่ท่ีมีต่อแม่จึงมาลงท่ีลูก ซ่ึงแม่อาจจะหนีไปมีครอบครัวใหม่ซ่ึงพ่อทาํอะไรไม่ได้
จึงคิดหาวธีิลงโทษแม่โดยการใชลู้กของตนเป็นเคร่ืองมือ หรืออีกกรณีหน่ึงท่ีพอ่ข่มขืนลูกทั้งท่ียงัอยูก่บัแม่ซ่ึงแม่ก็
มิไดมี้ความประพฤติอะไรเสียหาย พอ่มิไดโ้กรธแคน้แม่แต่ข่มขืนลูกเพ่ือท่ีจะแสดงอาํนาจบางอยา่งท่ีพ่อมีอยู ่เป็น
อาํนาจท่ีแสดงออกวา่ผูช้ายมีความเหนือกวา่ผูห้ญิงไม่วา่จะเป็นผูห้ญิงทัว่ไป ภรรยา หรือแมก้ระทัง่กบัลูก ซ่ึงกรณี
เช่นน้ีจะมีทั้งแม่ท่ีรู้และไม่รู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่แม่บางคนก็ไม่สามารถเขา้ช่วยเหลือลูกไดเ้น่ืองจากกลวัอาํนาจ
ของพอ่ สงัคมภายนอกอยา่งเพ่ือนบา้นก็ไม่กลา้เขา้ไปช่วยเหลือเน่ืองจากเป็นเร่ืองภายในบา้น ทาํให้ผูเ้ป็นลูกตอ้ง
ทนอยูก่บัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัตนและแม่โดยท่ีไม่อาจขดัขืนไดเ้พราะต่างก็เกรงกลวัอาํนาจพ่อ อีกทั้งก็ยงัไม่
กลา้ท่ีจะเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนรับรู้เพราะอายท่ีจะตอ้งบอกว่าตนเองถูกข่มขืนโดยเฉพาะถูกข่มขืนจากผูเ้ป็นพ่อ 
กฎหมายเองก็ยากท่ีจะเอาผิดเพราะเหยือ่ไม่กลา้ท่ีจะเขา้แจง้ความหรือเปิดเผยเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ความรุนแรงชนิดน้ีจึง
ยงัคงถูกซ่อนเร้นอยูใ่นสงัคมมาจนถึงทุกวนัน้ีดว้ยการกดทบัจากอาํนาจชายเป็นใหญ่ของพ่อและความอบัอายต่อ
สังคมของตวัเหยื่อเอง เพราะข้ึนช่ือวา่ถูกข่มขืนแลว้แมส่้วนหน่ึงของสังคมจะเห็นใจแต่ส่วนใหญ่จะถูกมองเป็น
ส่ิงของชาํรุดจากสงัคมเสียมากกวา่ หากมุมมองและทศันคติของสงัคมยงัเป็นอยูแ่บบน้ี ปัญหาข่มขืนก็จะยงัคงเป็น
เสียงเงียบอยูต่่อไป เพราะหากส่งเสียงแลว้ปราศจากความเห็นใจและเขา้ใจใยเลยจะตอ้งส่งเสียงให้น่าอบัอายต่อ
ตนเอง 
 
ผลกระทบทีเ่หยือ่ได้รับจากการถูกข่มขืน 
 สาํหรับผลกระทบของเหยือ่ผูถู้กข่มขืนนั้นมีทั้งผลกระทบในระดบับุคคลคือตวัเหยื่อเองและผลกระทบ
ระดบัสงัคมคือครอบครัวของเหยือ่ ในส่วนบุคคลนั้นเหยือ่ตอ้งไดรั้บผลกระทบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงและระยะเวลาท่ีเกิดเหตุ ไม่วา่จะเป็นผลดา้นสุขภาพของเหยือ่ เช่น บาดแผลการถูก
ทาํร้าย ความพิการบางส่วน ติดสารเสพติด ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ติดเช้ือ HIV ติดเช้ือระบบสืบพนัธ์ุ เกิดปัญหา
เร้ือรังในระบบสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ และผลกระทบทางดา้นอารมณ์ และจิตใจ อาทิเช่น ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
วติกกงัวล ซึมเศร้า หวาดกลวั เครียด เก็บกด ลงโทษตวัเอง สูญเสียความรู้สึกทางเพศ ซ่ึงอาจร้ายแรงไปถึงการฆ่า
ตวัตาย (ทิชา ณ นคร, 2545) ผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยือ่ข่มขืนนั้นนอกจากจะไดม้าจากผลของการกระทาํของผูร้้ายแลว้
ยงัได้รับจากสังคมอีกด้วย เพราะผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนนั้นตอ้งเผชิญกบัการกระทาํท่ีรุนแรงแลว้ยงัถูกลงโทษจาก
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สงัคมอีกดว้ย เน่ืองจากผูห้ญิงถูกมองวา่เป็นวตัถุทางเพศท่ีสามารถกระทาํไดเ้ม่ือถูกข่มขืนแลว้จึงกลายเป็นวตัถุท่ีมี
ตาํหนิ เป็นส่ิงของท่ีชาํรุด เป็นคนไม่ดีเพราะสกปรกและแปดเป้ือน (ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2535) 
 นอกจากน้ีแลว้ผลกระทบอีกอย่างหน่ึงท่ีผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนได้รับก็คือ การตอ้งรับผิดชอบกับการถูก
ข่มขืนของตนเอง เพราะนอกจากจะตอ้งเผชิญกบัแรงเสียดทานจากสงัคมท่ีมองวา่เธอเป็นส่ิงของชาํรุดแลว้ยงัตอ้ง
เผชิญกบัระบบกฎหมายท่ีไม่ไดม้องเห็นความเสียท่ีร้ายแรงต่อจิตใจของผูต้กเป็นเหยื่อสักเท่าไหร่ เพราะในการ
สอบสวนคดีในบางคร้ังผูท้าํการสอบสวนก็ไม่สู้จะเห็นอกเห็นใจผูเ้สียหายเท่าใดนกั นอกจากจะสอบถามขอ้มูล
ผูเ้สียหายอยา่งไม่ระวงัแลว้บางคร้ังก็ดูจะตั้งคาํถามมาท่ีผูเ้สียหายเองวา่มีพฤติกรรมอะไรท่ีเป็นปัจจยัทาํให้เกิดการ
ข่มขืนหรือเปล่า โดยมุ่งไปท่ีการแต่งตวัของเหยื่อ พฤติกรรมของเหยื่อว่าเดินทางไปในยามวิกาลบนเส้นทาง
เปล่ียวๆคนเดียวหรือเปล่า บนร่างกายมีบาดแผลท่ีแสดงถึงวา่เธอถูกข่มขืนจริงหรือไม่ เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีมองวา่การ
ข่มขืนจะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกบัการใชค้วามรุนแรงนั้นเป็นการใหค้วามสาํคญักบัการใชก้าํลงัมากกวา่การบงัคบัร่วม
เพศ ทาํให้ละเลยกรณีท่ีผูห้ญิงและเด็กหญิงท่ีไม่สามารถปฏิเวธการร่วมเพศโดยชายท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ีนับถือหรือมี
อาํนาจเหนือกว่า และการท่ีร่องรอยการใชก้าํลงัไม่ปรากฏชดัเจนไม่ไดห้มายความว่าการถูกข่มขืนจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผูห้ญิง ซ่ึงผลต่อจิตใจ ตวัตน(Self) และการให้คุณค่าต่อตวัตนของผูห้ญิงเองนั้นใหญ่หลวงนกั เพราะ
ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนจะถูกมองและมองตนเองวา่แปดเป้ือน และมีคุณค่าตํ่าลง (ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2535) 
 การข่มขืนนอกจากเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของผูอ่ื้นแลว้ยงัเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะเลือกมีหรือไม่
มีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัใครซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัของมนุษยทุ์กคน อีกทั้งยงัตอ้งถูกสังคมมองว่าการข่มขืนเกิด
ข้ึนมาจากการกระทาํของเหยื่อเองท่ีแต่งตวัย ัว่ย ุทาํให้ผูช้ายเกิดมีอารมณ์ทางเพศข้ึนมาจนตอ้งก่อเหตุข่มขืน และ
กฎหมายของไทยเองก็มิไดม้องวา่การข่มขืนเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากมายนกัซ่ึงสังเกตไดจ้ากหากไม่บาดเจ็บปาง
ตายหรืออนัตรายถึงชีวติก็สามารถใหย้อมความกนัได ้ยิง่ถา้ไม่มีร่องรอยการต่อสูห้รือถูกบงัคบัใหเ้ห็นแบบเด่นชดั
ก็จะกลายเป็นปัญหาหนกัของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้า่เธอถูกข่มขืน มิเช่นนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นผูส้มยอม
การนาํพาตวัเองเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกบัตนเองเลย เปรียบเสมือนการนาํตวัเองเขา้
มาประจานให้สังคมตอกย ํ้า เพราะสังคมไทยเองก็ยงัเช่ืออยูม่ากเหลือเกินว่าการย ัว่ยุและเป็นใจของผูห้ญิงก็เป็น
ส่วนหน่ึงการข่มขืนของผูช้าย เหมือนกบัมายาคติของสังคมตะวนัตกท่ี Susan Brownmiller ไดส้รุปเอาไวว้่า 
‚ผูห้ญิงทุกคนตอ้งการหรือมีความใฝ่ฝันท่ีจะถูกข่มขืน ไม่มีผูห้ญิงคนไหนจะถูกข่มขืนไดถ้า้ผูห้ญิงไม่ร่วมมือ 
ผูห้ญิงเป็นฝ่ายทาํใหเ้กิดการข่มขืน‛ (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 2535) ซ่ึงส่ิงน้ีก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีเหยื่อเลือกท่ีจะ
ไม่นาํตวัเองเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมและทาํใหปั้ญหาข่มขืนเองยงัคงดาํรงอยูใ่นสงัคมไทยเพราะแกไ้ขปัญหาไม่
ถูกประเด็น ซ่ึงก็เป็นเหตุผลอนัเน่ืองจากมาจากการตีความการข่มขืนแบบคบัแคบตามแนวคิดระบบชายเป็นใหญ่ท่ี
มองว่าสาเหตุเกิดมาจากความจาํเป็นของผูช้ายและความยัว่ยวนของผูห้ญิง ดงันั้น ผูห้ญิงนอกจากจะถูกกระทาํ
ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจแลว้การป้องกนัการข่มขืนยงักลายเป็นภาระของผูห้ญิงอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นใน
เร่ืองของการแต่งกาย หรือความประพฤติของตวัผูห้ญิงเองซ่ึงจะตอ้งทาํใหไ้ดดี้ตามความหมายท่ีสังคมกาํหนด คือ 
ผูห้ญิงจะตอ้งมีความประพฤติท่ีอยูใ่นร่อยในรอย แต่งตวัมิดชิด อยา่ออกไปขา้งนอกคนเดียวในยามวิกาล เป็นตน้ 
ซ่ึงการมองการข่มขืนในแง่น้ีจึงเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของผูห้ญิง ซ่ึงแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกนั
ทางเพศอนัมีผลมาจากโครงสร้างทางสงัคมท่ีมองปัญหาการข่มขืนเกิดมาจากตวัผูห้ญิง ท่ีไปกระตุน้ความรู้สึกทาง
เพศของผูช้าย ทาํใหไ้ปกระทบสิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงในการท่ีจะเลือกทาํหรือไม่ทาํในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา ซ่ึง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สิทธิเสรีภาพในส่วนน้ีมิไดห้มายความรวมถึงผูห้ญิงธรรมดาทัว่ไปเท่านั้นแต่ยงัหมายความรวมถึงหญิงท่ีมีฐานะ
เป็นภรรยาดว้ย ซ่ึงในสามีเองก็มิควรอา้งสิทธ์ิความเป็นสามีไปบงัคบักดข่ีภรรยาในเร่ืองน้ีดว้ย 
 การข่มขืนระหว่างสามีภรรยานั้นสร้างผลกระทบรุนแรงต่อผูห้ญิงซ่ึงเป็นภรรยามาก เพราะเป็นความ
รุนแรงท่ีเกิดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เหยือ่ตอ้งถูกทาํร้ายร่างกายและข่มขืนแต่ตอ้งตกอยูใ่นภาวะจาํยอม จาํนน
ต่ออาํนาจผูก้ระทาํ ดงัเช่น Finkelhor and Yllo กล่าวไวว้า่ “ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจากคนแปลกหน้านั้นมีชีวิตอยู่กับ
ความทรงจ าของการถูกท าร้ายที่น่าหวาดกลัว แต่หญิงที่ถูกสามีข่มขืนนั้นต้องด าเนินชีวิตอยู่กับคนที่ข่มขืนเธอ” 
(กมลทิพย ์คติการ, นาถฤดี เด่นดวง และพรรณิกา บูรพาชีพ, 2547) แต่ผูห้ญิงส่วนใหญ่ก็ตอ้งยอมอดทนอยูก่บั
สภาพอนัน่าขืนข่มเพราะสงัคมยงัไม่เปิดกวา้งพอท่ีจะยอมรับวา่การกระทาํของผูช้ายเช่นน้ีจะเป็นความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงและขยายไปเป็นความรุนแรงในครอบครัวท่ีผูรั้บผลกระทบดว้ยก็คือลูกๆ ซ่ึงเหตุผลอีกขอ้ท่ีผูห้ญิงหลายคน
เลือกท่ีจะอดทนต่อเร่ืองน้ีเพราะกลวัลูกจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา กลวัลูกๆจะตอ้งพบเจอต่อแรงเสียดทานของ
สงัคมวา่กลายเป็นเด็กท่ีมีครอบครัวแตกแยก แต่ถึงแมจ้ะเป็นกระนั้นก็ตามการท่ีลูกมีพ่อแม่ท่ีอยูก่นัพร้อมหนา้แต่
ตอ้งมาเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีพ่อแม่ตอ้งมาทะเลาะกนัอยู่เสมอก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกไดเ้ช่นเดียวกนั มี
เร่ืองราวของนิสิตหญิงวิทยาลยัการเมืองการปกครองท่ีน่าสนใจอยู่รายหน่ึง ซ่ึงเธอได้พบเจอเหตุการณ์ท่ีพ่อ
พยายามข่มเหงแม่ดว้ยการขืนใจใหร่้วมหลบันอนทุกคร้ังท่ีมีปากเสียงกนัมาเป็นเวลากวา่สิบปี 
 เน่ืองจากเธอตอ้งติดตามพ่อแม่ท่ีตอ้งยา้ยท่ีอยูเ่พ่ือไปอยู่ในท่ีทาํงานไกลบา้นบ่อยๆ ห้องแถวแคบๆซ่ึง
เป็นท่ีอยูข่องคนงานทาํใหเ้ธอกบันอ้งตอ้งนอนติดกบัหอ้งนอนของแม่กบัพอ่ เน่ืองจากพอ่เป็นคนอารมณ์ร้อนและ
ข้ีหึงค่อนขา้งเช่ือคนง่าย หลายคร้ังท่ีมีญาติๆมากล่าวหาแม่วา่มีความสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนพ่อก็มกัจะเช่ือและระแวง
แม่เสมอ หลายคร้ังท่ีพ่อไม่พอใจแม่ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น แม่ขดัใจหรือทาํอะไรไม่ไดด้งัท่ีใจพ่อตอ้งการพ่อก็จะนาํ
เร่ืองชูส้าวเขา้มาเก่ียวขอ้งและต่อวา่แม่เสมอ จากนั้นก็จะด่ืมเหลา้และเขา้มาหาเร่ืองทะเลาะกบัแม่ พยายามจะทาํ
ร้ายร่างกายแม่และสุดท้ายก็จบด้วยการขืนใจแม่เสมอ เธอและน้องชายซ่ึงนอนอยู่ห้องขา้งๆท่ีมีเพียงผา้ม่าน
แบ่งแยกหอ้งไดย้นิและไดเ้ห็นเหตุการณ์ตลอดมา ตั้งแต่ประถมปลายจนถึงทุกวนัน้ีท่ีเธอเขา้เรียนมหาวิทยาลยัปีท่ี 
4 ก็ยงัไดพ้บเจอกบัเหตุการณ์เช่นน้ีตลอด ซ่ึงผลกระทบต่อจิตใจท่ีไดคื้อทาํให้เธอมีจิตใจท่ีต่อตา้นพ่อ แต่ก็ไม่ได้
แสดงออกมา หลายคร้ังท่ีเธอมีความคิดอยากให้พ่อกับแม่เลิกกันเพ่ือเธอกับน้องจะได้ไม่ต้องมาพบเจอกับ
เหตุการณ์เช่นน้ีอีก เธอสงัเกตพฤติกรรมของพอ่มาตั้งแต่เด็กๆ และมีความคิดวา่พอ่ชอบแสดงอาํนาจกบัแม่ทุกคร้ัง
ท่ีอยูต่่อลูก มกัจะพูดถึงความคบัขอ้งใจของตนต่อหนา้ลูกเสมอเม่ือมีปากเสียงกบัแม่ ซ่ึงต่างจากแม่ท่ีไม่พูดอะไร
เลยไดแ้ต่น่ิงเฉยทุกคร้ังท่ีพอ่อาละวาดเพราะไม่อยากให้เกิดการใชก้าํลงักนัให้ลูกเห็น มีคร้ังหน่ึงท่ีนิสิตหญิงแอบ
ไปเห็นสมุดบนัทึกเล่มเล็กๆของแม่ท่ีเขียนระบายความในใจออกมา เธออ่านทั้งนํ้ าตาเพราะเป็นผูท่ี้เห็นความ
ลาํบากใจและคบัขอ้งใจของแม่มาตลอดและยิ่งมาเห็นวา่ในสมุดบนัทึกท่ีเขียนถึงความอดทนท่ีไม่มีเหตุผลอ่ืนใด
นอกจากทาํเพ่ือลูกยิ่งทาํให้เธอสงสารแม่และรู้สึกไม่ผูกพนักบัผูเ้ป็นพ่อ ต่อตา้นความคิดและพฤติกรรมของพ่อ 
และหวาดกลวัเม่ือตอ้งเจอกบัเหตุการณ์ทะเลาะกนัแมจ้ะเป็นคนอ่ืนหรือในทีวก็ีตาม 
 ซ่ึงเร่ืองราวขา้งตน้ขอนิสิตรายน้ีก็เป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีคนอ่ืน
มองวา่เป็นเร่ืองปกติธรรมดา แต่ผลกระทบท่ีเธอไดรั้บนั้นส่งผลต่อความคิด อารมณ์และจิตใจของผูเ้ป็นแม่และลูก
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงตวัอยา่งของนิสิตรายน้ีเกิดข้ึนมาจากความคิดของพ่อตกอยูใ่นระบอบชายเป็นใหญ่ท่ีเช่ือวา่ตน
สามารถมีและใชอ้าํนาจเหนือภรรยาหรือแม่ของลูกไดต้ลอดเวลา และการท่ีพอ่มกัชอบแสดงอาํนาจต่อหนา้ลูกๆก็
เพ่ือท่ีจะแสดงออกวา่ตนมีอาํนาจเหนือกวา่ใครในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ ยิ่งหากแม่มีการขดัใจต่อหนา้ลูกหรือ
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คนหมู่มากเท่าใดพอ่ก็ยิง่จะแสดงอาํนาจออกมาเพ่ือข่มเหงแม่มากเท่านั้น สุดทา้ยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็มาตกแก่ลูก
ผูท่ี้มิไดพึ้งพอใจหรือประทบัใจต่อการแสดงอาํนาจของผูเ้ป็นพอ่เลยแมแ้ต่นอ้ย ซ่ึงปัญหาและผลกระทบเหล่าน้ียงั
รอการแกไ้ขจากสังคมอยู่เสมอ แต่ก็มิไดรั้บความเอาใจใส่จากสังคมเลย อีกทั้งความรุนแรงเหล่าน้ียงัทวีความ
รุนแรงข้ึนทุกทีและทุกวนั ปัญหาเหล่าน้ีมนัมีอาํนาจบางอยา่งท่ีสนบัสนุนการดาํรงอยูข่องปัญหา ซ่ึงหากจะแกไ้ข
ท่ีตวับุคคลหรือวตัถุอ่ืนๆนั้นคงมิไดผ้ลเพราะสาเหตุไม่ไดเ้กิดมาจากวตัถุบางส่ิงบางอยา่งหรือเกิดจากปัจเจกบุคคล 
แต่มนัเกิดจากมายาคติและความเขา้ใจผิดจากความเช่ือบางอยา่งท่ีสังคมกาํหนดข้ึนจึงทาํให้ปัญหาน้ียงัคงอยูก่บั
สงัคมไทยมานานจนถึงทุกวนัน้ี 
 
สรุป 

ปัญหาการข่มขืนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนเป็นความรุนแรงเชิงวฒันธรรมท่ีอยูคู่่มากบัสงัคมไทย
เป็นเวลานาน เหยือ่ของการข่มขืนไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
ตอ้งถูกลดทอนคุณค่าจากสังคมกลายเป็นคนบาปทั้ งท่ีไม่ได้ทาํผิดซ่ึงระบบกฎหมายเองก็ดูจะไม่ได้ให้ความ
ยุติธรรมกบัเหยื่อไดม้ากเท่าท่ีควร ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากตวัเหยื่อเองส่วนหน่ึงท่ีไม่กลา้พาตวัเองเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมเพราะไม่ตอ้งการให้สังคมรับรู้ตอ้งการเก็บความเจ็บปวดไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียวเพราะกลวัผลกระทบจะขยาย
ไปสู่ครอบครัวของตน อีกส่วนก็เกิดมาจากเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมเองท่ีไม่เขา้ใจจิตใจของเหยื่อท่ีถูก
ข่มขืนทาํใหก้ารสอบสวนแต่ละคร้ังแทนท่ีจะสร้างความสบายใจให้กบัผูเ้สียหายแต่กลบัสร้างความลาํบากใจและ
ความอบัอายใหก้บัผูเ้สียหายแทน ดงันั้น เหยือ่หลายคนจึงเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยวา่ตนเป็นผูเ้สียหายแต่เลือกท่ีจะเก็บ
ความเจ็บชํ้าไวห้รือไม่ก็เลือกท่ีจะจบชีวติตวัเองลง เพราะคิดวา่ตนเองถูกย ํ่ายศีกัด์ิจนไม่เหลือคุณค่าอ่ืนใดแลว้ 

การข่มขืนนั้นไม่ไดมี้สาเหตุมาจากเร่ืองเพศเพียงอย่างเดียว ปัญหาข่มขืนมีอะไรท่ีซับซอ้นมากกวา่นั้น 
เพราะมีเร่ืองของอาํนาจและความเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ประวติัศาสตร์ของการข่มขืนเองก็ไม่ไดเ้ร่ิมตน้เพราะมี
ความรู้สึกทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่เป็นการข่มขืนเพราะตอ้งการท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของผูห้ญิงให้เป็นไปใน
แบบท่ีสังคมแบบชายเป็นใหญ่กาํหนดข้ึน ผูห้ญิงจาํเป็นตอ้งยอมถูกกดข่ี ถูกควบคุมพฤติกรรมเพราะไม่ตอ้งการ
ถูกข่มขืน แต่สังคมกลบัเขา้ใจผิดและมองความหมายของการข่มขืนวา่เกิดจากตวัของผูห้ญิงเอง ดงันั้น ภาระใน
การป้องกนัการข่มขืนจึงตกมาอยูท่ี่ตวัผูห้ญิงแทนท่ีจะแกไ้ขท่ีตน้เหตุของความรุนแรง คือ แกไ้ขโครงสร้างของ
สังคมท่ีกดทับผูห้ญิงอยู่ดว้ยการลบมายาคติของความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศให้มีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง เลิกมองผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้ายและเป็นวตัถุท่ีสามารถกระทาํได ้หันมาให้ความสาํคญักบัความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกนัทางเพศระหวา่งชายหญิง สามีภรรยาเองก็หันมาให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยติุความเช่ือ
ท่ีวา่สามีมีสิทธิเหนือตวัภรรยาและเลิกคิดวา่ภรรยาควรมีหนา้ท่ีโอนอ่อนผ่อนตามความตอ้งการทางเพศของผูช้าย 
ภรรยาเองก็เลิกเก็บความเงียบของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัวและหันมาต่อสู้กับความไม่
ยติุธรรม ความไม่เท่าเทียมในสงัคมเพราะปัจจุบนักฎหมายก็ใหก้ารคุม้ครองหญิงผูเ้ป็นภรรยาแลว้ จึงไม่ควรคิดวา่
ส่ิงท่ีเราแบกรับอยู่เป็นหน้าท่ีท่ีพึงจะไดรั้บ เราทุกคนในสังคมควรหันมาให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัเร่ิมตน้ช่วยกนั
แกปั้ญหาเพราะหากไม่เร่ิมปัญหาก็จะไม่ไดรั้บการแกไ้ข รัฐเองก็ควรส่งเสริมและหันมาแกไ้ขปัญหาความรุนแรง
น้ีอย่างจริงจงั ลบอคติแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ออกไปเพราะไม่เช่นนั้นการแกไ้ขปัญหาของรัฐก็จะไม่ไดผ้ล
เพราะรัฐเองยงัมีอคติและมายาคติต่อเพศ การแกไ้ขปัญหาจะชา้หรือเร็วอยู่ท่ีเราจะเร่ิมตน้มนัชา้หรือเร็วเท่านั้น 
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หากเราเร่ิมวนัน้ีปัญหาก็จะค่อยๆถูกแกไ้ขไปตั้งแต่วนัน้ีแลว้สกัวนัความรุนแรงท่ีหลายคนบอกวา่ไม่สามารถแกไ้ข
ได ้ก็จะสามารถแกไ้ขไดใ้นท่ีสุด 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กมลทิพย ์ คติการ, นาถฤดี  เด่นดวง และพรรณิกา บูรพาชีพ. (2547). ‚บุคลากรในกระบวนการยติุธรรมมอง

อยา่งไร : เม่ือสามีข่มขืนภรรยา.กรุงเทพมหานคร : สถาบนักฎหมายอาญา, มูลนิธิผูห้ญิง, เครือข่าย
ผูห้ญิงกบัรัฐธรรมนูญ, สภาประชากร (ประเทศไทย), มูลนิธิเพ่ือนหญิงและกองทุนเพ่ือการพฒันาสตรี
แห่งสหประชาชาติและมูลนิธิเอเชีย. 

ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์.  (2539). ‚ข่มขืน ความรุนแรงเชิงวฒันธรรมในสงัคมไทย‛, รัฐศาสตร์สาร.19 (3): 161-180 
ชยัวฒัน์  สถาอานนัท.์  (2549). อาวธุมีชีวติ? แนวคิดเชิงวพิากษว์า่ดว้ยความรุนแรง. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร: ฟ้าเดียวกนั 
ชเนตตี  ทินนาม. (2551). ‚หญิง ชาย รัฐ : การส่ือสารความรุนแรงต่อผูห้ญิงในยคุบุกเบิกกระแสสตรีนิยมใน

ประเทศไทย‛, ใน รัฐ จากมุมมองของชีวติประจาํวนั(2). 69-97. พิมพค์ร้ังท่ี 1. นครปฐม: ศูนย์
มานุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน). 

ทิชา ณ นคร. (2546). ‚ความรุนแรงต่อผูห้ญิง...ปัญหาส่วนตวัหรือปัญหาโครงสร้าง?‛, ใน มิติสตรี วถีิสงัคมไทย.
182-203. พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ.์ 

นาถฤดี เด่นดวง. "การข่มขืนระหวา่งสามีภรรยา : ทาํไมตอ้งแกไ้ขกฎหมายอาญามาตรา 276" 12 มีนาคม 2550 
<http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=326> 1 ตุลาคม 2551. 

ปิยะพร ศกัด์ิเกษม. 2545.ลบัแลลายเมฆ. กรุงเทพฯ : ดบัเบ้ิลนายน ์ 
ไร้สาระนุกรมออนไลน์. ประวติัศาสตร์ของการข่มขืน. ไม่ปรากฏปีท่ีพิพม.์ <http://th.uncyclopedia.info> 
 1 ตุลาคม 2551. 
วเิชียร  ตั้งธนานุวฒัน์.  (2546). ข่มขืน พิสูจน์อยา่งไร.พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : Animate Group,  
สมชาย ปรีชาศิลปกลุ. "อคติ 4 ในระบบกฎหมายไทย" ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ ์

<www.lawthai.org/read/midnightu17.doc> 1 ตุลาคม 2551. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 31 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

The Politics of Educational Management and Sangha Administration in  
Udon Mandala (1908-1921) 

 
Theerapong Kantam* 

Chalermkiat Parawech** 
 

Abstract 
  
 This article investigates the centralization of Buddhism Administration in Thailand and the 
formation of Thai identities within the context of an issuance and enforcement of the Sangha Act of 
1902. The article focuses on the management of Sangha education by which the royal court of Siam 
and the Siamese Sangha council in Bangkok sent groups monks to operate the management in Udon 
Mandala (in other word, the Udon precinct) from 1908 to 1921. It asks why, how and under what 
conditions the central authorities centralized the Sangha Administration through educational 
management. 
 
  The author found that during the early period of the „centralization process‟, the Sangha 
governor of Udon Mandala pushed for a new demarcation of Sangha administrative area and an 
appointment of the Sangha governor of the Mandala. His attempt failed because it went against the 
Buddhist local custom. In 1914, the royal court of Siam abolished the position of the Sangha governor 
of Udon Mandala. In so doing, they announced the Lord Lieutenant of the Udon Precinct to administer 
the management of Sangha education in the Udon Mandala. Apart from legal reform, the reformed 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สงฆ์สยามท่ีกรุงเทพตอ้งการแผ่ขยายอาํนาจของคณะสงฆ์ไปยงัหัวเมืองอีสานและมณฑลอุดรเพื่อผนวกรวม
พระสงฆ์ทอ้งถ่ินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคณะสงฆ์สยาม มีกระบวนการและวิธีการเขา้ไปสร้างอาํนาจนาํพระสงฆ์
ทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นหวัเมืองอีสานและมณฑลอุดรอยา่งไร ดาํเนินการภายใตโ้ครงสร้างอยา่งไร 
 จากการศึกษาพบว่า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2451 ราชสํานักสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดอ้อกและบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆม์ณฑลอุดร พร้อม ๆ กบัแต่งตั้งเจา้คณะมณฑลออกไปจดัการศึกษาและ
การพระศาสนาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ เพ่ือผนวกรวมพระสงฆ์ทอ้งถ่ินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคณะสงฆ์สยาม 
ประกอบกบัจดัการศึกษาแบบกรุงเทพฯ ในทอ้งท่ีมณฑลอุดร  ในระยะแรกนั้น พระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดร
กระทาํ คือ การกาํหนดเขตการปกครองคณะสงฆ์ และเลือกสรรพระสงฆ์ข้ึนมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะปกครอง
คณะสงฆ์  แต่กระนั้นก็ดี การเลือกสรรพระสงฆ์ของพระราชโมฬี ตอ้งประสบปัญหาอนัเน่ืองมาจากจารีตธรรม
เนียมปฏิบติัทางพทุธศาสนาของทอ้งถ่ินในทอ้งท่ีมณฑลอุดรแตกต่างจากจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางพุทธศาสนา
แบบรวมศูนยข์องกรุงเทพฯ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2457 ราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดป้ระกาศงดตาํแหน่งเจา้คณะ
มณฑลอุดร  การจัดศึกษาและพระศาสนาตามแบบฉบับของกรุงเทพฯ  ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรแต่ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน นอกจากการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนย์
ดว้ยกลไกทางกฎหมายแลว้ กลไกสาํคญัอีกกลไกหน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัในการบ่อนทาํลายพุทธศาสนาแบบทอ้งถ่ิน 
คือ ระบบการศึกษาสมยัใหม่ ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบเรียน และภาษาไทยแบบกรุงเทพฯ แทนภาษาลาว
(อีสาน) เพ่ือสร้างสาํนึกความเป็นไทยใหก้บัประชาชนในทอ้งท่ีมณฑลอุดร  
  
ค าส าคญั : ศาสนาพุทธแบบท้องถิ่น/ พระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121/ การปฏิรูปพุทธศาสนา    
                 แบบรวมศูนย์ / มณฑลอุดร 

 
 

ความน า  
 การประกาศจดัการเล่าเรียนในหวัเมือง ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2441 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 15 ตอน 33, วนัท่ี13 พฤศจิกายน ร.ศ. 117, น. 333) โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส เป็นผูอ้าํนวยการจดัการศึกษาหัวเมือง  และการแต่งตั้งผูอ้าํนวยการศึกษาจดัการศึกษาหัวเมือง ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2442 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 44, วนัท่ี 28 มกราคม ร.ศ. 118, น. 626) ของราชสาํนกั
สยามท่ีกรุงเทพนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ราชสาํนกัสยามตอ้งการรวมศูนยก์ารศึกษาประเทศ การจดัการเล่าเรียนในหัว
เมืองอีสานนั้นเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2442 โดยเร่ิมดาํเนินการใน 2 มณฑล คือ มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอีสาน 
ถึงกระนั้นก็ดี ในขณะท่ีหัวเมืองในอีสานขณะนั้นแบ่งออกเป็น 3 มณฑล คือ มณฑลนครราชสีมา, มณฑลอีสาน 
และมณฑลอุดร โดยท่ีมณฑลอุดรในขณะนั้นไม่ไดมี้การจดัการศึกษาเล่าเรียนข้ึน  
 อยา่งไรก็ตาม การจดัการเล่าเรียนในหวัเมืองขณะนั้นไปประจวบกบัการจดัการปกครองในส่วนภูมิภาค 
กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2440 ของราชสํานักสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ร.ศ. 116 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 14 ตอน 9, วนัท่ี 30  พฤษภาคม ร.ศ. 116, น. 105-124) 
และในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2441 กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครองหัวเมือง ร.ศ. 117 
(เตช บุนนาค, 2548, น. 146; ยคิูโอะ ฮายาชิ, 2554, น. 327) นั้น แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ราชสาํนกัสยามท่ี
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กรุงเทพฯ ตอ้งการแผ่ขยายอาํนาจการปกครองเพ่ือควบคุมประชาชนและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัหัว
เมืองอีสานและมณฑลอุดรเพ่ิมมากข้ึน  
 บทความน้ีจะศึกษาการปฏิรูปพทุธศาสนาแบบรวมศูนยแ์ละการสร้างเอกลกัษณ์ไทยของราชสาํนกัสยาม
ท่ีกรุงเทพฯ และคณะสงฆส์ยาม เพื่อใหเ้ห็นถึงความพยายามของราชสาํนกัสยามท่ีตอ้งการสร้างความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวและการสร้างเอกลกัษณ์ไทยผา่นการสอนหนงัสือไทยแบบกรุงเทพฯ ใหก้บัประชาชนในมณฑลอุดร และ
การผนวกรวมพระสงฆท์อ้งถ่ินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคระสงฆส์ยามท่ีกรุงเทพฯ  
 
การปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนย์ในมณฑลอุดร 
 ในส่วนของมณฑลอุดรนั้น ราชสํานักสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) มณฑลอุดรในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2451 ความวา่   

‚...มณฑลอุดรก็ควรจดัการเล่าเรียน แลการปกครองสงฆ์ให้เจริญข้ึนดงัมณฑลอ่ืนได ้จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ ให้ใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์มณฑลอุดร ร.ศ. 121 ในมณฑลอุดรตั้งแต่บดัน้ีไป 
เม่ือได้ใช้พระราชบัญญติัน้ีแล้ว ให้เป็นอันยกเลิกหน้าท่ีการศึกษา แลการปกครองคณะสงฆ์ซ่ึงขัดขวางต่อ
พระราชบญัญติัน้ี ให้การเป็นไปตามลกัษณะคณะสงฆ์จงทุกประการ...‛ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ตอน 39,  
วนัท่ี 27 ธนัวาคม ร.ศ. 127, น. 1142) 
 พร้อม ๆ กบัการเล่ือนตาํแหน่งสมณศกัด์ิ และพระราชทานสัญญาบตัรเจา้คณะมณฑลให้พระนิกรมมุนี 
วดับพิตรภิมุข (ฝ่ายมหานิกาย) เป็น “พระราชโมฬี ศรีปาวจนภรณ์” และประกาศแต่งตั้งเป็นเจา้คณะมณฑลอุดร 
ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2451 ความวา่ 

‚...ใหพ้ระนิกรมมุนี เป็น พระราชโมฬี ศรีปาวจนภรณ์ สถิตยณ์วดับพิตรภิมุขวรวิหารพระอารามหลวง
มีนิตยภตัรราคาเดือนละหกตาํลึง มีถานานุศกัด์ิควรตั้งถานานุกรมได ้๓ รูป คือพระครูปลดั ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระ
ครูใบฎีกา ๑ แลว้พระราชทานสัญญาบัตร์เจ้าคณะมณฑลคือ…ให้สถาปนา พระราชโมฬีศรีปาวจนาภรณ์ วดั
บพิตรภิมุข เป็นเจา้คณะมณฑลอุดร...‛ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ตอน 38, วนัท่ี 20 ธนัวาคม ร.ศ. 127, น.1132) 
 

‚...มณฑลอุดรในเวลาน้ีก็ควรจดัการเล่าเรียน แลการปกครองสงฆ์ให้เจริญข้ึนดงัท่ีไดมี้เจา้คณะมณฑล
ไดจ้ดัมาแลว้ 14 มณฑลนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบตัร์ กบัตราสาํหรับตาํแหน่ง ให้พระราช
โมฬีเป็นเจา้คณะมณฑลอุดร รับภารธุระสนองพระเดชพระคุณ มีอิศริยยศแลอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองคณะสงฆ์สืบไปจงทุกประการ...‛ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ตอน 39, วนัท่ี 27 ธันวาคม ร.ศ. 
127, น. 1142-1143)  
 
 แต่ถึงกระนั้นก็ดี การประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 
มณฑลอุดรในปี พ.ศ. 2451 นั้น นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนับตั้งแต่การประกาศบังคบัใช้พระราชบัญญติั
ลกัษณะปกครองคณะสงฆ์คร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2445 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 19 ตอน 16,  วนัท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2445, น. 295-296) จนถึงการประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ์มณฑล
อุดรในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2451 นั้นเป็นระยะเวลาถึง 6 ปีท่ีราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ และคณะสงฆ์สยามไม่ได้
จัดการพระศาสนาและการศึกษาตามแบบฉบับกรุงเทพฯ ในท้องท่ีมณฑลอุดร การประกาศบั งคับใช้
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พระราชบญัญติัดงักล่าวนบัเป็นความพยายามท่ีสาํคญัของราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ และคณะสงฆ์สยามท่ีจะจดั
การศึกษาและการพระศาสนาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ โดยการผนวกรวมพระสงฆ์ทอ้งถ่ินเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของคณะสงฆส์ยาม และตอ้งการแผข่ยายธรรมยติุกนิกายในทอ้งท่ีมณฑลอุดรและบริเวณหวัเมืองอีสานเหนือ (กิติ
รัตน์ สีหบณัฑ์, 2534ก, น. 101; เปรมวิทย ์ท่อแกว้, 2534, น. 117-126) อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกบัมณฑล
อีสานท่ีเร่ิมจดัการพระศาสนาและการศึกษาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 (เปรมวิทย ์ท่อแกว้, 
2534, น. 116) อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประกาศจดัการเล่าเรียนในหัวเมืองในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2441 
และการแต่งตั้งผูอ้าํนวยการศึกษาในปี พ.ศ. 2442 กล่าวคือ การจดัการพระศาสนาและการศึกษาตามแบบฉบบัของ
กรุงเทพฯ ในทอ้งท่ีมณฑลอุดรนั้นมีความล่าชา้กวา่มณฑลอีสานและมณฑลนครราชสีมาซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั
ประมาณ 9-10 ปี (กิติรัตน์ สีหบณัฑ,์ 2533, น. 82) ส่วนสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้การจดัการพระศาสนาและการศึกษา
ตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดรล่าชา้กว่ามณฑลอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากใน
ทอ้งท่ีมณฑลอุดรไม่ค่อยมีพระสงฆ์ทอ้งถ่ินเดินทางเขา้ไปศึกษาพระปริยติัธรรมในกรุงเทพฯ ส่งผลให้คณะสงฆ์
สยามท่ีกรุงเทพฯ ประสบปัญหาในการเลือกสรรพระสงฆ์ท่ีจะออกมาเป็นตวัแทนคณะสงฆ์ส่วนกลางมาจดัการ
พระศาสนาและการศึกษาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในทอ้งท่ีมณฑลอุดร (กิติรัตน์ สีหบณัฑ,์ 2534, น. 100) 
 ในระยะแรกนั้น ส่ิงท่ีพระราชโมฬี วดับพิตรภิมุข (ฝ่ายมหานิกาย) เจา้คณะมณฑลอุดรกระทาํ คือ การ
จดัการพระศาสนาหรือการคณะสงฆต์ามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ กล่าวคือ การคณะสงฆ์ในทอ้งท่ีมณฑลอุดรนั้น
มีจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางพทุธศาสนาแบบลา้นชา้ง ซ่ึงแตกต่างจากจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางพทุธศาสนาแบบ
รวมศูนยข์องคณะสงฆส์ยามท่ีกรุงเทพฯ (กิติรัตน์ สีหบณัฑ,์ 2533, น. 89) การจดัการคณะสงฆ์ตามแบบฉบบัของ
กรุงเทพฯ ท่ีเจ้าคณะมณฑลอุดรได้จัดข้ึนในท้องท่ีมณฑลอุดร ตวัอย่างเช่น การกาํหนดเขตในท้องท่ีมณฑล
ออกเป็นเมือง, แขวง, หมวด, และวดั และการแต่งตั้งเจา้คณะข้ึนมาเป็นผูป้กครองพระสงฆ์ในเขตการปกครองนั้น 
ๆ  แต่ถึงกระนั้นก็ดี การกาํหนดเขตการปกครองในท้องท่ีมณฑลอุดรนั้น อาศัยเกณฑ์ท่ีราชการฝ่ายอาณาจกัร
กาํหนดเขตทอ้งท่ีไว ้กล่าวคือ กาํหนดเขตการปกครองในทอ้งท่ีออกเป็นเมือง, อาํเภอ, และตาํบล  
 อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีน่าสนใจในการจดัการคณะสงฆ์แบบกรุงเทพฯ ในทอ้งท่ีมณฑลอุดร นั่นคือ การ
แต่งตั้งพระสงฆข้ึ์นมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะเมือง, เจา้คณะตาํบล, และเจา้คณะรอง กล่าวคือ การแต่งตั้งพระสงฆ์
เจา้คณะในทอ้งท่ีมณฑลอุดรนั้นใชห้ลกัเกณฑท่ี์แตกต่างจากการจดัการคณะสงฆ์ตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ใน
ทอ้งท่ีมณฑลอีสาน และมณฑลนครราชสีมา กล่าวคือ การจดัการคณะสงฆ์ตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในทอ้งท่ี
มณฑลอีสานและมณฑลนครราชสีมานั้น การแต่งตั้งพระสงฆ์ข้ึนมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะเมือง, เจา้คณะตาํบล, 
และเจา้คณะรองนั้นจะตอ้งผ่าน “ความเห็นชอบ” ของเจา้อธิการวดัและเจา้คณะชั้นรอง ๆ ลงมาในทอ้งท่ีนั้น ๆ  
ตามวิธีปฏิบติัการเลือกสรรและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และท่ี
สําคญัคือการใช ้“ดุลยพินิจ”ของเจา้คณะมณฑลอีสานและนครราชสีมานั้นมีความสําคญัเป็นอย่างมากต่อการ
เลือกสรรและแต่งตั้งพระสงฆข้ึ์นมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะต่าง ๆ  (กิติรัตน์ สีหบณัฑ,์ 2533, น. 89-90) 
 ในทางตรงกันขา้ม การจัดการคณะสงฆ์ตามแบบฉบับของกรุงเทพฯ ในท้องท่ีมณฑลอุดรนั้นการ
เลือกสรรและแต่งตั้งเจา้คณะต่าง ๆ พระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดรเรียกวา่ “วิธีพิเศษ” ในรายงานจดัการศาสนา
และการศึกษามณฑลอุดร พระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดร ไดก้ล่าววา่ 
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‚...(๑)ไดใ้หอ้าํเภอประชุมกาํนนัผูใ้หญ่บา้นแลภิกษุในทอ้งท่ีปฤกษาเห็นพร้อมกนั จดช่ือเจา้อาวาศอนัประชุมได้
กะหมายไวน้ั้น ยื่นต่อเจา้คณะมณฑล (๒)ไดเ้รียกเจา้อาวาศมายงัท่ีประชุม ตรวจกิริยาแลนุ่งห่มควรแก่สมณะ
สารูป (๓)ถามวรรษาอายอุาวาศอุปัชฌายอ์าจารยบ์า้นเกิดแลบิดามารดา (๔)ถามคุณธรรมในตนคือคนัถะธุระแล
วิปัสสนาธุระสวดมนตแ์ลวิชาต่าง ๆ มีหนงัสือไทยแลเลขเปนตน้ (๕)ถามในสังฆกรรมต่าง ๆ มีอุโบสถเปนตน้ 
จนถึงใหแ้สดงพระปาฏิโมกข ์แลให้ลองอุปสมบทกุลบุตรให้ดูเปนท่ีสุด ถา้เธอรูปใดทรงคุณธรรมฉลาดในวินยั
บัญญติัแลพระราชบัญญติั แลปฏิบัติสมควรแก่สมณะสารูปแลว้ ก็บูชาคุณธรรมเธอรูปนั้น ด้วยผา้ห่มหนาว
สกัหลาด ๑ ผืน ผา้กราบมีตรา ๑ ผืน แลว้มอบน่าท่ีเจา้คณะเมือง เจา้คณะแขวง เจา้คณะรอง แลน่าท่ีอุปัชฌาชยแ์ล
เจา้อาวาศให.้..‛ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 26 ตอน 0 ง, วนัท่ี 22 สิงหาคม ร.ศ. 128, น. 1136-1137) 
 จากขอ้ความดงักล่าวน้ี พระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดร แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ อาํนาจในการ
เลือกสรรและแต่งตั้งพระสงฆข้ึ์นมาดาํรงตาํแหน่งเจา้คณะต่าง ๆ มีนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัมณฑลอีสานและ
มณฑลนครราชสีมาดังท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ พระราชโมฬีมีสถานะเป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์ในการ
เลือกสรรพระสงฆ์เท่านั้น ส่วนหน่ึงเพราะพระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดรเป็นพระสงฆ์ต่างถ่ิน หรือพระสงฆ์
สยามแบบกรุงเทพฯ มีจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางศาสนาแตกต่างจากพระสงฆท์อ้งถ่ินในทอ้งท่ีมณฑลอุดร แต่อีก
ส่วนหน่ึงก็เพราะว่าในทอ้งท่ีมณฑลอุดรนั้นมีจารีตธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ินทางพุทธศาสนาแบบลา้นชา้ง 
และพุทธศาสนาในแต่ละทอ้งถ่ินก็จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปเล็กน้อย (แกรนท์ อีแวนส์, 2549, น. 14)
กล่าวคือ จารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางการเล่ือนสมณศกัด์ิของพระสงฆ์ทอ้งถ่ินแบบลา้นชา้ง (เวียงจนั) กระทาํโดย
ประชาชนในทอ้งท่ีนั้น ๆ ผา่นการ “ฮดสรง” หรือ “เถราภิเษก”1 ระบบสมณศกัด์ิแบบลา้นชา้งมีอยู ่6 ขั้น ขั้นแรก
เก่ียวกบัการศึกษา 3 ระดบั ไดแ้ก่ สาํเร็จ ซา และคู ตาํแหน่งหรือสมณศกัด์ิของพระสงฆ์ประชาชนเป็นผูก้าํหนด 
ส่วน 3 ขั้นหลงัเก่ียวกบัการปกครอง ไดแ้ก่ หลกัคาํ ลูกแกว้ และยอดแกว้ พระเจา้แผ่นดินจากเวียงจนัทร์หรือจาก
หลวงพระบางจะเป็นผูแ้ต่งตั้ง แต่ก็ไม่ไดแ้ต่งตั้งข้ึนเฉย ๆ จะตอ้งแต่งตั้งไดเ้ฉพาะพระสงฆ์ท่ีมีสมณศกัด์ิศกัด์ิท่ี
ประชาชนแต่งตั้งไวแ้ลว้ (ธวชั  ปุณโณทก, 2551, น. 15-16; พระนคร ปรังฤทธ์ิ, 2553, น. 39-41) กล่าวคือ 
เกียรติยศและสมณศกัด์ิสาํหรับพระสงฆ์ในหัวเมืองอีสานในอดีตมาจากชุมชนและวดัในทอ้งถ่ินโดยตรง เพราะ
ชุมชนและวดัมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนัชาวบา้นยอ่มสามารถสอดส่องและทราบวา่พระสงฆ์รูปใดเหมาะสาํหรับ
การไดรั้บสมณศกัด์ิจากชุมชน ในตรงกนัขา้ม หลงัการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนยข์องพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 กระทาํโดยคณะสงฆส์ยามส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ (เชิดชาย บุตดี, 2555, น. 76) 
 นอกจากน้ี จะเห็นไดว้า่การเล่ือนสมณศกัด์ิประชาชนในทอ้งท่ีหัวเมืองอีสานและมณฑลอุดรนั้นมีการ
คานอาํนาจกนัอยูใ่นระหวา่งทั้ง 2 ฝ่าย แมแ้ต่ตาํแหน่งปกครองนั้น พระเจา้แผน่ดินลาวก็ไม่ไดคิ้ดเอง แต่ตอ้งไดรั้บ
การเสนอช่ือมาจากประชาชนในทอ้งถ่ิน แลว้ก็ผ่านฝ่ายปกครองของพระสงฆ์ แลว้จึงกราบทูลวา่พระสงฆ์รูปน้ีมี
ความเหมาะสมควรไดรั้บการดาํรงสมณศกัด์ิ กล่าวโดยสรุป มีอาํนาจของประชาชนคอยคานอาํนาจของพระเจา้
                                                 

1 1. สาํเร็จ  คือพระภิกษหุรือสามเณร  ท่ีได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 1 
  2. ซา  คือพระภิกษหุรือสามเณร  ท่ีได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 2 

   3. คู (ครู)  คือพระภิกษหุรือสามเณร  ท่ีได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 3 
   4. คูหลักคาํ  หรือหัวครูหลักคาํ  คือ พระภิกษท่ีุได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 4 
   5. คูลูกแก้ว  หรือหัวคูลูกแก้ว  คือ พระภิกษท่ีุได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 5 
   6.) คูยอดแก้ว  หรือหัวคูยอดแก้ว  คือ พระภิกษท่ีุได้รับเถราภิเษกฮดสรง  คร้ังท่ี 6 (ธวัช  ปุณโณทก, 2551, น. 15; เชิดชาย 
บตุดี, 2555, น. 75) 
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แผน่ดินอยู ่หรือเป็นผูก้าํหนดท่ีมีความสาํคญัต่อการแต่งตั้งสมณศกัด์ิตลอดมา จนกระทัง่ถึงการปฏิรูปพุทธศาสนา
แบบรวมศูนยใ์นสมยัรัชกาลท่ี 5 (พระนคร ปรังฤทธ์ิ, 2553, น. 85) ฉะนั้น การปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนย์
ของราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ในทอ้งท่ีมณฑลอุดรและหวัเมืองอีสาน ประเด็นสาํคญั คือ เป็นการผลกัประชาชน
ออกไปจากคณะสงฆ์โดยส้ินเชิง กระบวนการตดัสินใจทั้งหมดตกอยู่ภายใตก้ารกาํกบัของราชสาํนักสยามและ
คณะสงฆส์ยามท่ีกรุงเทพฯ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเลือกสรรพระสงฆ์, การแต่งตั้ง, พิธีกรรม, รวมถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างพระสงฆ์กบัประชาชน คาํถามเกิดข้ึนวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆ์กบัประชาชนนั้นอยูต่รงไหน 
เพราะวา่ พระสงฆ์ผูใ้หญ่ท่านก็สนใจแต่เร่ืองพระสงฆ์ระดบัล่างของท่าน เพราะเป็นหน้าท่ีของท่าน และหาก
ตอ้งการท่ีจะมีสมณศกัด์ิสูงข้ึนไปอีก ท่านก็ตอ้งไปดูพระสงฆ์ท่ีอยูข่า้งบนท่ีใหญ่กวา่ท่าน เพราะจะไดดึ้งท่านข้ึน
สูงไปอีก แลว้ประชาชนเม่ือไหร่จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่? นอกจากตอนตกับาตรเท่านั้นเอง ดงันั้น ในการ
กระบวนการแต่งตั้งพระสงฆห์รือการเล่ือนสมณศกัด์ิของพระสงฆห์ลงัการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนยจึ์งไม่
มีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเลย2 (พระนคร ปรังฤทธ์ิ, 2553, น. 88)  
 แต่ถึงกระนั้น ในรายงานจดัการศาสนาและการศึกษามณฑลอุดรท่ีพระราชโมฬีส่งถึงคณะสงฆ์สยามท่ี
กรุงเทพฯ ไดก้ล่าววา่ “..ท่ีสามารถจดัการไดเ้พราะอาศยัแห่งอาํนาจของพระเจา้อยูห่ัว เพียงแต่อาํนาจของอาตมา
แลว้คงจะจดัการไม่ได ้เพราะแต่ลาํพงั อาตมาก็เท่ากบัพระลาว ๑ รูป...” (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาล
ท่ี 5 ศ. 12/60 รายงานจดัการพระศาสนาและการศึกษามณฑลอุดร ร.ศ. 127, น. 3 อา้งใน กิติรัตน์ สีหบณัฑ,์ 2533, 
น. 90) กล่าวอีกนัยหน่ึง การประสานผลประโยชน์และประนีประนอมของพระราชโมฬีในการเลือกสรรและ
แต่งตั้ งพระสงฆ์ข้ึนดํารงตําแหน่งเจ้าคณะต่าง ๆ โดยใช้ความเห็นชอบของพระสงฆ์ในท้องท่ี กํานันและ
ผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ีนั้น ๆ ในการเลือกสรรและแต่งตั้งเจา้คณะนั้นก็เพ่ือ ‚ดูดกลืน‛ พระสงฆ์ทอ้งถ่ินมาสู่ระบบ
ของคณะสงฆแ์บบกรุงเทพฯ ท่ีมีการจดัระบบสมณศกัด์ิ และสายการบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่ลงมา  
 แต่การจดัพระศาสนาและการศึกษาแบบกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดรก็มีอายไุดเ้พียง 5 ปีเท่านั้น เพราะใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2457 ราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ก็ประกาศงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดร 
 

‚...มณฑลอุดรระยะทางจากกรุงเทพ ฯ ไปมณฑลนั้นไกลมาก ทั้งทอ้งท่ีก็กวา้งใหญ่ พระเทพเวที มหา
สงัฆปาโมกข ์เจา้คณะมณฑลอยูใ่นกรุงเทพ ฯ เดินทางไปและกลบัก็เปลืองเวลามาก ทั้งไม่มีเวลาพอจะตรวจและ
จดัการใหท้ัว่ถึง สมควรจะงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลไวพ้ลาง และจดัการอยา่งอ่ืนใหไ้ดผ้ลจึงทรงขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดรไวค้ราวหน่ึง และมอบการงานให้สมุหเทศาภิบาลทาํการ
ติดต่อกบัเจา้คณะเมืองทั้งหลาย แทนหน้าท่ีเจา้คณะมณฑล...‛ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 ตอน 0 ง, วนัท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2457, น. 1960-1961)  
  ภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว หลงัประกาศงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดร การจดัการคณะสงฆ์ตามแบบ
ฉบบัของกรุงเทพฯ ก็อยู่ภายใตก้ารควบคุมของสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2465 อยา่งไรก็

                                                 
2 การเป็นพระท่ีมียศถาบรรดาศักด์ิในปัจจุบันนี ้ ก็ไม่ได้แตกต่างกับการแต่งตั้งปลัดอาํเภอ นายอาํเภอ หรือผู้ ว่าราชการ

จังหวัด อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยปลัดอาํเภอและนายอาํเภอน้ันยังมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน  ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนสมรส 
การจดทะเบียนหย่า เป็นต้น แต่สาํหรับพระสงฆ์ไม่มีหน้าท่ีอะไรเก่ียวข้องกับประชาชนเลย ดังน้ัน อาํนาจท่ีได้มาในการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์ ตัวอย่างเช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบลหรือเจ้าคณะภาค อาํนาจเหล่าน้ันเป็นอาํนาจท่ีไม่ได้เก่ียวข้องประชาชนเลย แต่
เก่ียวข้องกับวงการสงฆ์ด้วยกันเท่าน้ันเอง 
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ตาม ภายใตก้ารควบคุมของสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรการจดัการคณะสงฆ์และการศึกษาตามแบบฉบบัของ
กรุงเทพฯ ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน กล่าวอีกนัยหน่ึง การประกาศงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดรนั้น
เท่ากับราชสํานักสยามท่ีกรุงเทพฯ และคณะสงฆ์สยามเกิดความลม้เหลวในกระบวนการผนวกรวมพระสงฆ์
ทอ้งถ่ินเขา้มาอยูใ่ตป้กครอง และการจดัการศึกษาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดรและทอ้งท่ีบริเวณหวั
เมืองอีสานเหนือ 
 ส่วนสาเหตุท่ีราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ และคณะสงฆส์ยามเกิดความลม้เหลวในการจดัการพระศาสนา
และการศึกษาตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2451 ก็เน่ืองมาจากภาวะท่ีพระสงฆท์อ้งถ่ินในมณฑลอุดรไม่
ยอมรับอาํนาจปกครอง และจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางพทุธศาสนาแบบรวมศูนยข์องกรุงเทพฯ กล่าวคือ พระสงฆ์
ทอ้งถ่ินท่ีไม่ยอมรับอาํนาจปกครองของพุทธศาสนาแบบรวมศูนยก็์จะอพยพหลบหนีไปยงัทอ้งท่ีอ่ืน ๆ ประกอบ
กบัเจา้คณะมณฑลท่ีเดินทางออกมาจากกรุงเทพฯ เพ่ือจดัการพระศาสนาและการศึกษาแบบกรุงเทพฯ ในช่วงออก
พรรษานั้นไม่สามารถจดัการไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกทอ้งท่ีในมณฑลอุดร และระยะทางจากกรุงเทพฯ มายงัมณฑลอุดร
นั้นมีระยะทางไกลมาก ส่งผลใหเ้จา้คณะมณฑลท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เขา้มาจดัการพระศาสนาและการศึกษา
แบบกรุงเทพฯ นั้นประสบความยากลาํบาก ส้ินเปลืองเวลา และค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก (กิติรัตน์ สีหบณัฑ์, 
2533, น. 91-92) นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2466 ราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดส่้งพระศาสนดิลก (ติสฺโส อว้น) ต่อมา
เล่ือนสมณศกัด์ิเป็น “พระเทพเมธี” เจา้คณะมณฑลอุบลราชธานี มาเป็นผูรั้กษาการตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดร
จนถึงปี พ.ศ. 2468 (เปรมวทิย ์ท่อแกว้, 2534, น. 118)  
 
การสร้างเอกลกัษณ์ไทยแบบกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดร 
 นอกจากการปฏิรูปพทุธศาสนาแบบรวมศูนยด์ว้ยกลไกทางกฎหมายแลว้ กลไกท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง
ท่ีมีบทบาทในการบ่อนทาํลายพทุธศาสนาแบบทอ้งถ่ิน (Local Buddhism) คือ ระบบการศึกษาสมยัใหม่ กล่าวคือ 
ในอดีตศูนยก์ลางของการเล่าเรียนเดิมทีเป็น “วดั” ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนของวดันั้น แตกต่างจากระบบการ
สอนของโรงเรียนสมยัใหม่ท่ีใชต้าํราและภาษาแบบเดียวกนั การเรียนท่ีโรงเรียนวดันั้นแบบเรียน ภาษา และ
วิธีการสอนนั้นแตกต่างกนั ในหัวเมืองอีสานโรงเรียนวดัส่วนใหญ่สอนดว้ยภาษาถ่ิน เช่น ลาว เขมร ขมุ (ผาสุก 
พงษไ์พจิตร และ คริส     เบเกอร์, 2546, น. 295) ท่ีมาของความรู้ไดม้าจากตาํราใบลาน การรักษาโรค ดาราศาสตร์ 
ดนตรี พิธีกรรม การสอดมนต ์และการทาํสมาธิ (สมชยั ภทัรธนานนัท์, 2549, น. 28) ในอดีตโรงเรียนกบัวดัมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากการสอนหนังสือนั้นกระทาํท่ีวดัและครูส่วนใหญ่นั่นก็คือ “พระสงฆ์” 
นั้นเอง  
 ในแง่น้ีการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนย ์และการสร้างเอกลกัษณ์ไทยจึงดาํเนินการในกระบวนการ
เดียวกัน อย่างไรก็ตามราชสํานักสยามและคณะสงฆ์สยามท่ีกรุงเทพฯ ยึดถือจารีตธรรมเนียมปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนาแบบ ขณะเดียวกนัหัวเมืองอีสานมีจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทางพุทธศาสนาแบบลา้นชา้ง และลา้นนาของ
เชียงใหม่ ความแตกต่างของพทุธศาสนาสองสาํนกัดงักล่าวนาํไปสู่ความแตกต่างของแนวความคิดเร่ืองความชอบ
ธรรมทางการเมือง (สมชยั ภทัร-ธนานนัท,์ 2549, น. 20) 
 นอกจากการจดัการปกครองใหรั้ดกมุยิง่ข้ึนแลว้ ราชสาํนกัสยามยงัพยายามท่ีจะสร้างสาํนึกของคนอีสาน
ให้มีความรู้สึกถึงความเป็นไทยซ่ึงวางรากฐานมาตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 แลว้นั้น ดว้ยการตั้งโรงเรียนท่ีวดัสุปัฏนาราม 
จนกระทั่งถึงรัชสมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงตระหนักถึงความสําคญัของ
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
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บทบาทคณะสงฆท่ี์มีต่อการสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทยใหก้บัคนอีสาน เพราะพระสงฆแ์ละวดัถือเป็นศูนยก์ลาง
ความคิดของคนอีสาน และยงัเป็นแหล่งใหก้ารศึกษาอบรมท่ีเนน้ภาษาไทยแบบกรุงเทพฯ (อรรถ นนัถจกัร์, 2529, 
น. 182-183)  
 สาํหรับมณฑลอุดรนั้น ความพยายามท่ีราชสาํนักสยามท่ีกรุงเทพฯ จะสร้างความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัมณฑลอุดร ปรากฏใหเ้ห็นใน รายงานประชุมเทศาภิบาลแผนกธรรมการ ความวา่ 
 

‚...การจดัการศึกษาของราษฎรท่ีจดัท่ีจะจดัน้ีมีบางมณฑลท่ีตอ้งนับเป็นวิเศษผิดกับมณฑลอ่ืนๆ คือ 
มณฑลพายพั อุดร อีสาน กบัปัตตานี เพราะว่ามณฑลทั้ง ๓ ขา้งตน้ แมภ้าษาเป็นภาษาไทยเดิมมาเขาใชห้นังสือ
ลาว การท่ีจดัจาํตอ้งจดัผิดกบัมณฑลอ่ืนท่ีภาษาและหนงัสือไทยเป็นพ้ืนอยู ่แต่อยา่งเดียว มณฑลอุดรกบัอีสาน เรา
ตอ้งการใชภ้าษาและหนงัสือเป็นไทยอยา่งเดียวกนักบัมณฑลขั้นใน เพราะฉะนั้นจึงจะตอ้งจดัใหก้ารสอนหนงัสือ
ไทยแพร่หลาย ต่อไปภาษาพดูและหนงัสือก็จะค่อยเป็นอนัเดียวกนัเขา้ไดเ้อง หนงัสือลาวและเขมรท่ีเล่าเรียนกนั
อยู่นั้น ไม่สู้มีแบบแผนและไม่เป็นหลกัฐานอนัใดนัก เม่ือสอนหนังสือไทยกวา้งขวางออกไปก็เส่ือมไปเอง...‛ 
(หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.2.11/14 รายงานประชุมเทศาภิบาลแผนกธรรมการ อา้งใน 
อรวรรณ นพดารา, 2520, น. 249-250) 
 รายงานประชุมเทศาภิบาลแผนกธรรมการแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนว่า ราชสํานกัสยามและคณะสงฆ์
สยามท่ีกรุงเทพฯ ได้ผ่อนปรนการสอนภาษาไทยแบบกรุงเทพฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพการณ์ของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัก็เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจต่อการปลดเจา้เมืองเดิมท่ีต่อตา้นการปฏิรูปการ
ปกครองของราชสาํนกัสยาม โดยการอนุญาตใหจ้ดัสอนภาษาถ่ินไดคื้อ “ภาษาลาว” อยา่งไรก็ตาม ราชสาํนกัสยาม
ก็เน้นการสอนภาษาไทยแบบกรุงเทพฯ เป็นหลักเพ่ือสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยให้ราษฎรใช้
ภาษาไทยแบบกรุงเทพฯและตวัอักษรไทยเหมือนกันทั่วประเทศ เพ่ือให้ราษฎรสามารถใช้ภาษาไทยแบบ
กรุงเทพฯ เป็นภาษาพูดและเขียนไดอ้ย่างกวา้งขวาง (อรวรรณ นพดารา, 2520, น. 250) มณฑลอุดรได้จดัตั้ ง
โรงเรียนจดัการสอนแก่ราษฎรโดยทัว่ไป เช่น พระดุษดิปฐมดี และพระอนุชาติวฒุาธิคุณ จดัตั้งโรงเรียนกุลบุตร
ข้ึนท่ีเมืองท่าบ่อ ในปี พ.ศ. 2442, สร้างโรงเรียนสอนหนงัสือไทยข้ึนท่ีเมืองภูเวยีง, สร้างโรงเรียนชั้นมูลศึกษาข้ึนท่ี
อาํเภอชนบท เมืองขอนแก่น, และสร้างโรงเรียนสอนหนงัสือไทย ข้ึนท่ีเมืองท่าอุเทน เมืองไชยบุรี (อรวรรณ นพ
ดารา, 2520, น. 250) 
 ความพยายามของราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ท่ีจะสลายความแตกต่างหรือความเป็นลาวในมณฑลอุดร
ดาํเนินการผา่นกลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐ นัน่คือ “โรงเรียนและวดั” โดยการบงัคบัให้ใชภ้าษาและหนงัสือ
ไทยในการสอน นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2449-2450 ไดมี้การจดัตั้ งโรงเรียนสอนการปกครองท้องท่ีข้ึนท่ีเมือง
อุดรธานีและอุบลราชธานี เพื่อฝึกบุตรหลานของเจา้เมืองกรมการเมืองในมณฑลอุดรและอีสาน ให้มีควา มรู้
ความสามารถเก่ียวกบัการบริหารราชการแผนใหม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถบริหารราชการทอ้งถ่ินไดส้อดคลอ้งกบั
ระบบการปกครองท่ีทรงปฏิบติัใหม่ในสมยันั้น (อรวรรณ นพดารา, 2520, น. 252)  อยา่งไรก็ตาม ประเด็นท่ีน่า
สังเกต คือ จะเห็นไดว้า่โรงเรียนสอนการปกครองทอ้งท่ีในขณะนั้น ผูท่ี้เขา้เรียนเป็นบุตรหลานของผูว้า่ราชการ 
และกรมการเมืองเท่านั้น ไม่ปรากฎวา่มีราษฎรทัว่ไปเขา้ไปเล่าเรียน ซ่ึงอาจจะช้ีให้เห็นวา่ อาํนาจในการปกครอง
มณฑลอุดรในขณะนั้น ตกทอดอยูเ่ฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นเอง 
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 ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2451 ราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งให้หลวงผลานนัตกิจ 
เป็นขา้หลวงธรรมการมณฑลอุดร (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ตอน 47, วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ร.ศ. 127, น. 1366) 
และในธันวาคม พ.ศ. 2451 ราชสาํนักสยามท่ีกรุงเทพฯ ไดแ้ต่งตั้ง พระราชโมฬี ศรีปาวจนภรณ์ เป็นเจา้คณะ
มณฑลอุดร เพื่อออกมาจดัการพระศาสนาและการศึกษาใหเ้ป็นแบบกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดร การศึกษาดั้งเดิมของ
ทอ้งท่ีในมณฑลอุดรท่ีสอนดว้ยภาษา หลกัสูตรแลวิธีการสอนของทอ้งท่ีซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายถูกแทนท่ี
ด้วยระบบการการศึกษาท่ีมีแบบแผนเดียวกัน โดยโรงเรียนตอ้งใช้หลักสูตรและตาํราเดียวกัน และท่ีสําคัญ
โรงเรียนตอ้งสอนแต่ภาษาไทยเท่านั้น  
 การจดัการศึกษาในมณฑลอุดรในระยะแรกๆ นั้นดาํเนินการไปไดช้า้ เพราะขาดครูและงบประมาณ ผล
ของการจดัการศึกษาดงักล่าวเม่ือส้ินรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 มณฑลอุดรมีผูรู้้หนงัสือเพียง 12,318 คน และไม่รู้หนงัสือ 
600,928 คน ซ่ึงมีผูรู้้หนงัสือพออ่านออกเขียนไดป้ระมาณร้อยละ 2 เท่านั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัมณฑลอ่ืนๆ เพราะ
มณฑลอุดรเป็นมณฑลสุดทา้ยท่ีมีการแต่งตั้งพระสงฆ์เจา้คณะมณฑลในปี พ.ศ. 2448 คือ พระเทพเวธี และดาํรง
ตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการศึกษามณฑล และได้รายงานการตรวจราชการเก่ียวกับการศึกษาในมณฑลอุดร
ดาํเนินการดว้ยความยากลาํบากเพราะมณฑลกวา้งขวาง อยูอ่ยา่งห่างไกลจากกรุงเทพฯ ท่ีสาํคญัวดัแต่ละแห่งขาด
พระท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นครูสอนและขดัสนดว้ยเงินท่ีไดรั้บจากทางราชการดว้ย เม่ือเทียบกบัมณฑลอ่ืนๆ ผูอ่้านออก
เขียนไดใ้นแต่ละมณฑล ในปี พ.ศ.2454 คือ (ไพฑูรย ์มีกศุล, 2532, น. 132) 
 
  มณฑลอยธุยา (ภาคกลาง)  มีผูรู้้หนงัสือร้อยละ 23.1 
  มณฑลนครราชสีมา (ภาคอีสาน) มีผูรู้้หนงัสือร้อยละ 17.2 
  มณฑลอีสาน (ภาคอีสาน)  มีผูรู้้หนงัสือร้อยละ 5.4 
  มณฑลอุดร (ภาคอีสาน)  มีผูรู้้หนงัสือร้อยละ 2.7 
 
 จากสถิติผูรู้้หนงัสือในมณฑลต่างๆ ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่มณฑลอุดรจดัการศึกษาเล่าเรียน
ไดล่้าชา้กวา่มณฑลอีสาน เพราะพระสงฆใ์นมณฑลอีสานไดเ้ดินทางไปศึกษาเล่าเรียนท่ีกรุงเทพฯ มาก นบัตั้งแต่มี
การตั้งวดัสุปัฏนาราม (วดัธรรมยติุแห่งแรกในภาคอีสาน) ในรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา และพระเหล่านั้นไดก้ลบัมา
เป็นครูและเป็นกาํลงัสําคญัของมณฑล ตวัอยา่งเช่น พระญาณรักขิต และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อว้น) เป็นตน้ 
(ไพฑูรย ์มีกศุล, 2532, น. 167-168) 
 เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ในทอ้งท่ีมณฑลอุดรในเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2464 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38 ตอน 0 ก, วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2464, น. 551) เม่ือโรงเรียนของรัฐเร่ิมดึง
การศึกษาสาํหรับประชาชนออกจากวดั จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการดึงบทบาททางโลกออกจากมือของพระสงฆ์ เป็น
การแยกศาสนาออกจากสังคมและวิถีชีวิตแบบพ้ืนบา้นของประชาชน วิชาท่ีเรียนในวดัจึงเหลือเพียงปริยติัธรรม
ลว้น ๆ (กมลา  ติยะวนิช, 2553, น. 12) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ความลงท้าย 
 จากท่ีผูเ้ขียนกล่าวมาทั้งหมดในบทความน้ี จะเห็นวา่ การจดัการพระศาสนาและการศึกษาตามแบบฉบบั
ของกรุงเทพฯ นั้น นบัตั้งแต่การประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 
มณฑลอุดรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2451 จนถึงการประกาศงดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดรในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2457 เป็นระยะเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น เพราะราชสาํนกัสยามและคณะสงฆ์สยามท่ีกรุงเทพฯ ประสบความลม้เหลว
ในการเลือกสรรพระสงฆ์ออกมาจดัการคณะสงฆ์แบบกรุงเทพฯ ประกอบกบัพระสงฆ์ทอ้งถ่ินไม่ยอมรับจารีต
ธรรมเนียมปฏิบัติทางพุทธศาสนาแบบรวมศูนย์ของคณะสงฆ์สยามท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเขา้มาจัดการพระศาสนา 
พระสงฆ์ท้องถ่ินท่ีไม่ยอมรับอาํนาจปกครองของคณะสงฆ์สยามก็จะอพยพหลบหนีไปอยู่ในท้องท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
ใกลเ้คียง ประกอบกบัมณฑลอุดรเป็นทอ้งท่ีปลายพระราชอาณาเขตเจา้คณะมณฑลประสบปัญหาความยากลาํบาก
ในการเดินทางออกมาจดัการพระศาสนา ทาํให้คณะสงฆ์สยามส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ส่วนการสร้าง
เอกลกัษณ์ไทยตามแบบฉบบัของกรุงเทพฯ ในมณฑลอุดรนั้นเป็นความพยายามของราชสาํนกัสยามท่ีกรุงเทพฯ ท่ี
ตอ้งการรวมศูนยก์ารศึกษา และสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัอีสานผ่านการสอนหนงัสือไทยแทนการสอน
ดว้ยภาษาถ่ินท่ีจดัการสอนอยูใ่นโรงเรียนวดั 
 

อ้างองิ 
 

กมลา ติยะวนิช. (2553). พทุธในไพร. กรุงเทพฯ: ซิลดเ์วอร์ม บุคส์. 
กิติรัตน์ สีหบณัฑ.์ (2533). การรวมคณะสงฆ์อีสานเข้ากับคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2434-พ.ศ. 2468. วทิยานิพนธ์
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ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ: ซิลดเ์วอร์ม บุคส์. 
แจง้ความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษามณฑล เร่ือง พระราชโมฬี เจา้คณะมณฑลอุดร จดัการคณะการพระ

ศาสนา และการศึกษา,  (2452 ร.ศ. 128, 22 สิงหาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 26 ตอนท่ี 0ง., หนา้ 1130. 
แจง้ความกระทรวงธรรมการ เร่ือง งดตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอุดร,  (2457, 22 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา.  

เล่ม 31 ตอนท่ี 0ง.  หนา้ 1960-1961.  
แจง้ความกระทรวงธรรมการ เร่ือง ใหห้ลวงผลานนัตกิจเป็นขา้หลวงธรรมการมณฑลอุดร..นายอั้นเป็นขา้หลวงธรรม

การมณฑลภูเก็ต, (2451 (ร.ศ. 127), 21 กมุภาพนัธ์). ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 25 ตอนท่ี 47., หนา้ 1366. 
เชิดชาย บุตดี. (พฤษภาคม 2555). ฮดสรงท่ีหดหาย. ศิลปวฒันธรรม, 33(7), 72-85. 
เตช บุนนาค. (2548). การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458. (ภรณี กาญจนษัฐิติ, ผู ้

แปล). พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และ อรรถจกัร์ สตัยานุรักษ,์ บรรณาธิการ. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ทรงเล่ือนตาํแหน่งยศสมณศกัด์ิ และพระราชทานสญัญาบตัรเจา้คณะมณฑล, (2451 (ร.ศ. 127), 20  ธนัวาคม).  
ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 25 ตอนท่ี 38.,  หนา้ 1132. 
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ธวชั ปุณโณทก. (กรกฎาคม 2551). พระพทุธศาสนาในภาคอีสานและลา้นชา้ง. ใน การประชุมสมัมนาทางวชิาการ
อาจารยส์อนศาสนาและปรัชญา  คณะศาสนาแลปรัชญา  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, 
พระพทุธศาสนาลุ่มแม่นํ้ าโขง. ระหวา่งวนัท่ี 9-12 กรกฎราคม 2551, โรงแรมซนัพาเลซ  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัเลย. 

ประกาศจดัการเล่าเรียนในหวัเมือง, (2441(ร.ศ. 117), 13 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 15 ตอนท่ี 33.,  หนา้ 333. 
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ,์ (2445 (ร.ศ. 121), 20 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 

19 ตอนท่ี 16., หนา้ 295-296.  
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆม์ณฑลอุดร, (2451 (ร.ศ. 127), 27 ธนัวาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 25 ตอนท่ี 39.,  หนา้ 1142.  
ประกาศตั้งเจา้คณะมณฑลอุดร, (2451 (ร.ศ. 127), 27 ธนัวาคม). ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 25 ตอนท่ี 39., หนา้ 

1142-1143. 
ประกาศตั้งราชาคณะเจา้คณะมณฑล, (2445 (ร.ศ. 121), 20 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 19 ตอนท่ี 16., หนา้ 296-297. 
เปรมวทิย ์ท่อแกว้. (2534). การก่อตั้งและขยายตัวของธรรมยติุกนิกายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ.2394-

2473). วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะอกัษร- ศาสตร์,ภาควชิา
ประวติัศาสตร์. 

ผาสุก พงษไ์พจิตร และ คริส เบเกอร์. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. เชียงใหม่: ตรัสวนิ. 
พระนคร ปรังฤทธ์ิ (บก.). (2553). เถราภิเษก : พิธียกยอสมณศักด์ิพระสงฆ์ในล้านนา. เชียงใหม่: แม็กซ์พร้ินติ้ง 

(มรดกลา้นนา). 
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ,์ (2445 (ร.ศ. 121), 29 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 19 ตอนท่ี 13., หนา้ 214. 
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี, (พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116), 30 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 14 ตอนท่ี 

9., หนา้ 105-124. 
พระสงฆผ์ูอ้าํนวยการศึกษาเฝ้าทูลลาไปจดัการศึกษาหวัเมือง, (2442 (ร.ศ.118), 28 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เล่ม 16 ตอนท่ี 44., หนา้ 626.  
ไพฑูรย ์มีกศุล. (2532). เอกสารคาํสอนประวติัศาสตร์อารยธรรม. มหาสารคาม: คณะสงัคมศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Trading the Positions of Administrator Monks in the Northeast of Thailand: 
Corruption and Patronage System in the Thai Sangha Administration 

 
Sittichai Raharnnok* 

Cherngcharn Chongsomchai** 
 

Abstract 
 

This article focuses on how corruption and patronage system in the Thai Sangha 
administration works by examining the trading of the position of administrator monks in the Northeast 
of Thailand. Based on a qualitative research, it argues that laymen such as politicians and government 
officers have influences over the trading of various positions ranging from the supreme patriarch to 
sub-district monk deans. The researcher compared cases from two provinces and employed both a non-
participant observation and in-depth interview. 
 

The findings show that the trading of positions of administrator monks in province A occurred 
more often than in province B. However, the amounts of money used in the transaction in the cases of 
province B were normally higher. In some cases, the amounts were ten-time higher than the cases in 
Province A. Also, in province B, the most popular position for trading is an assistant of the high 
dignitary monk. 
 

The roles of laymen in the cases of Sangha Administration in province A and province B 
differ. In province B, politicians and government officers had huge influences on the Sangha 
Administration. In contrast, the hierarchical line of command highly affected the Sangha 
Administration in province B. In both provinces, „secretary‟ works as a comprador between „sellers‟ 
and „buyers‟. 
 
 
Keywords: Corruption/ Patronage System/ Thai Sangha Administration   
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ได้แก่ นักการเมือง ขา้ราชการ ผูบ้ริหารระดับต่างๆจนถึงระดับท้องถ่ิน และปัจจยัทางฝ่ายศาสนจักร (ปัจจัย
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ภายใน) อนัก่อให้เกิดการซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การการทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ์ในวงการ
คณะสงฆ์ ไดแ้ก่ ระบบการปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ เจา้คณะใหญ่ 
พระราชาคณะ เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล ฯลฯ แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัระหว่าง 2 จงัหวดั 
การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูล ทั้งการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม 
การสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 1. คณะสงฆจ์งัหวดั ก. มีการวิ่งเตน้ซ้ือขายตาํแหน่งของพระสังฆาธิการ มากกวา่ คณะสงฆ์จงัหวดั ข. 
แต่ตรงกนัขา้ม คณะสงฆจ์งัหวดั ข. กลบัใชเ้งินปัจจยั จาํนวนท่ีสูงกวา่ การซ้ือขายตาํแหน่งของคณะสงฆจ์งัหวดั ก. 
ถึง 10 เท่า และตาํแหน่งท่ีสองจงัหวดัมีการวิง่เตน้ซ้ือขายมากท่ีสุดคือ ตาํแหน่ง พระฐานานุกรมของพระราชาคณะ 
 2. บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการประสานผลประโยชน์ ทั้งสองจังหวดัมีความแตกต่างกัน โดยคณะสงฆ์
จงัหวดั ข.จะมีฝ่ายการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ ส่วนคณะสงฆจ์งัหวดั ก. การประสานผลประโยชน์จะ
ตกอยู่ท่ี ระบบการบงัคบับัญชาสงฆ์ หรือ การปกครองแนวด่ิงเขา้มาเก่ียวขอ้งมากกว่า ส่วนท่ีทั้งสองเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์แต่ละจงัหวดันั้นเหมือนกนั ก็สามารถอธิบายไดว้่า ตาํแหน่ง เลขานุการนั้น เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง รู้
เห็น และเป็นตวักลางประสานประโยชน์ระหว่างผูซ้ื้อตาํแหน่ง และ ผูใ้ห้ตาํแหน่ง โดยทาํหน้าท่ีเป็น นายหน้า 
และหกัผลส่วนต่าง มาเป็นผลประโยชน์ส่วนตน 
 3. ปัจจยัทางการเมือง ไม่วา่จะเป็น นกัการเมือง ขา้ราชการ สามารถครอบงาํหรือ มีอิทธิพลเหนือการ
ปกครองคณะสงฆ์จงัหวดั ข.แตกต่างจาก คณะสงฆ์จงัหวดั ก. ซ่ึงปัจจยัทางดา้นระบบการปกครองสงฆ์ เขา้มา
ครอบงาํในการบริหารปกครอง และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ ์
 4. ปัจจยัทางดา้นระบบการปกครองสงฆ ์สามารถครอบงาํ หรือมีอิทธิพลเหนือการปกครองคณะสงฆ์
จงัหวดั ก. แตกต่างจากคณะสงฆ์จงัหวดั ข. ซ่ึงปัจจยัทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ขา้ราชการ เขา้มา
ครอบงาํในการบริหารปกครองและระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ ์
 
ค าส าคญั: การซื้อขายต าแหน่ง/ การทุจริตคอรัปช่ัน/ ระบบอุปถัมภ์ 
 
 
บทน า 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบนั  กาํลงัตกอยูใ่นภาวะวิกฤติทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลง ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) และพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีนั่น
คือ การขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสงัคม จนนาํไปสู่การทุจริตคอรัปชัน่ ระบบอุปถมัภ ์(Spoil System) ใน
ทุกแวดวงขององคก์ร อนัเป็นปัจจยับ่อนทาํลายประเทศไทยใหล้ม้ลุกคลุกคลานกบัปัญหานานปัการ มาโดยตลอด 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 คาํวา่ คอรัปชัน่ เรามกัจะไดย้นิมาทุกยคุทุกสมยั คอรัปชัน่ คืออะไร ? คอรัปชัน่คือ การทุจริตโดยใชห้รือ
อาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ี อาํนาจ (Power) และอิทธิพล (Influence) ท่ีตนมีอยูเ่พ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึง
การเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั การเห็นแก่ญาติพ่ีนอ้ง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บงัหลวง การใชร้ะบบอุปถมัภ ์(Spoil System)  
และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ท่ีขา้ราชการหรือบุคคลใด ใช้เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และ
ความถูกตอ้งตามกฎหมาย และสงัคมปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่ การคอรัปชัน่ในประเทศไทยเป็นปัญหามาก แมจ้ะมี
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ก็ไม่สามารถขจดัปัญหาคอรัปชัน่ให้หมดไปจากสังคมไทยไดต้ราบใดท่ีคนไทยยงัมี
การดาํรงชีวติอยา่งฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ใชเ้งินมากกวา่รายไดข้าดการดาํรงชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทาํให้เกิดการ
ทุจริตเกิดข้ึนทั้งน้ีเน่ืองจาก ปัญหาเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยม และ วตัถุนิยม  
 บวรศกัด์ิ (2551 : 48) กล่าววา่ ระบบอุปถมัภ์กบัสังคมไทยว่า สังคมไทยเป็นสังคมแนวด่ิง (Vertically 
Social) คือเป็นสงัคมของกลุ่มท่ีมีอาํนาจ กบักลุ่มไม่มีอาํนาจ โดยกลุ่มท่ีมีอาํนาจจะทาํทุกวิถีทางท่ีให้ตนมีอาํนาจ
ส่วนกลุ่มไม่มีอาํนาจก็จะทาํทุกวิถีทางให้ตนอยู่รอด และระบบอุปถมัภ์เป็นระบบท่ีดูแลคํ้าชูโดยผูใ้หญ่ดูแลเด็ก 
เด็กดูแลผูใ้หญ่ ซ่ึงระบบอุปถมัภน้ี์เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่นเม่ือราชการกระทาํความผิดเกิดข้ึนอาจเกิด
จากเหตุท่ี ไม่รู้วา่กระทาํนั้นเป็นการกระทาํท่ีผิด มีความจาํเป็นในการกระทาํเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ 
เกรงกลวัต่ออาํนาจหรือกระโดยทุจริตก็ตาม เม่ือราชการกระทาํผิดนกัการเมืองมาโอบอุม้ส่วนราชการ ให้พน้ผิด 
เป็นตน้ การกระทาํดงักล่าวเช่นน้ีเป็นการอุปถมัภซ่ึ์งกนัและกนัจึงทาํใหเ้กิดการสนองตอบดว้ยการกระทาํความผิด
เน่ืองจาก หน่ึงกระบวนการยติุธรรมไม่เขม้แขง็ สองการแทรกแซงจากผูมี้อิทธิพลและนกัการเมือง และสามความ
เบ่ือหน่ายและเพิกเฉยของประชาชนต่อการทุจริตคอรัปชัน่  จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงความอ่อนแอของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 ในปัจจุบนัระบบราชการ (Bureaucracy) ของไทย ไม่ว่าจะเป็น วงการนักการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ต่างก็มีการทุจริตตั้งแต่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี กล่าวคือ การซ้ือสิทธ์ิ ซ้ือเสียง ให้ประชาชน
มาลงคะแนนใหต้นเอง การทุจริตในวงการทหาร ตาํรวจ ไม่วา่จะเป็น การซ้ือขายตาํแหน่งสาํคญัในกองทพั การใช้
ระบบอุปถมัภ ์จนอาจกล่าวไดว้า่ โผการแต่งตั้งโยกยา้ยนายทหาร นายตาํรวจประจาํปีนั้น ‚ค่าของคน อยูท่ี่คนของ
ใคร‛ (พระมหาสมพร. 2555 : 56) นอกจากวงการหลกัทั้ งสองท่ีทาํหน้าท่ีบริหาร และรักษาความมัน่คง
ภายในประเทศแลว้ องค์กรท่ีมีหน้าท่ีทางสังคม อย่างเช่น สถาบันการศึกษาก็ยงัพบปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ใน
รูปแบบ ความไม่ชอบมาพากลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ อยา่งท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้วา่ 
การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภน์ั้นกาํลงักดักร่อนสงัคมไทยไปวนัละเล็กละนอ้ย แต่ผลของการกดักร่อนน้ี
ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศไม่ขยายตวั และส่ิงท่ี
ตามมาคือ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลายเป็นอนาธิปไตย (Anarchy) ท่ีถูกฉาบไวด้ว้ยประชาธิปไตย 
(Democracy) โดยผูมี้อาํนาจเท่านั้นเอง  การศึกษาปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย จึงเป็น
เร่ืองท่ีพบหาง่าย แต่สําคญัตรงท่ี ความละเอียดอ่อนของปัญหา จึงกลายเป็นเร่ืองท่ี ศึกษาและจบัตอ้งไดย้าก บน
ความหลากหลายของรูปแบบ ฉะนั้นแลว้จึงตอ้งมองการทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย เป็น พหุ
ปัญหา กล่าวคือ การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ์ไม่ไดเ้กิดจากฝีมือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เท่านั้น 
แต่ยงัมีวงการอ่ืนๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งมากมาย  
 ผูศึ้กษาจึงหยิบยกประเด็น คุณธรรม (Moral) และ จริยธรรม (Ethics) สองส่ิงน้ีถือว่าเป็นส่วนท่ีขาด
หายไป จากมโนสาํนึกของคนในสงัคม จนทาํใหเ้กิดการทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ ์(บวรศกัด์ิ.2551 : 52) ท่ี
เป็นดัง่เปลวไฟมอดไหมส้ังคมไทยอยูใ่นขณะน้ี อยา่งท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้วา่การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ ์
เป็นเร่ืองกวา้ง หลากหลาย ผูศึ้กษาจึงมุ่งเนน้ไปท่ี การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ เพราะ
แทท่ี้จริงแลว้ วงการคณะสงฆ์เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ก็คือสถาบันท่ีช่วยกล่อมเกลาคนในสังคมรองจาก 
สถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา  แต่ผูศึ้กษาพบวา่ สถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีขดัเกลาคนในสังคมให้เป็นคนดี มี
ศีลธรรม แต่เบ้ืองหลงัแลว้ สถาบนัเหล่าน้ีลว้นมีความไม่ชอบมาพากล เต็มไปดว้ย ระบบอุปถมัภ ์ไม่ต่างไปจาก
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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วงการอ่ืน สถาบนัศาสนา เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยาก ไม่ค่อยมีผูใ้ดนิยมทาํการศึกษา โดยเฉพาะในกรณีการศึกษาในส่วน
ของการ ทุจริตคอรัปชัน่ เพราะเกรงกลวัต่อบาป ซ่ึงเป็นความทา้ทายต่อผูศึ้กษา แต่ผูศึ้กษาเองมองกลบักนัวา่ ส่ิงท่ี
ศึกษากาํลงัเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เช่ือมโยงไปถึงประเด็น อาํนาจ และการปกครองของคณะสงฆ์ ท่ีไม่ได้
จาํกดัอยูแ่ค่วงการผา้เหลือง ยงัมีตวัแสดงอีกมากมาย เช่น นกัการเมือง นกัธุรกิจ ในการสร้างฐานอาํนาจ และความ
มัน่คัง่ ท่ีถูกฉาบไวด้ว้ย พระพทุธศาสนา ศีลธรรม บาปบุญคุณโทษ โดยผูศึ้กษาเองรวบรวมไวใ้นการวิจยัในหัวขอ้ 
‚การซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปชั่น และระบบอุปถัมภ์ในวงการคณะสงฆ์ กรณีศึกษา
เปรียบเทียบ คณะสงฆ ์2 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ‛ 
 
จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษา การซ้ือขายตาํแหน่งพระสงัฆาธิการ การทุจริตคอรัปชัน่  และระบบอุปถมัภใ์นวงการ
คณะสงฆ ์วา่มีขบวนการ ขั้นตอนในการดาํเนินการอยา่งไร เช่น การกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งสาํคญัของพระสังฆาธิการ 
ในระดบัเจา้อาวาส เจา้คณะตาํบล รองเจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะอาํเภอ รองเจา้คณะจงัหวดั จนไปถึงเจา้คณะจงัหวดั 
และพระฐานานุกรม  
 2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ในบริบทต่างๆ อนัเป็นปัจจยัเก้ือหนุน ท่ีทาํให้เกิดการ
ทุจริต คอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ ์อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเมืองการปกครอง (นกัการเมือง ระบบราชการ)  และ
ปัจจยัทางคณะสงฆ ์(พระสงัฆาธิการชั้นผูใ้หญ่) เป็นตน้ 
 3. เพ่ือศึกษา ในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปชัน่ และ
ระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ ์โดยศึกษาเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีเขตการปกครองคณะสงฆภ์าคอีสาน ในจงัหวดัท่ี
ใกลเ้คียงคือ จงัหวดั ก และ จงัหวดั ข วา่ในส่วนท่ีพ้ืนท่ีใกลเ้คียง แต่มีปัจจยัและบริบทอะไรท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
ความส าคญัของการวจิยั 
 1. การซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปชั่น และระบบอุปถมัภ์ เป็นเร่ืองกวา้ง 
หลากหลาย ผูศึ้กษาจึงมุ่งเนน้ไปท่ี การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ เพราะแทท่ี้จริงแลว้ 
วงการคณะสงฆเ์ก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา ก็คือสถาบนัท่ีช่วยกล่อมเกลาคนในสังคมในลาํดบัรองจาก สถาบนั
ครอบครัว และสถาบนัการศึกษา  แต่ผูศึ้กษาพบวา่ สถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีขดัเกลาคนในสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรม 
แต่เบ้ืองหลงัแลว้ สถาบนัเหล่าน้ีลว้นมีความไม่ชอบมาพากล เตม็ไปดว้ย ระบบอุปถมัภ ์ไม่ต่างไปจากวงการอ่ืน 
 2. สถาบนัศาสนา เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งยาก ไม่มีผูใ้ดนิยมทาํการศึกษา โดยเฉพาะในกรณีการศึกษาใน
ส่วนของการ ทุจริตคอรัปชัน่ เพราะเกรงกลวัต่อบาป ซ่ึงเป็นความทา้ทายต่อผูศึ้กษา แต่ผูศึ้กษาเองมองกลบักนัวา่ 
ส่ิงท่ีศึกษากาํลงัเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่ือมโยงไปถึงประเด็น อาํนาจ และการปกครองของคณะสงฆ์ ท่ี
ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่วงการผา้เหลือง ยงัมีตวัแสดงอีกมากมาย เช่น นกัการเมือง นกัธุรกิจ ในการสร้างฐานอาํนาจ และ
ความมัน่คัง่ ท่ีถูกฉาบไวด้ว้ย พระพทุธศาสนา ศีลธรรม บาปบุญคุณโทษ 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการซ้ือขายตาํแหน่งพระสงัฆาธิการ การทุจริตคอรัปชัน่ ในเชิงตาํแหน่งหนา้ท่ี 
น่าจะมีสาเหตุมาจาก ระบบอุปถมัภ์ ทั้งท่ีเกิดจาก พระสังฆาธิการชั้นผูใ้หญ่ กบั พระสังฆาธิการชั้นผูน้้อยกว่า 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
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ผนวกกบั การใชร้ะบบอุปถมัภ ์การใกลชิ้ดนกัการเมือง หรือ ขา้ราชการ อนัมีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งสมณศกัด์ิ พดั
ยศ พระฐานานุกรม ในแต่ละปี 

 
กรอบแนวคดิ 
 การศึกษาวิจัยในหัวขอ้ ‚การซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปชั่น และระบบ
อุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ คณะสงฆ์ 2 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ‛ จะมีกรอบ
แนวคิดในการศึกษาอยู ่๒ ประเด็น คือประเด็นอิทธิพลจากฝ่ายอาณาจกัร (ปัจจยัภายนอก) อนัก่อให้เกิดการการ
ซ้ือขายตาํแหน่งพระสงัฆาธิการ การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ ซ่ึงไดแ้ก่ นกัการเมือง 
ขา้ราชการ ผูบ้ริหารระดบัต่างๆจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน และปัจจยัทางฝ่ายศาสนจกัร (ปัจจยัภายใน) อนัก่อให้เกิดการ
ซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การการทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ ไดแ้ก่ ระบบการ
ปกครองคณะสงฆ ์ตั้งแต่ สมเด็จพระสงัฆราช สมเด็จพระราชาคณะ เจา้คณะใหญ่ พระราชาคณะ เจา้คณะจงัหวดั 
เจา้คณะอาํเภอ เจา้คณะตาํบล ฯลฯ แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัระหวา่ง ๒ จงัหวดัในภาคอีสาน คือจงัหวดั ก และ 
จงัหวดั ข  
 การศึกษาวจิยั  เร่ือง‚‚การซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปชัน่ และระบบอุปถมัภ์
ในวงการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ คณะสงฆ ์2 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ‛ คร้ังน้ี   ผูท้าํการวิจยั
ไดร้วบรวมแนวคิด และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ‚งานวจิยัการปกครองคณะสงฆ์ไทย‛ ของ พระเมธีธรรมาภรณ์ 
ปัจจุบนัเป็นรองสมเดจ็พระราชาคณะท่ี พระพรหมบณัฑิต (ศ.ดร.ประยรู ธมฺมจิตฺโต) เจา้อาวาสวดัประยรุวงศาวาส 
และอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม ดงัน้ี 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2540 : 69 ” 79) จากการศึกษาพฒันาการของการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั เราพบวา่การจดัรูปแบบโครงสร้าง การปกครองคณะสงฆแ์ต่ละสมยั จะคลา้ยคลึง
กับแบบการปกครองในสมัยนั้ นๆ กล่าวคือ ในสมัยสุโขทัย ท่ีมีการปกครองในระบอบพ่อขุน คณะสงฆ์มี
พระสงัฆราชหลายองค ์แต่ละองคข้ึ์นตรงต่อพอ่ขนุ หรือพระมหากษตัริยล์กัษณะเดียวกนักบั ท่ีเจา้ประเทศราชข้ึน
ตรงกบัพอ่ขนุ  
 ในสมยัอยธุยา ท่ีพระมหากษตัริยใ์นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ทรงเป็นศูนยก์ลางแห่งอาํนาจ
การปกครอง พระสงัฆราช เป็นสกลมหาสงัฆปรินายก คือ เป็นประมุขของสงฆท์ัว่ราชอาณาจกัร ทรงบงัคบับญัชา
เจ้าคณะใหญ่ทั้ งสาม คือ เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย และเจ้าคณะอรัญวาสี ซ่ึงเป็น
ผูป้กครองคณะสงฆใ์นหวัเมืองต่างๆ  
 ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 4 รูปแบบการปกครองบา้นเมืองตาม
แบบอยธุยา การปกครองคณะสงฆ์สมยัน้ีไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปมากนัก นอกจากเพ่ิมตาํแหน่งเจา้คณะใหญ่ 
จากสามตาํแหน่งเป็นส่ีตาํแหน่ง ไดแ้ก่ เจา้คณะเหนือ เจา้คณะกลาง เจา้คณะใต ้และเจา้คณะอรัญวาสี เจา้คณะใหญ่
ทุกรูปอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของสมเด็จพระสงัฆราช  
 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และการปฏิรูปการ
ปกครองคณะสงฆ ์มีการตราพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ.121 ซ่ึงกาํหนดใหเ้จา้คณะใหญ่ทั้ง 
4 รูปรวมกบัรองเจา้คณะใหญ่อีก 4 รูป เป็น 8 รูป รวมกนัเป็น มหาเถรสมาคม ทาํหนา้ท่ีคลา้ยคณะเสนาบดี ท่ีทรง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ปรึกษาฝ่ายการพระศาสนาแก่พระมหากษตัริย ์แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ” 7 สมเด็จพระสังฆราชทรงบญัชาการคณะ
สงฆด์ว้ยพระองคเ์องโดยมี มหาเถรสมาคมเป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 8 เม่ือการปกครองบา้นเมืองไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 กาํหนดรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆรู์ปแบบประชาธิปไตย สมเด็จพระสงัฆราชจะตอ้งมีพระบญัชาผ่าน สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะ
วนิยัธร 
 เม่ือถึงรัชกาลปัจจุบนั ในยคุรัฐบาลจอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต ์ ใชร้ะบอบการปกครองแบบรวมศูนย์
อาํนาจเบ็ดเสร็จ รัฐบาลไดเ้ปล่ียนรูปแบบการปกครอง คณะสงฆ ์ใหส้อดคลอ้ง กบัรูปแบบการปกครองบา้นเมือง 
ดว้ยการตราพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ท่ีมอบอาํนาจการปกครองคณะสงฆ์ให้กบั มหาเถรสมาคมอนัมี
สมเด็จพระสงัฆราชทรงเป็นประธาน  พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 ยงัมีผลบงัคบัใชม้าจนถึงปัจจุบนั 
 จากภาพรวมท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้่า การรับและเลิกใชรู้ปแบบการปกครองคณะสงฆ์แต่ละคร้ัง 
ลว้นเป็นผลจากความริเร่ิมและความพยายามของอาํนาจรัฐ คณะสงฆมี์สิทธิใชรู้ปแบบการปกครองตนเองท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กับระบบการปกครองของฝ่ายอาณาจักรในยุคนั้นๆ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ คณะสงฆ์มีปกติคลอ้ยตาม 
กฏหมายบา้นเมือง ทั้งน้ีเพราะมีพทุธพจน์สนบัสนุนท่าทีดงักล่าวไวว้า่ ‚อนุชานามิ ภิกฺขเว ราชูน ํอนุวตฺติตุง ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหค้ลา้ยตามพระราชา‛ 
 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีมติว่า เน่ืองจากคณะสงฆ์ตอ้งเคารพ
กฎหมายบา้นเมือง พระสงฆ์จึงตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 พระองค์
ทรงนิพนธ์ไวว้า่  
 ‚ภิกษุสงฆ์ แม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายสําหรับตัวอยู่ ส่วนหน่ึง แล้วก็ต้องอยู่ ใต้กฎหมายแห่ง
อาณาจักรอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงตราไว้เฉพาะ หรือเพ่ือคนท่ัวไปและยังควรอนุวัตจารีต ของบ้านเมืองไม่ให้ขัดต่อ
กฏหมายสองประเภทนี ้สรุปความภิกษสุงฆ์มีกฎหมายอันจะพ่ึงพิงอยู่ 3 ประการ คือ กฎหมายแผ่นดิน 1 พระวินัย 
1 จารีต 1 พระราชบัญญติันีเ้ป็นกฎหมายแผ่นดิน จึงสมควรจะรู้จะเข้าใจ และปฏิบัติให้ถกูต้อง‛ 
 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ท่ีอนุวตัคลอ้ยตามรูปแบบการปกครองของฝ่ายบ้านเมือง น้ีเป็น
ปรากฏการณ์ทัว่ไปท่ีพบไดใ้นประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นหลกัทัว่ไป สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุ
ภาพ ทรงนิพนธ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้า่  
 ‚การปกครองสังฆมณฑล ท่ีมาประดิษฐานตามนานาประเทศ จําต้องอนุโลมตามแบบแผน
ประเพณี ซ่ึงนิยมกันหรือเท่าท่ีอาจจะเป็นได้ ในต่างประเทศท่ีพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานน้ัน เช่ือได้ว่า
เหมือนกันหมด ท้ังประเทศสยาม พม่า ลาว รามญั และสิงหฬทวีป การปกครองคณะสงฆ์จึงเน่ืองด้วยราชการผ่าน
ดิน ตั้งแต่การวางแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนตั้งสังฆนายกให้มีสมณศักด์ิ พระพุทธศาสนาจึง
ประดิษฐานมัน่คงในประเทศน้ันๆ‛ 
 การศึกษาพฒันาการของระบอบการปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนันอกจาก
จะช้ีให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ศาสนจกัรและอาณาจกัรแลว้ ยงัช่วยให้เราเขา้ใจรูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ในปัจจุบันได้อย่างแจ่มชดัยิ่งข้ึน  ว่าองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดในปัจจุบนั คือมหาเถรสมาคมอนัมี
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน อาํนาจบญัชาการคณะสงฆ์ ของสมเด็จพระสังฆราชมีมากนอ้ยต่างกนัไป
ตาม บทบญัญติัของกฎหมายคณะสงฆแ์ต่ละฉบบัท่ีเราศึกษาเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 1. ระยะท่ีตราพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ.121 ออกบงัคบัใชใ้น พ.ศ.2445 
เป็นช่วงเวลาท่ีตาํแหน่งสมเด็จพระสงัฆราช วา่งลงและไม่มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอีกเลยจนส้ินรัชกาล
ท่ี 5 ในระยะน้ีพระมหากษตัริยใ์นฐานะ เอกอคัรศาสนูปถมัภก ไดท้รงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราช โดย
มีมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการท่ีทรงปรึกษาฝ่ายการพระศาสนา มหาเถรสมาคมไม่มีอาํนาจในตนเอง ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 7 มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในระยะน้ีสมเด็จพระสังฆราชมีอาํนาจสูงสุด
ในการปกครองคณะสงฆ์ ทรงบญัชาการคณะสงฆ์และรับผิดชอบโดยลาํพงั มหาเถรสมาคมเพียงเป็นท่ีปรึกษา
เท่านั้น หาไดมี้อาํนาจในการปกครองคณะสงฆแ์ต่ประการใดไม่ 
 2. ตามความในพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 สมเด็จพระสังฆราชไม่มีอาํนาจในการบญัชา
คณะสงฆ์โดยลาํพงัพระองค์เอง ตอ้งทรงบัญชาคณะสงฆ์ผ่านสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ซ่ึง
แยกกนัรับผิดชอบ ดาํเนินการแทนสมเด็จพระสังฆราช ไม่ตอ้งทรงรับผิดชอบแต่ประการใด ในระยะน้ีไม่มีมหา
เถรสมาคม 
 3. กฎหมายคณะสงฆ์ท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัน้ี คือ พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ไดม้อบ
อาํนาจในการปกครองคณะสงฆ์ ไวก้บัมหาเถรสมาคมซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน ตามความใน
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี สมเด็จพระสงัฆราชทรงมีอาํนาจในการบญัชาการคณะสงฆ์โดยพระองคเ์อง และทรงร่วม
รับผิดชอบในหน้าท่ีกบัมหาเถรสมาคม โดยตาํแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีตาม
ความในมาตรา 18 บรรดาอาํนาจ ของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินยัธร ถูกนาํมารวมกนัและยกอาํนาจ
ให้มหาเถรสมาคมเป็นผูใ้ช ้จอมพลสฤษฏ์ิ  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผูมี้ส่วนสําคญัในการตรา
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไว ้อธิบายเร่ืองน้ีไวว้า่‚การปกครองตามพระราชบัญญัติใหม่นีมี้หลักการสาํคัญกคื็อ 
การรวมอาํนาจในการปกครองคณะสงฆ์ไว้กับมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีสมเดจ็พระสังฆราชทรงเป็นประธาน ท้ังนี้ก็
โดยรัฐบาลมีความมัน่ใจว่า มหาเถรสมาคมประกอบด้วย มหาเถระช้ันสูง ดาํรงอยู่ในคุณธรรมควรแก่การสักการะ 
ท้ังเป็นผู้ ท่ีพระมหากษัตริย์ องค์เอกอัครศาสนูปถมัภก ได้ทรงยกย่องไว้วางพระราชหฤทัย และทรงสถาปนาไว้ใน
ตาํแหน่ง สมณศักด์ิอันสูง ย่อมท่ีสามารถท่ีจะดาํเนินการพระศาสนาให้เป็นไปด้วยดีทุกประการ‛ 
 การตราพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ท่ีมอบอาํนาจการปกครองทั้งหมดไวก้บั มหาเถรสมาคมเช่นน้ีก็
ดว้ยเหตุผลตอ้งการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการคณะสงฆ์โดยไม่ตอ้งประสบอุปสรรคล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากการถ่วงดุลอาํนาจในระบอบสังฆราชา เน่ืองจากเถรสมาคมมีอาํนาจในการปกครองอยา่งกวา้งขวาง  
ความเจริญหรือความลา้หลงัของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่จึงข้ึนอยูก่บักบัประสิทธิภาพในการบริหาร ปกครองคณะ
สงฆข์อง มหาเถรสมาคม ทั้งน้ีเพราะมหาเถรสมาคมไดอ้าํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายสาํคญัไวท้ั้งหมด 
ถ้ามหาเถรสมาคมประกอบด้วยกรรมการส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้และความสามารถดี นโยบายใหม่ๆในการ
บริหารงานคณะสงฆจ์ะไดรั้บการประกาศใช ้การระดมสรรพกาํลงัมาปฏิบติัให้บรรลุผลตามนโยบายก็ไม่ใช่เร่ือง
ยาก เพราะเอกภาพของคณะสงฆ์ดี เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มหาเถรสมาคมโดยการสนับสนุนของรัฐบาล
สามารถออกคาํสั่งให้คณะสงฆ์ทัว่ราชอาณาจกัร ปฏิบติัตามได ้ผูพ้ร้อมจะปฏิบติัตามคาํสั่งของมหาเถรสมาคมก็
คือ เจา้คณะพระสงัฆาธิการผูป้กครองคณะสงฆต์ั้งแต่ เจา้คณะใหญ่หนลงไปถึงเจา้อาวาส  
 พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ปัจจุบนัเป็นท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวถึงศกัยภาพของคณะ
สงฆไ์วใ้น Thai Buddhism in the Buddhist World วา่ พระราชวรมุนี (2540 : 23) ‚อย่างไรกต็ามเม่ือมองในส่วนดี 
จะพบว่า คณะสงฆ์ไทยแม้จะมีจุดอ่อนและข้อด้อยมากมาย กถื็อว่ามีการจัดระบบองค์กรท่ีดี เม่ือเทียบกับสถาบัน
สงฆ์ในประเทศอ่ืน วดัเรือนหม่ืน และพระภิกษุสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า 250,000 รูป รวมตัวเป็นเอกภาพภายใต้
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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การเป็นผู้บริหารเดียวกัน ด้วยการจัดองค์กรสงฆ์ระดับชาติเช่นนี้ คณะสงฆ์ไทยจึงได้การยอมรับ และอุปถัมภ์
เต็มท่ีจากทางบ้านเมือง มีเอกภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเช่น การศึกษา 
ศาสนพิธี และการรักษาศีล ภายใต้ระบบการปกครอง ท่ีแบ่งช้ันเป็นแบบพีระมิด ชนิดรวมอาํนาจไว้ท่ีส่วนกลางนี ้
กิจการคณะสงฆ์ สามารถได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดท้ังสามารถรักษาวินัยสงฆ์ได้อย่างดี การถ่ายทอดคาํส่ัง
อย่างฉับพลันและการส่งข่าวสารอย่างรวดเร็ว ระหว่างวัดในชนบทห่างไกล กับคณะผู้บริหารระดับสูงใน
กรุงเทพมหานคร กเ็ป็นเร่ืองท่ีอาจจะทาํได้  ความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง มีอยู่อย่าง
แน่นแฟ้น ท้ังนีเ้พราะคณะสงฆ์ มีการจัดองค์กรและระดับช้ันผู้ปกครองคู่ขนานกับระบบราชการ ในสถานการณ์
เช่นนี ้พระสงฆ์สามารถแสดงบทบาท สาํคัญมากมายในการสร้างความสามัคคี ในหมู่ประชาชน และความมั่นคง
ของชาติ‛ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2540 : 80)แมพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 จะมีส่วนดีตรงท่ี ช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างมหานิกายและธรรมยุติ  และสร้างเอกภาพในคณะสงฆ์ไทยได้ก็จริง แต่กระนั้ น
พระราชบัญญติัน้ีก็ได้สร้างปัญหาให้กับการบริหารงานคณะสงฆ์ ทั้ งน้ีเพราะมีการยกเลิก ‚องค์การ‛ หรือ 
‚กระทรวง‛ แล้วมอบงานทั้ งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการมหาเถรสมาคม ว่าโดยหลกัการ
กรรมการมหาเถรสมาคม แต่ละรูปตอ้งรับภาระ ตอ้งกาํกบัดูแลงานปกครอง งานการศึกษา งานเผยแพร่ งาน
สาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ การวินิจฉัยสั่งการแต่ละคร้ัง ตอ้งอาศยัมติร่วมกนัของ
มหาเถรสมาคม มีหลายคร้ังท่ีมีเร่ืองสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ์ข้ึน ประชาชนรอดูอยู่ว่า คณะสงฆ์จะจดัการ
อย่างไร ปรากฏว่า กรรมการมหาเถรสมาคม แต่ละรูปยงัทาํอะไรไม่ได้ จนกว่าจะมีการเรียกประชุมมหาเถร
สมาคม เพ่ือพิจารณาเร่ืองนั้น เพ่ือแกปั้ญหาน้ี กฎหมายคณะสงฆ์น่าจะกาํหนดให้มี ‚องคก์าร‛ หรือ ‚กระทรวง‛ 
ซ่ึงอยูใ่นการกาํกบัดูแลของกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูป ผูท้าํหนา้ท่ีสงัฆมนตรี มีอาํนาจวนิิจฉยัสัง่การ ในเร่ือง
นั้นๆ แลว้จึงรายงานมหาเถรสมาคม แมพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 มาตรา 19 จะให้อาํนาจ
สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่ง คณะกรรมการหรืออนุกรรมการเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีเพียง ‚กลัน่กรองเร่ือง‛ เพื่อเสนอมหา
เถรสมาคมเท่านั้น อาํนาจวินิจฉัยสั่งการยงัอยู่กบัมหาเถรสมาคม ในทางปฏิบัติมหาเถรสมาคม สามารถมอบ
อาํนาจให้กรรมการและอนุกรรมการ ปฏิบติัหน้าท่ีประจาํ ‚องคก์าร‛ หรือ ‚กระทรวง‛ ตามท่ีมหาเถรสมาคม
กาํหนด  เช่น คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการเผยแผ่ คณะกรรมการเหล่าน้ีมี
สาํนกังานและเจา้หนา้ท่ีประจาํ เช่น เดียวกบัระบบราชการ ผลดีของการมีสาํนกังานถาวรและคณะกรรมการถาวร 
ก็คือ ความต่อเน่ืองของเอกสารและการปฏิบติังาน ไม่วา่คณะกรรมการจะเปล่ียนไปก่ีชุดก็ตาม งานก็ยงัคงดาํเนิน
ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง และเอกสารสาํคญัก็ไม่สูญหาย ทั้งกรรมการชุดใหม่ยงัไดศึ้กษาเอกสารจากกรรมการชุดเก่า
ด้วย ขอ้สําคญัคือ คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการ ต้องมีวาระการดํารงตาํแหน่งวาระไม่เกิน 4ปี เหมือน
คณะรัฐมนตรีของฝ่ายบา้นเมือง 
 เอกสารสาํคญัอนัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ และการปกครองคณะสงฆข์องมหาเถรสมาคมใน
ปัจจุบนัเก็บไวท่ี้กรมศาสนา ในฐานะท่ีเป็นสาํนกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม การปฏิบติัตามมติมหาเถรสมาคม 
จะเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีกรมศาสนา ถา้กรมศาสนาดอ้ยประสิทธิภาพ 
ผลเสียมหาศาลก็เกิดข้ึนกับพระศาสนา ดังนั้นรัฐจึงตอ้งพฒันากรมศาสนาให้สนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัท่ีศรีลงักาไดต้ั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาข้ึน ถา้รัฐไม่สามารถปรับปรุงกรมศาสนาไดแ้บบนั้น 
รัฐควรแกไ้ขกฎหมายท่ีเปิดโอกาสใหค้ณะสงฆบ์ริหารงานกนัเอง มากข้ึนโดยพ่ึงพาอาศยั กรมศาสนานอ้ยลง เช่น 
กาํหนดให้คณะสงฆ์มีเลขาธิการมหาเถรสมาคม ฝ่ายบรรพชิตและสนับสนุนให้มหาเถรสมาคมจัดทําและ
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ประกาศใช้แผนพฒันาคณะสงฆ์ระยะ 5 ปี เช่นเดียวกับรัฐมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กาํหนดใหมี้กระทรวงหรือองคก์รถาวรภายในระบบบริหารงานคณะสงฆ ์
 พระธรรมวรนายก (2550 : 10) ในปัจจุบนั วทิยาการดา้นการบริหารจดัการกา้วหนา้มาก คณะสงฆ์
ควรจะใชว้ิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์บางอย่าง ก็ยงั
อาศยัการบริหารราชการแบบบา้นเมือง  กิจการคณะสงฆ์บางอยา่งก็ตอ้งอาศยัความคล่องตวัแบบภาคเอกชน และ
กิจกรรมบางอย่างตอ้งอาศยัตามหลกัพระธรรมวินัย เราไดเ้ห็นว่ากฎหมายคณะสงฆ์ฉบบัปัจจุบนั ไดท้าํให้การ
บริหารงานคณะสงฆ์บางอย่างล่าชา้ เพราะยึดติดขั้นตอนตามระบบราชการมากเกินไป ดงันั้น คณะสงฆ์ควรมี
ระบบการบริหาร แบบของตวัเอง โดยสอดคลอ้งกบัพระธรรมวนิยั  
 พระมหาสมพร จนฺทวงํโส (2555 : 12) กล่าวถึง การซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ มกัแอบแฝง
ดว้ยระบบอุปถมัภ ์โดยเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนตอบแทนระหวา่งพระสังฆาธิการผูน้อ้ย ถวาย แด่พระสังฆาธิ
การผูใ้หญ่เรียกว่า ‚การถวายสักการะ‛ เช่นเดียวกบั พระราชศีลโสภิต (2555 : 21) กล่าวถึง การแต่งตั้งพระ
ฐานานุกรม ซ่ึงเป็นพระฐานานุศกัด์ิ ของพระราชาคณะ และสมเด็จพระราชาคณะชั้นต่างๆ พระฐานานุกรมท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งนั้น ตาํแหน่งสาํคญัท่ีสุด คือ พระครูปลดั และตาํแหน่งต่างๆ เป็นช่องทางและโอกาสสาํคญัท่ีจะ
ทาํใหพ้ระฐานานุกรมเหล่านั้นมีโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น พระราชาคณะ เพราะ ความใกลชิ้ดสนิทสนมกบั
พระราชาคณะชั้นผูใ้หญ่ 
 
ผลการศึกษา 
เขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดั ก. 
 1.ประเดน็การซ้ือขายต าแหน่งพระสังฆาธิการระดบัต่างๆ 
พระเดชพระคุณรับทราบหรือไม่ว่าการขึ้นมาด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
จงัหวดั รวมถึงพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ ต้องใช้เงนิในการด าเนินการวิง่เต้นเท่าไร 
 ‚นโยบายในเขตปกครองคณะสงฆ์เรา ไม่มีหรอกนักศึกษาท่ีจะมีการซ้ือขายตาํแหน่ง มีแต่ว่าพอได้
เป็นตาํแหน่ง โน่น น่ี น่ัน แล้วตามเอามาถวายในภายหลัง อย่างเช่น กรณีล่าสุดท่ีหลวงพ่อได้รับพระกรุณาโปรด
เกล้าให้เป็นพระราชาคณะช้ันเทพ กไ็ด้มีพระบัญชา ตราตั้ง จากทางพระเถระผู้ใหญ่แต่งตั้งพระฐานานุกรม 5 รูป 
คือ พระครูปลดั 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูใบฎีกา 1พระครูวินัยธร 1 พระครูสมห์ุ 1 ซ่ึงกไ็ด้แต่งตั้งพระสังฆาธิ
การในเฉพาะเขตจังหวดัมหาสารคาม ท่ีมีความประพฤติดี และสามารถสนองงานรับภาระทางพระพุทธศาสนาได้ 
ส่วนปัจจัยท่ีพระฐานานุกรมถวายเป็นสักการะแด่หลวงพ่อน้ัน กรรมการวดัตรวจสอบดูแล้วกป็ระมาณ 5,000 บาท 
ปัจจัยท่ีได้กน็าํมาบาํรุงปฏิสังขรวดัน่ีหละนักศึกษาเอย‛  สมัภาษณ์ : เจา้คณะจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.
2555 เวลา 13.00 น. 
 ‚มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาบอกเฮาว่า หลวงพ่อๆ ค่ันอยากเป็นเจ้าคุณ (พระราชาคณะช้ันสามัญ
ขึน้ไป) เด้อคะเจ้าสิมีคนไปว่ิงเต้นให้อยู่ ว่าแต่มีเงิน 200,000 บาท โอ้ยข่อยกะบ่เอาแล้วมีเงิน สองแสนเอาไปสร้าง
เอาไปแปลงวดับ่ดีกว่าตี ้สุมือ้นีพ้ระสงฆ์ฝ่ายผู้ใหญ่เอง โดยเฉพาะ เลขา เลแขน น่ีหละสาํคัญว่ิงเต้นหาผู้ น้ันผู้ น่ี เฮา
น่ีบ่อยากเป็นใหญ่เป็นโตนาํเพ่ินดอก เป็นพระครูช้ันเอก สอนวิปัสสนาฯ กว่็าดีพอแฮงแล้ว‛ สัมภาษณ์ : เจา้คณะ
ตาํบลในจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น. 
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 ‚เท่าท่ีเคยพบมาต้ังแต่ได้รับการแต่งตั้งน่ีนะ ในเขตอาํเภอนี้ ยังไม่มีใครได้เป็นพระราชาคณะสัก
รูป จะมีกแ็ต่ระดับ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบล รองเจ้าคณะอาํเภอ และเจ้าคณะอาํเภอ กไ็ม่ได้มีการซ้ือขายอะไรเป็น
จริงเป็นจังหรอก กอ็ย่างท่ีว่า สังคมไทยเป็นสังคมอุปถมัภ์ เม่ือมีผู้ให้ กต้็องมีผู้ รับ เม่ือรับแล้วกต้็องมีสินนํา้ใจตอบ
แทน จะมีก็กรณี การแต่งต้ังรักษาการเจ้าอาวาสแห่งหน่ึง รองเจ้าอาวาสก็ได้มาติดต่อประสานงานกับหลวงพ่อ 
หลงัจาก เจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพไป ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าอาวาสองค์ใหม่ หลวงพ่อก็
ได้เป็นธุระ ในฐานะรักษาการเจ้าคณะอาํเภอ ในการประสานงานกับเจ้าคณะจังหวดัในการแต่งตั้ง ท่านเจ้าอาวาสก็
มีสินนํา้ใจ ถวายปัจจัยเลก็น้อยในการบาํรุงวัด 5,000 บาท แต่หลวงพ่อกไ็ม่ได้เรียกร้องอะไรนะ และอีกกรณีกคื็อ 
การว่ิงเต้นแย่งชิง เจ้าคณะตาํบลนี้ก็สู้กันมันหยดเช่นกัน แต่ไปสู้กันท่ีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ไม่รู้ผลเป็น
อย่างไร น่ีคือเร่ืองท่ีเกิดขึน้ หลวงพ่ออยากให้โยมนักศึกษามองว่าน่ีเป็นการซ้ือขายตาํแหน่ง แต่น่ีเป็นมารยาททาง
คณะสงฆ์ ผู้น้อยจะต้องเคารพผู้ใหญ่ มนัมีลกัษณะแบบต่างตอบแทน‛ สมัภาษณ์ : รองเจา้คณะอาํเภอแห่งหน่ึงใน
จงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.30 น. 
 ‚พระอ าจาร ย์ เอ งดํารงตําแหน่ งสอ งตําแ หน่ง คือ  เ ลขานุการรอง เ จ้ าคณะจั งหวัด  ก .  
 ฝ่ายการศึกษา  และอีกตาํแหน่งคือ เลขานุการเจ้าอาวาสวดั ซ่ึงโยมน้องนิสิตถามว่า มีการซ้ือขายตาํแหน่ง มีการใช้
เงิน ก่อนอ่ืนพระอาจารย์เองอยากจะขออธิบายว่า คาํว่า ซ้ือขายตาํแหน่ง อาจฟังรุนแรงเกินไปในแง่วงการ คณะ
สงฆ์ การทุจริตในเชิงผลประโยชน์นี ้ควรเรียกว่า การถวายสักการะ คือ การใช้เงิน หรือ วัตถแุลกกับผลประโยชน์
อย่างใดอย่างหน่ึง พระอาจารย์เอง จะขอยกกรณี ตาํแหน่งเจ้าคณะอาํเภอแห่งหน่ึง ซ่ึงว่างอยู่ ณ ขณะนี ้โดยรูปก่อน 
ได้ลาออกจากตาํแหน่ง เจ้าคณะอาํเภอ ซ่ึงเจ้าคณะจังหวดั ก.ได้มีบัญชาแต่งตั้ง รองเจ้าคณะอาํเภอ เป็นรักษาการเจ้า
คณะอาํเภออยู่ ณ ขณะนี ้กมี็พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตของเรา กาํลังว่ิงเต้นเอาเงินนิตยภัตเข้าแลก เพ่ือ
หวังตาํแหน่งทีว่างอยู่  โดยเห็นว่าใช้เงิน ประมาณ 1100,000 สําหรับตาํแหน่งรองเจ้าคณะอาํเภอ และเจ้าคณะ
อาํเภอ‛ สมัภาษณ์ : เลขานุการรองเจา้คณะจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
  
 2.ประเดน็ช่องทางการวิง่เต้นในการซ้ือขายต าแหน่งของพระสังฆาธิการ พระเดชพระคุณรับทราบ
หรือไม่ว่าการขึ้นมาด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด รวมถึงพระ
ฐานานุกรมในพระราชาคณะ ต้องมกีารวิง่เต้นด้วยวธีิอย่างไรบ้าง 
 ‚หลวงพ่อขออธิบาย อย่างนี้ว่าการขึ้นมาดาํรงตาํแหน่งของ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบล เจ้าคณะ
อาํเภอ เจ้าคณะจังหวดั รวมถึงพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ จะต้องคาํนึงด้วยพืน้ฐานของความเหมาะสม ไม่
ว่าจะเป็นอายุกาลพรรษา คุณูปการ การศึกษา ความสามารถและศักยภาพในการจะสนองงานรับใช้
พระพทุธศาสนา และประการสาํคัญท่ีสุด ข้อวตัรปฏิบัติและปฏิปทา ท่ีปรากฏแก่สายตาศรัทธาญาติโยม จริงอยู่ ท่ี
ในปัจจุบัน ในทุกวงการมีระบบอุปถัมภ์ มีการซ้ือขายตาํแหน่ง แม้กระท่ังวงการพุทธ แต่ส่ิงๆน้ันมันแฝงไปด้วย 
การเคารพซ่ึงกันและกัน ระหว่างพระผู้น้อยกว่า และพระผู้ใหญ่ เป็นการถวายมทิุตาสักการะ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 
หรือวตัถอ่ืุน  หลวงพ่ออยากจะชีใ้ห้เราเห็นว่า ระบบราชการมีการซ้ือขาย หรือ วงจรอย่างไร วงการคณะสงฆ์เป็น
ลกัษณะแบบน้ันเช่นกัน เพราะเราบังคับบัญชากันเป็นระบบ เป็นเหมือนสังคมแนวด่ิง ฉะน้ันแล้วการขึน้มาดาํรง
ตาํแหน่งของ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบล เจ้าคณะอาํเภอ เจ้าคณะจังหวัด รวมถึงพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ ก็
ต้องอาศัยระบบแนวด่ิง การบังคับบัญชาลดหลั่นกันนีใ้นการท่ีจะแลกเปล่ียนผลประโยชน์‛สัมภาษณ์ : เจา้คณะ
จงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. 
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 ‚โตดีมันอยู่ ท่ีลูกศิษย์ลูกหาของพระผู้ใหญ่ห่ันหละ ท้ังพระท้ังโยม มันเรียกเงินเด้พวกนี้ เท่าน้ัน
เท่านี ้ค่ันอยากเป็นใหญ่เป็นโต ให้เข้าหาซุมมันโลด มันเฮ็ดให้ได้ซุมน่ี มาบอกเฮาหลายรอบแล้ว หลวงตาๆ ท่าน
อยากเป็นเจ้าคุณบ่ บอกผมได้เด้ พวกนีก้เ็ป็นพวกศิษย์ผู้ใกล้ชิดพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะภาคท้ังน้ัน พวกเลขา พวก
ผู้ซอย พวกนีแ้ละตัวดี ต้องติดต่อผ่านพวกมนัอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นตาํแหน่งอะไร‛ สัมภาษณ์ : เจา้คณะตาํบลใน
จงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น. 
 
 ‚หลวงพ่อมองว่าระบบนี ้การซ้ือขายมนักค็ล้ายๆกับระบบราชการน้ันแหละ เขาบังคับบัญชากันมา
เป็นสายๆ มีผู้ใหญ่ มีผู้น้อย เรียงกันลงมา ถามว่าช่องทางและกลไกในการซ้ือขายตาํแหน่ง ส่วนใหญ่กต้็องทาํผ่าน
ทางผู้ใกล้ชิดกับพระผู้ ท่ีมีอาํนาจปกครอง และเป็นพระผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบันสังคมมนัเส่ือมทรามไปย่ิงกว่าน้ัน คนท่ีมี
สถานะเป็น โยม กย็งัมามีส่วนเก่ียวข้องด้วย อย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีจากสาํนักงานพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นข้าราชการท่ี
ดูแลในด้านนี ้มนัเป็นกันท้ังระบบน้ันแหละ แต่ผู้ ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด หลวงพ่อว่า เป็นพระเลขา เพราะเขาเป็นผู้
ใกล้ชิด และสนองงานพระผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด‛ สมัภาษณ์ : รองเจา้คณะอาํเภอแห่งหน่ึงในจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 
ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.30 น. 
 ‚นิสิตเคยได้ยินไหม อยากเป็นใหญ่ ต้องใส่ใจคนหน้าห้อง คนหน้าห้องกคื็อ เลขานุการ น่ันแหละ 
สังคมโยม จะติดต่ออะไรกต้็องทาํผ่านเลขานุการ สังคมพระเช่นกันจะทาํอะไรกต้็องกระทาํผ่านเลขานุการ ไม่ว่า
จะเป็น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบล เจ้าคณะอาํเภอ เจ้าคณะจังหวัด รวมถึงพระฐานานุกรมในพระราชาคณะ กต้็อง
กระทาํหรือติดต่อผ่านทางเลขานุการ กลไกโยม หรือ ข้าราชการน้ันน้อยมาก มีแต่พระด้วยกันน่ีหละ ทุกวันนีย่ิ้ง
บวชกันกย่ิ็งพากันมีกิเลสตัณหา ยกตัวอย่างกรณี การแต่งตั้งเจ้าคณะอาํเภอ ณ ขณะนี ้ซ่ึงว่างอยู่  ท่านรองเจ้าคณะ
อาํเภอ ท่านกรั็กษาการอยู่ แต่กมี็การว่ิงเต้น เพ่ือท่ีจะเป็นตัวจริง ไม่ใช่รักษาการ โดยว่ิงเต้นผ่านเลขานุการของเจ้า
คณะภาค เพ่ือให้เห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอาํเภอ‛ สมัภาษณ์ : เลขานุการรองเจา้
คณะจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
 
 3.ประเดน็อทิธิพลจากศาสนจกัรกบัระบบอุปถัมภ์ในคณะสงฆ์จงัหวดั ก. 
 จากคาํใหส้มัภาษณ์ของ เจา้คณะจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. ท่านได้
กล่าวไวว้่า ‚หลวงพ่อได้เล่ือนขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพียง 6 เดือนเศษ จากพระราชาคณะช้ันราช จึงได้เป็น
พระราชาคณะช้ันเทพ หลวงพ่อจึงอยากจะอธิบายว่า หลวงพ่อเป็นพระราชาคณะช้ันราช องค์เดียว ในหน
ตะวนัออก ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯเล่ือนเป็นพระราชาคณะช้ันเทพ กย็งัรู้สึกงงเหมือนกัน แบบไม่ทันตั้งตัว‛ 
 ประเด็นน้ีทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจเป็นอยา่งยิง่ เก่ียวกบัการเล่ือนสมณศกัด์ิ จึงไดล้งพ้ืนท่ีตั้งแต่วนัท่ี 15 
กันยายน พ.ศ.2555 ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานช้ินโบวแ์ดงของ เจ้าคณะจังหวดั ก. ก่อนท่ีจะได้เล่ือนสมณศักด์ิเป็น
พระราชาคณะชั้นเทพ ฃ นัน่ก็คือ การสร้างและพิธีเททองหล่อวตัถุมงคลของจงัหวดั ก. ซ่ึงในการคร้ังน้ีมีอิทธิพล
จากศาสนจกัรเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ การนิมนตเ์จา้ประคุณสมเด็จฯ รูปหน่ึงมาเป็นองคป์ระธาน และในช่วงน้ี คือช่วง
ท่ีท่านมีอาํนาจสูงสุดในมหาเถรสมาคม เน่ืองจาก การอาพาธ ของสมเด็จพระพุฒาจารย ์(เก่ียว อุปเสโณ ป.ธ.
9)  เจา้คณะใหญ่หนตะวนัออก ดูแลปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึง
นบัวา่เป็นพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสุด ผนวกกบัท่านเป็น ประธานคณะผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราช จึงทาํให้ เจา้
ประคุณสมเด็จฯรูปน้ี มีอาํนาจสูงสุด สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ในการประชุมมหาเถรสมาคมและพิจารณาเล่ือน
สมณศกัด์ิ แก่พระสงัฆาธิการลาํดบัสาํคญัๆ 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 53 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 จากเดือนกนัยายน ” ธนัวาคม 2555 สามเดือนผา่นมาไม่นาน เจา้คณะจงัหวดั ก. ไดรั้บหนงัสือจาก
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เร่ือง นิมนตรั์บฏีกาเขา้รับพระราชทานสมณศกัด์ิ ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 ณ 
พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย ผู ้ศึกษาวิจัยมองว่า เร็วเกินไปสําหรับ การข้ึนมาดํารงตาํแหน่งเจ้าคณะจังหวดั
มหาสารคาม เพียง 6 เดือน คือ ช่วงตน้ปี ปลายปีกลบัไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ ซ่ึงขอ้สังเกตดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัคาํใหส้มัภาษณ์ของ เจา้คณะจงัหวดั ก. เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. ท่านไดก้ล่าว
ไวว้า่  
 ‚หลวงพ่อได้เล่ือนขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพียง ๖ เดือนเศษ จากพระราชาคณะช้ันราช เป็น
พระราชาคณะช้ันเทพ ซ่ึงเร็วมาก หลวงพ่อจึงอยากจะอธิบายว่า หลวงพ่อเป็นพระราชาคณะช้ันราชองค์เดียว ใน
หนตะวนัออก ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯเล่ือนเป็นพระราชาคณะช้ันเทพ กย็งัรู้สึกงงเหมือนกัน แบบไม่ทันตั้งตัว‛ 
 ผูศึ้กษาจึงมองถึงความไม่ชอบมาพากล และไดต้ั้งขอ้สมมติฐานเอาไวว้า่ อาจจะเป็นกรณีเดียวกบั 
เจา้อาวาสวดัช่ือดงัแห่งหน่ึง ซ่ึงมีข่าวฉอ้ฉล ทางดา้นการเงินมาตั้งแต่ในอดีต ไดเ้ล่ือนสมณศกัด์ิเป็น พระราชาคณะ
ชั้นเทพ  ในปี 2554 ในช่วงท่ีเจา้ประคุณสมเด็จฯ รูปเดียวกนัท่ีมาเป็นองคป์ระธานในพิธี การหล่อวตัถุมงคลของ
จงัหวดั ก. เรืองอาํนาจสูงสุดในปี 2554 เป็นตน้มา ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้ ง หรือเล่ือนสมณศักด์ิของคน
ใกลชิ้ดแบบไม่เหนือความคาดหมาย  
 ผูศึ้กษาวจิยัจึงมีความเช่ือ และตั้งขอ้สังเกตไวแ้ลว้ กรณีเจา้คณะจงัหวดั ก. กบั วดัช่ือดงัแห่งหน่ึงก็
คงไม่แตกต่างกนั ผูศึ้กษาจึงไดเ้ขา้สมัภาษณ์ เลขานุการเจา้คณะจงัหวดั ก. วา่ นิมนตจ์า้ประคุณสมเด็จฯ มาเป็นองค์
ประธานในพิธีเททองหล่อวตัถุมงคลคร้ังนั้ น ตอ้งใช้ปัจจัยถวายเท่าไร คาํตอบปรากฏว่า ตอ้งใช้ปัจจัยสูงถึง 
100,000 บาท ซ่ึงไดรั้บการยืนยนัจาก เลขานุการวดัของเจา้คณะจงัหวดั ก. เช่นเดียวกนั นัน่ก็หมายถึง เงินปัจจยั 
100,000 บาท กบัเวลาท่ีผ่านไปเพียง 6เดือนเศษ ทาํให้ พระราชาคณะชั้นราช ไดเ้ล่ือนข้ึนเป็น พระราชาคณะชั้น
เทพ อยา่งเหนือความคาดหมาย พระราชาคณะชั้นราช 1 เดียวในหนตะวนัออกท่ีไดรั้บพระราชทานเป็นพระราชา
คณะชั้นเทพ ในปี 2555 แบบบงัเอิญและคาดไม่ถึง 
 
เขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดั ข. 
 1.ประเดน็การซ้ือขายต าแหน่งพระสังฆาธิการระดบัต่างๆ พระเดชพระคุณรับทราบหรือไม่ว่าการ
ขึน้มาด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจงัหวดั รวมถึงพระฐานานุกรมในพระราชา
คณะ ต้องใช้เงนิในการด าเนินการวิง่เต้นเท่าไร 
 ‚ เท่าท่ีทราบในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด ข.นี ้กมี็การซ้ือขายตาํแหน่งสาํคัญๆดังท่ีนักศึกษา
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 ‚ส่วนกรณีท่ีพบกับตัวอาตมาเองกคื็อ การมาขอซ้ือตาํแหน่ง พระฐานานุกรม ในช่วงพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในปี 2551 อาตมาได้เล่ือนสมณศักด์ิจาก พระราชาคณะ
ช้ันสามญั ป็น พระราชาคณะช้ันราช โดยมีพระบรมราชโองการเล่ือนสมณศักด์ิ อาตมาเองมีฐานานุศักด์ิในการตั้ง
พระฐานานุกรม ได้ 4 รูป คือ พระครูปลดั 1 รูป พระครูสังฆรักษ์ 1 รูป พระครูสมห์ุ 1พระครูใบฎีกา 1 ซ่ึงในกรณี
นีมี้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสจากนนทบุรี สมทุรปราการ และกรุงเทพมหานคร ขอติดต่อเพ่ือจะมาเป็นพระ
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ฐานานุกรมให้อาตมา โดยจะมีค่าตอบแทนเป็นปัจจัยจาํนวน 500,000 บาท แต่อาตมาไม่ได้รับค่าตอบแทนและ
ข้อเสนอดังกล่าว เหตุท่ีมีการขอซ้ือตําแหน่งพระฐานานุกรมในวงเงินท่ีสูงถึง 500,000 บาท ก็เพราะการมี
ฐานานุศักด์ิเป็นพระฐานานุกรมของพระราชาคณะจะมีโอกาสเล่ือนสมณศักด์ิ เป็นเจ้าคุณ (พระราชาคณะ) ได้
โดยง่าย และตาํแหน่งพระฐานานุกรมไม่จาํเป็นต้องเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัด หรือภาคเดียวกันกับพระราชา
คณะน้ันๆ จึงเป็นช่องทางและความสะดวกให้พระสังฆาธิการท่ีประสงค์จะเป็นพระฐานานุกรม ข องพระราชา
คณะช้ันต่างๆ ในการว่ิงเต้นดาํเนินการ‛ สัมภาษณ์ อดีตรองเจา้คณะจงัหวดั ข. และ ท่ีปรึกษาเจา้คณะจงัหวดั ข. 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
 ‚ การซ้ือขายตาํแหน่งของพระสังฆาธิการจังหวัด ข. น้ัน เท่าท่ีหลวงพ่อได้สังเกตและประสบพบ
มา จะเป็นในรูปแบบการกระทาํท่ีไม่โจ่งแจ้ง จะมีการถวายเป็นเงิน ในท่ีนีต้าํแหน่งพระสังฆาธิการท่ีมีความนิยม 
ซ้ือขายหรือ ถวายสักการะกันมากท่ีสุด กคื็อ พระฐานานุกรม ซ่ึงเป็น พระฐานานุศักด์ิ ตามแต่งตั้งได้ของพระราชา
คณะ เพราะพวกนีจ้ะได้ดิบได้ดี หรือ เจริญในตาํแหน่งหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็ว จึงนิยมกันมาก โดยการนีก้จ็ะมาใน
รูปแบบของการจัดทําหนังสือ ย่าม พัดท่ีระลึก บวกกับปัจจัยรวมๆแล้วก็อยู่ ในหลักหม่ืน  ถวายสักการะแด่
พระราชาคณะซ่ึงต้ังเป็นพระฐานานุกรม ในวันแสดงมทิุตาสักการะน่ันเอง‛  สัมภาษณ์ : เจา้คณะจงัหวดั ข. เม่ือ
วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.30 น. 
 ‚ในระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาํบลน้ัน ยังไม่ค่อยมีการว่ิงเต้นในการซ้ือขายตาํแหน่งสักเท่าไร 
เน่ืองจากเป็นตาํแหน่งท่ีสามารถหาความสัมพันธ์กับพระเถระช้ันผู้ใหญ่ในพืน้ท่ี เช่น เจ้าคณะตาํบล เจ้าคณะอาํเภอ 
โดยใช้ระบบอุปถัมภ์และความสัมพันธ์ใกล้ชิด ส่วนตาํแหน่ง รองเจ้าคณะอาํเภอ เจ้าคณะอาํเภอ รองเจ้าคณะ
จังหวดั รวมถึงเจ้าคณะจังหวดั แต่ท่ีหนักท่ีสุดกคื็อ ตาํแหน่งพระฐานานุกรม ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาคณะ 
หรือ สมเดจ็พระราชาคณะกลับมีการซ้ือขาย หรือ ถวายปัจจัยในรูปแบบของผ้าป่า เช่น ในกรณี พระฐานานุกรม
ของอดีตท่ีเจ้าคณะจังหวัด ข. ซ่ึงพระฐานานุกรมรูปนี ้มีตาํแหน่งเป็น พระครูปลดั จาํพรรษา ณ วัดอรุณราชวรา
ราม แต่มิสามารถเอ่ยนามได้ว่าเป็นรูปใด มอบถวายเงินตอบแทน เป็นเคร่ืองสักการะหลังได้รับการแต่งตั้งจาํนวน 
50,000 บาท พร้อมกับการจัดพิมพ์หนังสือ ย่าม ตาลปัตรพัดรอง ถวายเป็นสักการะในวันแสดงมทิุตาสักการะเจ้า
คุณหลวงปู่ แต่เงินดังกล่าวเราไม่ได้มองในเชิงซ้ือขาย แต่มองในเชิงการต่างตอบแทน ท่ีไว้วางใจในการแต่งตั้ง
ตาํแหน่งให้‛ สมัภาษณ์ : พระเลขานุการเจา้คณะจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.30 น. 
 ‚พระอาจารย์เอง ในฐานะท่ีเนพระฐานานุกรม ตาํแหน่ง พระครูวินัยธร ซ่ึงเป็นฐานานุศักด์ิ เจ้า
คณะภาค  ฝ่ายธรรมยติุ กต้็องยอมรับเลยว่า ตาํแหน่งท่ีได้ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการว่ิงเต้น แต่ประการใด เพราะ
พระอาจารย์เอง เป็นพระอุปัฐาก เจ้าคุณพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คาํพันธ์ โฆษปํฺโญ) วัดธาตุมหาชัย อาํเภอ
ปลาปาก จังหวดันครพนม ท่านเองกเ็ห็นว่าพระอาจารย์ใกล้ชิดกับท่านและเป็นฝ่ายธรรมยตุ ด้วยกันจึงแต่งตั้งให้
เป็น พระครูวินัยธร เม่ือปี พ.ศ.2546 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้น้ัน ก็คือการถวายสักการะ แด่ ผู้ ท่ีแต่งตั้งเรา เป็น
จาํนวนกห็ลกัพันปลายๆ น่ีหละ ถือว่าเป็นการตอบแทนท่ีท่านเจ้าคุณไว้วางใจแต่งตั้งพระอาจารย์ให้ได้สนองงาน
ท่าน‛ สมัภาษณ์ : พระฐานานุกรมรูปหน่ึงในจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
 2.ประเดน็ช่องทางการวิง่เต้นในการซื้อขายต าแหน่งของพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรับทราบ
หรือไม่ว่าการขึ้นมาด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด รวมถึงพระ
ฐานานุกรมในพระราชาคณะ ต้องมกีารวิง่เต้นด้วยวธีิอย่างไรบ้าง 
 ‚ ตาํแหน่งเจ้าอาวาส กต้็องฝากความหวังไว้ท่ี เจ้าคณะตาํบล เจ้าคณะอาํเภอ เจ้าคณะตาํบล กฝ็าก
ความหวงัไว้ท่ี เจ้าคณะอาํเภอและเจ้าคณะจังหวดั เจ้าคณะอาํเภอ กฝ็ากความหวงัไว้ท่ี เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะ
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ภาค การจะเป็นเจ้าคณะจังหวดัได้กต้็องฝากความหวงัไปยงัเจ้าคณะภาค และ สมเดจ็ฯ พุ้นหละ ส่วนตาํแหน่งพระ
ฐานานุกรม กต้็องแล้วแต่พระราชาคณะท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ไม่ว่า จะช้ันสามัญ ช้ันราช ช้ันเทพ ช้ันธรรม 
หรือสูงๆขึน้ว่าจะแต่งตั้งไหม แต่ส่ิงเหล่านี ้การท่ีจะเช่ืองโยง การติดต่อ ต้องผ่าน เลขา ของพระสังฆาธิการ ไม่ว่า
จะเป็น เลขานุการเจ้าคณะตาํบล เลขานุการเจ้าคณะอาํเภอ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะภาค 
บุคคลเหล่านีน่้าจะมีส่วนเก่ียวข้องในการว่ิงเต้น และรับผลประโยชน์จากพระสังฆาธิการ ท่ีต้องการหาช่องทางใน
การก้าวขึน้สู่ตาํแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์‛ สัมภาษณ์ : เจา้คณะจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2555 
เวลา 12.30 น. 
 ‚มนัมีหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการว่ิงเต้นผ่านเลขานุการ การว่ิงเต้นโดยข้าราชการสาํนักพุทธฯ การ
ว่ิงเต้นโดยพระสังฆาธิการท่ีมีอาํนาจทางการปกครองคณะสงฆ์ อย่างเช่น อยากเป็น เจ้าคณะตาํบล ก็ต้องไป
ใกล้ชิดสนิทสนมกับ เจ้าคณะอาํเภอและเจ้าคณะจังหวดั นอกจากน้ันแล้ว การว่ิงเต้นซ้ือขายตาํแหน่งน้ันจะแฝง
การรับผลประโยชน์ผ่านทาง ผ้าป่า หนังสือท่ีระลึก เสนาสนะภายในวดั ซ่ึงเป็นหลกัประกันว่า อีกฝ่ายหน่ึงยินยอม
ท่ีจะมอบตาํแหน่งดังกล่าวไว้ให้ ซ่ึงอาตมาจะขอยกตัวอย่าง การท่ีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส วัดในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร มาขอซ้ือตาํแหน่งพระครูปลัด เป็นพระฐานานุกรม ของอาตมา พระราชศีลโสภิต โดยกล่าวว่า 
ถ้าท่านเจ้าคุณมอบตาํแหน่งนีใ้ห้ จะนาํเงินผ้าป่ามาถวาย 500,000 บาท‛ สัมภาษณ์ : อดีตรองเจา้คณะจงัหวดั ข. 
และ ท่ีปรึกษาเจา้คณะจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
 ‚ช่องทางในการซ้ือขายตาํแหน่งของพระสังฆาธิการส่วนใหญ่แล้ว ตัวแสดงสาํคัญกคื็อ พระเลขา 
ส่วนตัวแล้ว หลวงพ่ีเองเป็นพระเลขา ของพระเดชพระคุณ เจ้าคณะจังหวดั ข. ซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เม่ือไม่นานมานี ้
แต่เคยมีกรณีท่ีพระเลขารูปก่อน มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือ เป็นนายหน้าให้สําหรับ พระท่ีต้องการท่ีมี
ตาํแหน่งเป็นเจ้าอาวาส หรือ เจ้าคณะตาํบล โดยพระเลขารูปนีจ้ะเป็นตัวชง และประสานประโยชน์ระหว่าง พระ
สังฆาธิการท่ีมาซ้ือตาํแหน่ง และ เจ้าคณะจังหวดัโดยท่ีท่านไม่รู้ตัว โดยเงินหรือผลประโยชน์ท่ีได้มาน้ัน หลวงพ่อ
เจ้าคณะจังหวัดจะได้รับเพียงส่วนหน่ึงแบบไม่รู้ตัว เพราะเลขาเป็นคงชงเร่ืองในการแต่งตั้ง แต่เจ้าคณะจังหวัดมี
หน้าท่ีเพียงลงนามในคาํส่ังแต่งต้ัง โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ ท่ี พระเลขานุการ และหลวงพ่ีเช่ือว่า การ
ซ้ือขายตาํแหน่งพระสังฆาธิการ ทุกตาํแหน่งแบบท่ีน้องนิสิตกล่าวมา จะต้องกระทาํผ่านทางเลขานุการ ของพระ
ผู้ใหญ่รูปน้ันอย่างแน่นอน‛ สัมภาษณ์ : พระเลขานุการเจา้คณะจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 
12.30 น. 
 ‚พระอาจารย์มองว่า มันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของสงฆ์นะ พระผู้ น้อยต้องเคารพพระผู้ใหญ่ 
ฉะน้ันแล้วพระผู้น้อยอยากได้ตาํแหน่ง หน้าท่ีการงานท่ีดี กต้็องรู้จักเข้าหาพระผู้ใหญ่ ส่วนตัวพระอาจารย์แล้วเป็น
สายเกจิอาจารย์ ชอบการปลกุเสก ชอบอิสระ ไม่ชอบให้มีตาํแหน่งอย่างหน่ึงอย่างใดมารัดตัว พระอาจารย์ไม่เคยท่ี
จะเข้าหาพระผู้ใหญ่ มีแต่พระผู้ใหญ่ท่ีได้ยินกิตติศัพท์เรา อยากมารู้จักด้วย เท่าท่ีเคยเห็นมาในวงการคณะสงฆ์นีน้ะ 
กลไกอันสาํคัญในการเป็นฟันเฟืองในการซ้ือขายตาํแหน่ง กค็งจะเป็น พระระดับผู้ใหญ่น้ันหละ ท่ีเปิดช่องทางให้
พระผู้ น้อยไต่ขึน้ไปหาผลประโยชน์ ผ่านทาง พระเลขาบ้าง ผ่านโยมท่ีใกล้ชิดกับพระผู้ใหญ่บ้าง ผ่าน สาํนักงาน 
หรือองค์กรทางพุทธศาสนาบ้างในการเช่ือมผลประโยชน์ระหว่างพระผู้ น้อย กับ พระผู้ใหญ่‛ สัมภาษณ์ : พระ
ฐานานุกรมรูปหน่ึงในจงัหวดั ข. เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. 
  3.ประเดน็อทิธิพลทางการเมอืงกบัระบบอุปถัมภ์ในคณะสงฆ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 กรณี พระราชาคณะชั้นราชรูปหน่ึง ตาํแหน่ง ท่ีปรึกษาเจา้คณะจงัหวดั ข. และอดีตรองเจา้คณะ
จังหวดั ข. ท่ีมีความสัมพนัธ์กับนักการเมืองระดับท้องถ่ิน และนักการเมืองระดับชาติ แม้กระทั่งอดีต
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นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ก็เคยเดินทางมาฝากตวัเป็นลูกศิษย ์ของ พระราชาคณะรูปน้ี ถึงวดั 
ประเด็นน้ีจึงอาจเป็นจุดเช่ือมโยง ระหวา่งการเมือง กบัระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงตั้งขอ้สังเกตไดจ้าก ลาํดบัสมณศกัด์ิของ 
พระราชาคณะรูปน้ี ดงัน้ี  
พ.ศ.2528  ไดรั้บพระราชทานเป็นพระครูสญัญาบตัร เจา้คณะอาํเภอชั้นโท ในราชทินนามท่ี พระครู....... 
พ.ศ.2537 ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระครูเจา้คณะอาํเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม 
พ.ศ.2545 ไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชั้นสามญั ในราชทินนามท่ี พระ.......... 
พ.ศ.2551 ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามท่ี พระราช..... 
 โดยตั้งขอ้สังเกตได้จาก ช่วง พ.ศ.2545 ท่ีพระราชาคณะรูปน้ี ไดรั้บพระราชทานสมณศักด์ิเป็น
พระราชาคณะชั้นสามญั ซ่ึงเป็นปีท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ดาํรงตาํแหน่งอยู ่ณ ขณะนั้น 
และเป็นผูล้งนามสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ในสัญญาบตัร พระราชาคณะชั้นสามญัดงักล่าว และอีก
ช่วงหน่ึง คือ พ.ศ.2551 ไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในช่วงนั้นก็คือ นายสมคัร 
สุนทรเวช ดาํรงตาํแหน่ง นายกรัฐมนตรี ซ่ึงก็เป็น พรรคพลงัประชาชน ซ่ึงสืบฐานอาํนาจมาจาก พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ 
ชินวตัร อดีตหัวหนา้พรรคไทยรักไทยเดิม ซ่ึงชดัเจนวา่ อิทธิพลทางดา้นการเมือง ก็มีผลต่อการเล่ือนสมณศกัด์ิ 
ของพระราชาคณะเช่นเดียวกนั จากคาํสัมภาษณ์ของ พระราชาคณะรูปน้ี ยืนยนักบัผูศึ้กษาวา่ มีความใกลชิ้ดสนิท
สนมกับ อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวตัร ส.ส.ในพ้ืนท่ี และแกนนํา นปช.  และ นอกจาก 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร ซ่ึงเป็นนกัการเมืองระดบัชาติแลว้ พระราชาคณะรูปน้ียงัสนบัสนุนแนวคิดกลุ่มมวลชน
คนเส้ือแดง ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ท่ีผา่นมา มีการจดัประชุมแกนนาํเส้ือแดงข้ึน ในจงัหวดั ข. โดยใชศ้าลาการ
เปรียญของวดัอยา่งเปิดเผย และประการสาํคญั พระราชาคณะรูปน้ี ให้การสนบัสนุน การเลือกตั้งผูน้าํทอ้งถ่ินใน
ฐานของพรรคเพ่ือไทย โดยใชพ้ื้นท่ีวดั เป็นสถานท่ีในการประชุมแกนนาํ และ หวัคะแนนในการหาเสียง รวมถึงมี
การปราศรัยใหญ่ในเขตวดัอยา่งท่ีปรากฎชดั โดยขอ้มูลท่ีผูศึ้กษานาํมาอธิบายน้ี ตอ้งยอมรับวา่ เกิดจากสถานการณ์
จริง ท่ีผูศึ้กษาไดไ้ปลงพ้ืนท่ีบ่อยคร้ัง เน่ืองจากผูศึ้กษาเองก็เคยไปฝากตวัเป็นศิษย ์กบั พระราชาคณะรูปน้ี ท่านจึง
เล่าและใหข้อ้มูลโดยละเอียด 
 
 ผลจากการเก็บขอ้มูล ทั้งการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีขอ้สรุปดงัน้ี 
 1. คณะสงฆจ์งัหวดั ก. มีการวิง่เตน้ซ้ือขายตาํแหน่งของพระสังฆาธิการ มากกวา่ คณะสงฆ์จงัหวดั 
ข. แต่ตรงกนัขา้ม คณะสงฆจ์งัหวดั ข. กลบัใชเ้งินปัจจยั จาํนวนท่ีสูงกวา่ การซ้ือขายตาํแหน่งของคณะสงฆจ์งัหวดั 
ก. ถึง 10 เท่า และตาํแหน่งท่ีสองจงัหวดัมีการวิ่งเตน้ซ้ือขายมากท่ีสุดคือ ตาํแหน่ง พระฐานานุกรมของพระราชา
คณะ 
 2. บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการประสานผลประโยชน์ ทั้งสองจงัหวดัมีความแตกต่างกนั โดยคณะสงฆ์
จงัหวดั ข.จะมีฝ่ายการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ ส่วนคณะสงฆจ์งัหวดั ก. การประสานผลประโยชน์จะ
ตกอยู่ท่ี ระบบการบงัคบับัญชาสงฆ์ หรือ การปกครองแนวด่ิงเขา้มาเก่ียวขอ้งมากกว่า ส่วนท่ีทั้งสองเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์แต่ละจงัหวดันั้นเหมือนกนั ก็สามารถอธิบายไดว้่า ตาํแหน่ง เลขานุการนั้น เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง รู้
เห็น และเป็นตวักลางประสานประโยชน์ระหว่างผูซ้ื้อตาํแหน่ง และ ผูใ้ห้ตาํแหน่ง โดยทาํหน้าท่ีเป็น นายหน้า 
และหกัผลส่วนต่าง มาเป็นผลประโยชน์ส่วนตน 
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 3. ปัจจยัทางการเมือง ไม่วา่จะเป็น นกัการเมือง ขา้ราชการ สามารถครอบงาํหรือ มีอิทธิพลเหนือ
การปกครองคณะสงฆจ์งัหวดั ข.แตกต่างจาก คณะสงฆจ์งัหวดั ก. ซ่ึงปัจจยัทางดา้นระบบการปกครองสงฆ์ เขา้มา
ครอบงาํในการบริหารปกครอง และระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ 
 4. ปัจจยัทางดา้นระบบการปกครองสงฆ์ สามารถครอบงาํ หรือมีอิทธิพลเหนือการปกครองคณะ
สงฆจ์งัหวดั ก. แตกต่างจากคณะสงฆจ์งัหวดั ข. ซ่ึงปัจจยัทางการเมือง ไม่วา่จะเป็น นกัการเมือง ขา้ราชการ เขา้มา
ครอบงาํในการบริหารปกครองและระบบอุปถมัภใ์นวงการคณะสงฆ์ 
 ขอ้สรุปทั้ง 4 ขอ้น้ีช้ีให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ วงการคณะสงฆ์ของไทยกาํลงัตกอยูใ่นสถานการณ์
น่าเป็นห่วง ตราบใดท่ีพระวินยั ขององคส์มเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ยงั คงเป็นนามธรรม ตราบใดท่ี
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Ethnic Conflict between Myanmar Military Government and Kachin: 
Consequence of Burmanization Policy and Chinese Expansion 

Tinnaphop Sinsomboonthong* 
Puangthong Pawakapan** 

 

Abstract 

 The purpose of this article is to study the uninterrupted ethnic conflict between Myanmar 
military government and the Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State. Since mid-2011, the 
KIA has been severely assaulted and increasingly violated by the end of 2012, when Laiza, the main 
base of KIA, was bombarded by the military junta. There were thus many refugees evacuating from the 
battlefield. Even though the Myanmar President, Thein Sein, has tried so many times to negotiate with 
the Kachin Independence Organization (KIO) since March 2013, the long-lasting ethnic conflict 
remains explicitly unsolvable due to the fact that the army has not declared a truce yet, so does the 
KIA.  

 The main research questions in this article are as follows: How come the ethnic conflict in 
Kachin State was re-ignited and what are the main factors that influence the maintenance of this 
conflict? There are three approaches used as tools to answer the research question: (1) cultural politics 
and (2) institutional and structural politics are both the main points of “internal factor”, while (3) 
politics of natural resources development project and foreign investment, which is influenced by the 
Chinese expansion on behalf of hegemonic rivalry in Southeast Asia, is the main point of “external 
factor” of this issue.  

 These three approaches lead to the understanding that the concept of the dominant culture of 
nation-state, concretely in “Burmanization Policy”, has been embodied and evolved into the unfair 
political institution and centralized political structure of Myanmar. The implementation of this policy 
conforms to the China‟s expansionist policy in this region, by investing in natural resources and energy 
development projects, especially the oil and gas pipelines in Kyaukpyu. Due to the “Burmanization 
Policy” and the role of Chinese hegemonic expansion, the ethnic conflict in Kachin State was re-ignited 
and unstoppably remained. 
 
Keywords: Ethnic Conflict/ Kachin/ China/ Burmanization Policy/ Myanmar Military   
                   Government            
                   

ความขัดแย้งทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉ่ิน: ผลลพัธ์ของนโยบายการสร้างความ
เป็นพม่าและการแผ่ขยายอทิธิพลของจีน 
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ต่อเน่ืองและรุนแรง นบัตั้งแต่การปราบปราม “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) 
ท่ีดาํเนินมาตั้งแต่กลางปี 2011 และรุนแรงยิ่งข้ึนเม่ือกองทพัโหมโจมตีเมือง Laiza ฐานบญัชาการใหญ่ “กองทพั
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แห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) ในช่วงปลายปี 2012 ทาํให้มีผูอ้พยพล้ีภยัมากมาย และ
แม้ว่ารัฐบาลได้แสดงความตั้ งใจท่ีจะเจรจาหยุดยิงกับผู ้นําของกองทัพและองค์กรคะฉ่ินอิสระ  (Kachin 
Independence Organization: KIO) นบัตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2013 เป็นตน้มา หากแต่กระบวนการเจรจาสันติภาพยงัคง
ไม่อาจคืบหนา้เพราะยงัไม่มีทีท่าวา่ความขดัแยง้ระหวา่งกองทพัรัฐบาลกบักองกาํลงัคะฉ่ินจะส้ินสุดลงในเร็ววนั   

ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํไปสู่คาํถามหลกัในการศึกษาวา่ เหตุใดความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่า
กบัคะฉ่ินจึงปะทุข้ึนอย่างรุนแรงอีกคร้ัง และปัจจยัใดบ้างท่ีผลกัดนัความขดัแยง้ให้ดาํรงอยู่อย่างต่อเน่ืองและ
รุนแรง ผา่นแนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางอนัไดแ้ก่ (1) การเมืองในเชิงวฒันธรรม และ (2) การเมืองในสถาบนั
และโครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงถือเป็น ‚ปัจจยัภายใน‛ ท่ีสาํคญัอนันาํมาสู่ประเด็นปัญหา ประกอบกบัแนวทาง
การศึกษา (3) การเมืองเร่ืองโครงการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น ‚ปัจจยั
ภายนอก‛ ท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการทาํความเขา้ใจความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขนั
กบัมหาอาํนาจอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความเป็นเจา้มหาอาํนาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ทั้งน้ี แนวทางการศึกษาทั้ง 3 แนวทางจะนาํไปสู่ขอ้เสนอท่ีว่า แนวคิดเร่ืองการสร้างวฒันธรรมหลกั
แห่งชาติท่ีมาในรูปของนโยบายการสร้างความเป็นพม่า (Burmanization Policy) ไดก่้อรูปในเชิงรูปธรรมเป็น
โครงสร้างทางการเมืองท่ีรวมศูนยอ์าํนาจและไม่เป็นธรรมต่อชาติพนัธ์ุต่าง ๆ นโยบายดงักล่าวทาํงานไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งกบัความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคของจีนผ่านโครงการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและการ
ลงทุนในพม่าส่งผลใหค้วามขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินยงัคงดาํรงอยู ่

 
ค าส าคญั: ความขัดแย้งทางชาตพินัธ์ุ/ คะฉ่ิน/ จนี/ นโยบายการสร้างความเป็นพม่า/ รัฐบาลทหารพม่า 

 
 

นบัตั้งแต่การสร้างชาติและการปรากฏข้ึนของ “ผลประโยชน์ของชาติ” ในรัฐธรรมนูญพม่าปี 1947 ท่ี
เน้นย ํ้า “เอกภาพในความหลากหลาย” อีกทั้งยงัมีการแบ่งรัฐออกเป็น 7 รัฐในปี 1974 (Collins, 2003: p. 28) 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการครอบงาํอาํนาจของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman)1 ในการเมืองพม่าก็ถือไดว้า่มีนยัยะสาํคญัท่ี
เก่ียวของกบัความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุมาโดยตลอด สงครามและการก่อเหตุจราจลในพม่าหลายคร้ังถือเป็นการ
ช่วงชิงอาํนาจจากศูนยก์ลางท่ีถูกครอบงาํโดยชาติพนัธ์ุพม่า นบัตั้งแต่รัฐบาลพม่าชุดแรกในสมยัปลดแอกประเทศ
จากอาณานิคมองักฤษนั้นไดน้าํโดย “องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อตา้นฟาสซิสต์” (Anti-Fascist 
Peoples Freedom League: AFPFL) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย หากแต่ถูกควบคุมโดยชาติ
พนัธ์ุพม่าในปี 1948 (Brown, 1996: p. 50 in Collins, Ibid.) ในเวลาต่อมาชยัชนะในการเลือกตั้งของ AFPFL ในปี 
1951 และในปี 1956 ไดท้าํใหป้ระชาชนท่ีมิใช่กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่าถูกควบคุมทางการเมืองให้อยูภ่ายใตรั้ฐบาลกลาง
ท่ีเป็นของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า 

การข้ึนสู่อาํนาจของกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่านําไปสู่การเลือกใช้นโยบายทางวฒันธรรมแบบกลืนกลาย 
(Assimilation) ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลทหารพม่าเลือกใช้มาโดยตลอดนับตั้งแต่การปกครองประเทศดว้ย
ระบอบทหารในปี 1962 เลยทีเดียว การกล่าวอา้ง “ชาติ” ท่ีมีลกัษณะเป็นหน่ึงเดียวผ่านนโยบายท่ีเรียกวา่นโยบาย

                                                 
1 กลุ่มชาติพันธ์ุพม่า (Burman) เป็นการใช้ชาติพันธ์ุเป็นเกณฑ์ในการจัดจาํแนก ในขณะท่ี “ชาวพม่า” (Burmese) หมายถึง

ประชาชนพลเมืองชาวประเทศพม่าโดยไม่จัดจาํแนกชาติพันธ์ุ  
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การทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) จึงเป็นความพยายามท่ีจะลบเลือนวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชน
กลุ่มนอ้ยท่ีมิใช่ชาติพนัธ์ุพม่า จึงทาํให้ชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ เพิกเฉยและต่อตา้นจนทาํให้รัฐบาลตอ้งใชก้าํลงัทหารและ
อาวธุเขา้ปราบปรามใหช้นกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีจึงตอ้งจบัอาวธุเพ่ือต่อตา้นกองทพัมาโดยตลอด   
คะฉ่ิน (Kachin) ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใชก้าํลงัอาวธุต่อตา้นกองกาํลงัทหารของรัฐบาลพม่ามาโดยตลอด 
แมว้่ารัฐบาลประธานาธิบดีเต็ง เส่ง (Thein Sein) จะพยายามผลกัดนัให้ประชาธิปไตยมีพลวตัมากข้ึน กระนั้น
รัฐบาลพม่ายงัคงปราบปรามกองกาํลงัของกลุ่มชาติพนัธ์ุอย่างต่อเน่ืองและรุนแรง โดยเฉพาะการทาํสงคราม
ปราบปราม “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) ในพ้ืนท่ีรัฐคะฉ่ิน ท่ีดาํเนินมา
ตั้งแต่กลางปี 2011 และในช่วงปลายปี 2012 กองทพั (Tatmadaw) ไดโ้หมโจมตีทางอากาศ และยงิปืนใหญ่ใส่พ้ืนท่ี
รอบ ๆ เมืองไลซา (Laiza) อนัเป็นฐานบญัชาการใหญ่ “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence 
Army, KIA) โดยขณะน้ีเกิดผูอ้พยพภายในรัฐคะฉ่ินและชายแดนจีนนบัแสนคน 

ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํไปสู่คาํถามหลกัในการศึกษาวา่ เหตุใดความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่า
กับคะฉ่ินจึงปะทุข้ึนอย่างรุนแรงอีกคร้ังหลังจากมีทีท่ายุติไปตั้ งแต่การลงนามข้อตกลงหยุดยิง (Ceasefire 
Agreement) ไปตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 1994 และปัจจัยใดบ้างท่ีผลกัดันความขดัแยง้ให้ดาํรงอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองและรุนแรง โดยบทความน้ีตอ้งการพิจารณา 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) การเมืองในเชิงวฒันธรรม และ (2) 
การเมืองในสถาบนัและโครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงถือเป็น ‚ปัจจยัภายใน‛ ท่ีสาํคญัอนันาํมาสู่ประเด็นปัญหา (3) 
การเมืองเร่ืองโครงการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็น ‚ปัจจยัภายนอก‛ ท่ีมี
ส่วนสาํคญัต่อการทาํความเขา้ใจความขดัแยง้อนัเป็นผลมาจากความพยายามของจีนในการแข่งขนักบัมหาอาํนาจ
อ่ืน ๆ เพื่อสร้างความเป็นเจา้มหาอาํนาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 
นโยบายการท าให้เป็นพม่า: ปัญหาเชิงวฒันธรรมกบักองก าลงัต่อต้านอ านาจรัฐ 
นโยบายการทาํให้เป็นพม่า 

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบปัญหาดา้นการสร้างเอกภาพและวฒันธรรมแห่งชาติมาเป็น
เวลานาน นโยบายท่ีรัฐบาลทหารพม่าเลือกใชม้าโดยตลอดนั้นคือนโยบายการทาํให้เป็นพม่า (Burmanization) ซ่ึง
เป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นท่ีจะกลืนกลายทางวฒันธรรม (Assimilation) กล่าวคือ ใส่อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของ
ศูนยก์ลางซ่ึงเป็นของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) เขา้ไปสู่อตัลกัษณ์ชายขอบของชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ ในนามของการ
สร้างชาติท่ีเขม้แข็งและมีเอกภาพเป็นหน่ึงเดียว อีกทั้ งยงัทาํให้ปริมณฑลของรัฐเท่ากบัปริมณฑลของชาติแบบ
พอดีกนัดว้ย (Collins, 2003: p. 25) นโยบายดงักล่าวถูกใชใ้นการกลืนกลายทางวฒันธรรมนับตั้งแต่ปี 1952 
รัฐบาลไดป้ระกาศให้ภาษาของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) ถูกใชเ้ป็นภาษาราชการ และปิดกั้นความพยายามของรัฐ
ต่าง ๆ ในการใชภ้าษาถ่ินของตนเป็นภาษาราชการเสมอภาษาของชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) อีกทั้งรัฐบาลยงัชาํระ
ประวติัศาสตร์กระแสหลกัในแบบเรียนตามแบบฉบบัเร่ืองเล่าของชาวชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) และแน่นอนว่า
ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนตามโรงเรียนและสถานศึกษายอ่มตอ้งเป็นภาษาพม่าแบบชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) เท่านั้น 
Gustaaf Houtman (1999) จึงกล่าววา่ “รัฐบาลเลือกใชค้าํวา่ “เมียนมาร์” ในการป่าวประกาศแนวคิดทางเลือกวา่
ดว้ยเร่ืองเอกภาพท่ีหลากหลายซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ และภาษาต่าง ๆ จะสามารถแสดงออกผ่านประวติัศาสตร์
ร่วมกนัได”้ (Houtman, 1999: p. 53 in Collins, Ibid.: p. 31)  
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ต่อมาในปี 1989 "สภาฟ้ืนฟกูฎระเบียบแห่งรัฐ" (SLORC) ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศพม่าเป็น “เมียนมาร์” ซ่ึง
เป็นการอออกเสียงตามสาํเนียงแบบชาติพนัธ์ุพม่า Houtman ยงัเนน้ย ํ้าดว้ยวา่ “การเปล่ียนช่ือประเทศเป็น “เมียน
มาร์” นั้นแทท่ี้จริงแลว้คือการทาํให้ช่ือสถานท่ีกลายเป็นพม่าแบบท่ีมีความคลุมเครือ ความพยายามท่ีจะทาํให้ช่ือ
สถานท่ีต่าง ๆ กลายเป็นการออกสาํเนียงแบบชาติพนัธ์ุพม่าแทนท่ีภาษาอ่ืน ๆ นั้นก็เป็นความพยายามในการทาํให้
ประเทศพม่ากลายเป็นของชาติพนัธ์ุพม่านัน่เอง กระบวนการน้ีจึงสามารถเรียกไดใ้หม่วา่เป็นการสร้างความเป็น
เมียนมาร์ (Myanmafication)” (Houtman, Ibid., in Collins, Ibid.: p. 31) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี David Brown (1996) 
เสนอวา่ “การเรียกร้องใหก้ลืนกลายไปสู่วฒันธรรมใหม่ของพม่า (Burmese Culture) ไดก้ลายเป็นการเรียกร้องให้
กลืนกลายไปสู่วฒันธรรมของชาติพนัธ์ุพม่าแทน” (Brown, Ibid., 46 in Collins, Ibid.: 29)  

นับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 90 เป็นตน้มา รัฐบาลทหารของชาติพนัธ์ุพม่าก็พยายามผลกัดันศาสนาพุทธให้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการทาํให้เป็นพม่าดว้ย จึงทาํให้เกิดจราจลอยา่งหนกัหน่วงระหวา่งชาวพุทธ
และชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ในช่วงปี 2012 ควบคู่ไปกบัเหตุการณ์ความขดัแยง้ในรัฐคะฉ่ิน นอกจากชาวมุสลิมแลว้ 
ชาวคริสตใ์นรัฐชินและรัฐคะฉ่ินก็ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว เม่ือพ้ืนท่ีจาํนวนมากภายในรัฐชินและรัฐ
คะฉ่ินถูกแทนท่ีดว้ยเจดียพ์ทุธมากมาย (Lahpai, 2008) รัฐบาลออกคาํสัง่บงัคบัใหโ้บสถค์ริสตใ์นกรุงยา่งกุง้กวา่ 80 
หลงัปิดตวัลงรวมทั้งคาํสัง่หา้มปฏิบติัคริสตศาสนพิธีในปี 2001 เป็นตน้มา (Rogers, 2007: p. 28) ในขณะเดียวกนั 
การจดัพิมพแ์ปลคมัภีร์ไบเบิลหรือการแปลเป็นภาษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ถูกสัง่หา้มอยา่งเด็ดขาดในรัฐชิน รัฐบาล
สามารถจดักุมคมัภีร์ไบเบิลไดม้ากถึง 16,000 เล่มและมีคาํสั่งให้เผาทาํลายท้ิงทั้งหมดโดยทนัทีในเดือนมิถุนายน 
2000 (Rogers, Ibid., p. 31) อีกทั้งยงัมีคาํสัง่หา้มมิใหจ้ดังานเฉลิงฉลองวนัคริสตม์าสในรัฐชินในปี 2000 และในรัฐ
คะฉ่ินในปี 2003 อีกดว้ย (Rogers, Ibid., p. 29)  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2010 "สภาเพ่ือสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ" (State Peace and 
Development Council: SPDC) 2 ยงัไดป้ระกาศใชธ้งชาติพม่ารูปแบบใหม่ท่ีมีดาวใหญ่สีขาวกลางแถบสี 3 สี ไดแ้ก่ 
สีเหลือง (ความเป็นปึกแผน่) สีเขียว (สนัติภาพ) และสีแดง (ความอาจหาญ) โดยปราศจากความเห็นชอบจากกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ การสถาปนาธงชาติคร้ังน้ีถือเป็นการตอกย ํ้าให้เห็นถึงการมองขา้มความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ
ในประเทศ ทั้งน้ี Lian Hmung Sakhong นักวิชาการและนักกิจกรรมชาวพม่ากล่าวว่า “รัฐบาลพยายามบรรลุ
เป้าหมายในกระบวนการสร้างชาติดว้ยการทาํให้ชาติเหลือเพียงเช้ือชาติเดียว ภาษาเดียว และศาสนาเดียว” (Salai 
Za Ceu Lian, 2010) อีกทั้งนิยามของสีทั้ง 3 สี ยอ่มหมายถึงชาติในจินตกรรมของกองทพัเป็นสาํคญั โดยปราศจาก
นิยามในมิติอ่ืน ๆ ท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศ ผูเ้ขียนมองวา่การนิยามสีเหลืองเป็นสีแห่งความเป็นปึกแผ่น
นั้นอาจเป็นเพราะสีเหลืองเป็นตวัแทนของเจดียช์ะเวดากอง ซ่ึงหมายถึงศูนยร์วมจิตใจทางศาสนาของชาวพม่า (ทั้ง 
ๆ ท่ีพม่ามีความหลากหลายทางศาสนา) ในขณะท่ีสีเขียวคือสีแห่งสันติภาพ ทั้ง ๆ ท่ีสีเขียวคือสีแห่งกองทพั จึง
อาจจะสะทอ้นทศันคติของกองทพัไดเ้ป็นอยา่งดีวา่กองทพัเท่านั้นท่ีจะเป็นผูส้ร้างและรักษาสนัติภาพ    

ชนกลุ่มนอ้ยมากมายจึงมองเห็นวา่นโยบายการทาํให้เป็นพม่าเป็นภยัคุกคามต่อวฒันธรรมของพวกตน 
และมองว่านโยบายน้ีเป็นเพียงแค่การสร้างระบบอาณานิคมภายใน (Internal Colonialism) มากกวา่จะเป็นการ
แบ่งปันความมัง่คัง่ของประเทศไปทัว่ทุกภูมิภาค (Brown, Ibid.: 50 in Collins, Ibid.: 29) ทั้งน้ี ‚สหภาพแห่งชาติ
                                                 

2 "สภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ" (The State Law and Order Restoration Council: SLORC) ได้รับการเปล่ียนช่ือใหม่เพ่ือ
แก้ปัญหาภาพลักษณ์โดยจัดตั้งเป็น "สภาเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ" (State Peace and Development Council: SPDC) ขึน้
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 1997 (เมธา มาสขาว, 2007)  
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กะเหร่ียง‛ (Karen National Union: KNU) มองวา่รัฐบาลกาํลงัพยายามดาํเนินนโยบายแบบ ‚Three As‛ อนัไดแ้ก่ 
‚Assimilation (กลืนกลาย), Absorption (กลืนกิน), Annihilation (กวาดลา้ง)‛ (Salai Za Ceu Lian, 2010) ซ่ึง
หมายถึงรูปแบบของนโยบายการทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) ท่ีมีเป้าหมายในการลบเลือนวฒันธรรม
และอตัลกัษณ์ของชนกลุ่มนอ้ยท่ีมิใช่ชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) หรือการกลืนกลาย (Assimilate) ผ่านการเพิกเฉยต่อ
ขอ้เรียกร้องของชนกลุ่มนอ้ยหรือท่ีเรียกวา่การกลืนกินหรือดูดกลืน (Absorb) และทา้ยท่ีสุด หากกลุ่มใดต่อตา้นขดั
ขืน ก็จาํเป็นจะตอ้งกวาดลา้ง (Annihilate) ในนามของการธาํรงรักษา “เอกภาพในความหลากหลาย” และเน่ืองดว้ย
การต่อตา้นนโยบายท่ีรุนแรงและกา้วร้าวเช่นน้ี จึงทาํให้รัฐบาลพม่าอา้งว่าชนกลุ่มน้อยท่ีถืออาวธุเหล่านั้นคือภยั
คุกคามความมัน่คงของรัฐ เช่น อาชญากร ผูค้า้ยาเสพติด ขนุพล เป็นตน้ ซ่ึงบ่อนทาํลายความมัน่คงของมนุษยแ์ละ
ของประเทศชาติ รัฐบาลทหารพม่าจึงมีความชอบธรรมท่ีจะปกปักษรั์กษาความมัน่คงของรัฐตนเอาไว ้
 
กองกาํลงัต่อต้านอาํนาจรัฐ 

ในขณะท่ีรัฐบาลของชาติพนัธ์ุพม่าดาํเนินนโยบายการทาํใหเ้ป็นพม่า ชนกลุ่มนอ้ยก็รวมตวักนัจดัตั้งกอง
กาํลงัต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าอย่างไม่ขาดสาย กองทัพเร่ิมต่อสู้กับกองกาํลงัของรัฐฉานคร้ังแรกในปี 1959 
หลงัจากท่ีมีสัญญาณว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) จะกลายเป็นผูมี้อาํนาจในสังคมและการเมืองพม่ายุคหลงั
อาณานิคม จึงทาํใหช้าวกะเหร่ียงรวมตวักนัจดัตั้ง ‚สหภาพแห่งชาติกะเหร่ียง‛ (Karen National Union: KNU) เม่ือ
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 1947 ซ่ึงเป็นกลุ่มติดอาวธุชาวกะเหร่ียงในพม่าท่ีทาํการสู้รบกบัรัฐบาลพม่าตามแนวชายแดน
ไทย ในบริเวณอาณาเขตของพ้ืนท่ีท่ีเรียกเป็นภาษากะเหร่ียงวา่ "กอซูเล" (Kawthoolei) อยา่งไรก็ตาม การต่อสู้อนั
ยาวนานกลบัชะงกังนัเม่ือ "สภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ" (The State Law and Order Restoration Council: 
SLORC) เปล่ียนแปลงยุทธวิธีจากการกลืนกลายดว้ยสงครามมาสู่การกลืนกลายดว้ยวิธีการท่ีรุนแรงนอ้ยลงซ่ึง
หมายถึงการเจรจาหยดุยงิ (Ceasefire Agreement) ในปี 1992 หลงัจากท่ีมีความพยายามท่ีจะเจรจาสนัติภาพ (Peace 
Talk) กบักลุ่มต่าง ๆ มากถึง 5 คร้ังนบัตั้งแต่ 1949 ถึงทศวรรษท่ี 80 (Zaw Oo and Win Min, 2007: 7-11) 
 นับแต่นั้นเป็นตน้มา กระแสคล่ืนการเจรจาหยุดยิงได้พดัพากลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ให้ร่วมลงนามใน
ขอ้ตกลงหยดุยงิ จึงทาํให้ในท่ีสุด รัฐบาลก็สามารถจดัการกบัศตัรูตวัฉกาจอยา่งฉานและกะเหร่ียงได ้ทั้งน้ี เพราะ
ขอ้ตกลงดงักล่าวไดไ้ปทาํลายเอกภาพภายใน ‚พรรครัฐฉานกา้วหนา้‛ (Shan State Progress Party: SSPP) และ
ภายในกลุ่มกองกาํลงักะเหร่ียงระหวา่ง ‚กองกาํลงักะเหร่ียงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ‛ (Democratic Karen Buddhist 
Army: DKBA) กบักลุ่มกองกาํลงักะเหร่ียงท่ีมีผูน้าํเป็นคริสต ์จนนาํไปสู่การสูญเสีย ‚มาเนอปลอว‛์ (Manerplaw) 
ฐานท่ีมัน่สาํคญัของ KNU ในปี 1995 และในปี 1996 ขอ้ตกลงกลุ่มชาติพนัธ์ุจาํนวน 16 กลุ่มก็ร่วมลงนามกบั 
SLORC ซ่ึงหมายรวมถึง ‚กองทพัแห่งชาติกะเหร่ียงแดง‛ (Karenni National Progressive Party: KNPP), ‚พรรค
รัฐมอญใหม่‛ (New Mon State Party: NMSP), และ ‚กองทพัเมิงไต‛ (Mong Tai Army: MTA) ของขุนส่า (Khun 
Sa) ผูผ้ลิตและคา้เฮโรอีนและฝ่ินรายใหญ่ของโลก (Collins, Ibid.: 30) 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ตกลงดงักล่าวเปรียบเสมือนชยัชนะในระยะเวลาสั้น ๆ ท่ีรัฐบาลของชาวชาติพนัธ์ุพม่า
ไดรั้บในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เม่ือความขดัแยง้ระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยในบางรัฐไดป้ะทุข้ึน เป็นเหตุ
ความขดัแยง้อนัรุนแรงต่อเน่ืองจนทาํใหข้อ้ตกลงดงักล่าวแทบจะหมดความหมายและความสาํคญัลงในท่ีสุด  
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ความขัดแย้งท่ีปะทุในรัฐคะฉ่ิน 
คะฉ่ิน (Kachin) ถือเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใชก้าํลงัอาวธุต่อตา้นกองกาํลงัทหารของรัฐบาลพม่ามา

โดยตลอดจวบจนปัจจุบนั แมว้า่ในปี 1980-1981 Brang Seng ผูน้าํขององคก์รคะฉ่ินอิสระ (Kachin Independence 
Organization: KIO) ไดมี้โอกาสเจรจาสันติภาพกบัรัฐบาลนายพล Ne Win อนันาํไปสู่การหยดุยิงชัว่คราว และ
รัฐบาลทหารจะอนุญาตให้ “กองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน” (Kachin Independence Army, KIA) ซ่ึงเป็นฝ่ายกอง
กาํลงัของ KIO สามารถครอบครองอาวธุได้ อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลยงัคงปฏิเสธท่ีจะมอบอาํนาจในการปกครอง
ตนเองแก่ KIO อีกทั้งไม่อนุญาตให้มีการเรียนการสอนหรือใชภ้าษาคะฉ่ินอยา่งเป็นทางการดว้ย (Zaw Oo and 
Win Min, Ibid.: 10) หรือแมก้ระทัง่ ในเวลาต่อมา Lamung Tu Jai ผูน้าํของ KIO ไดร่้วมลงนามเจรจาหยดุยิงในปี 
1994 หากแต่ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกองทพักบักองกาํลงั KIA ก็ปะทุข้ึนอีกคร้ังอยา่งเห็นไดช้ดั  

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2009 การต่อสู้ของกองทพั (Tatmadaw) กบักองกาํลงัในรัฐคะฉ่ินก็กลบัมาอีก
คร้ัง เม่ือ KIO เกิดขอ้พิพาทเร่ืองโครงการพลงังานนํ้ าในเมือง Bhamo หลงัจากท่ีกองทพัแห่งอิสรภาพคะฉ่ิน 
(Kachin Independence Army, KIA) ซ่ึงเป็นกองกาํลงัของ KIO ท่ีไปตั้งมัน่อยูใ่นบริเวณโครงการพลงังานนํ้ าตา
ป่างหมายเลข 1 และหมายเลข 2 (Taping No. 1 and Taping No. 2 Hydropower Project) ถูกโจมตีจากกองทพัของ
รัฐบาล (Kachin News Group, 2009) ซ่ึงนบัไดว้า่น่ีคือรอยร้าวรอยแรก ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความสัมพนัธ์อนัเงียบ
สงบท่ีวา่งเวน้จากความขดัแยง้มานานเกือบทศวรรษก็ตาม 

ในเวลาต่อมา ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินก็ยิ่งประทุหนกัข้ึนอีก เม่ือผูน้าํของ KIO 
ไม่สามารถเขา้ร่วมการเลือกตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2010 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งท่ีจดัข้ึนในรอบ 20 ปี (Whiteman, 
2013) และจากรายงานของ Matthew Smith ท่ีปรึกษาองคก์ร Human Rights Watch (HRW) ไดมี้การบนัทึกวา่
กองทพั (Tatmadaw) ไดป้ระกาศใชม้าตรการ “การรุกทางทหารคร้ังใหญ่” (Major Military Offensive) เม่ือวนัท่ี 9 
มิถุนายน 2011 โดยท่ีมีการสัง่การใหก้องทพัของรัฐบาลบุกโจมตีกองกาํลงั KIA ท่ีไปตั้งมัน่อยูใ่นบริเวณโครงการ
พลงังานนํ้ าตาป่าง (Taping Hydropower Project) อยา่งรุนแรง ซ่ึงกองกาํลงั KIA ไดท้าํการโตต้อบอยา่งรวดเร็ว
ดว้ยการระเบิดสะพาน วางกบัระเบิด และซุ่มโจมตีรถคุม้กนัของทหาร (Whiteman, 2013) จึงทาํให้หลายฝ่ายมอง
วา่นบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2011 เป็นตน้มา สงครามท่ีแทจ้ริงระหวา่งคะฉ่ินและกองทพัก็ไดเ้กิดข้ึนและล่วงเลยมา
จวบจนปัจจุบนั และแมว้า่นบัตั้งแต่การละเมิดขอ้ตกลงการเจรจาหยดุยิงในเดือนมิถุนายน 2011 เป็นตน้มา ทหาร
ในกองทพัไดเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนกวา่ 100 คนแลว้ กองทพัก็ยงัไม่มีทีท่าท่ีจะยติุสงครามกบัรัฐคะฉ่ินแต่อยา่งใด 
(Beech, 2013) 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองโครงการเข่ือนพลงันํ้ าในแม่นํ้ าตาป่าง (Taping Hydropower 
Project) มิใช่แหล่งท่ีมาของความขดัแยง้เพียงแหล่งเดียว Smith ยงักล่าวต่อไปในรายงานอีกวา่อนัท่ีจริงแลว้คะฉ่ิน
ยงัเต็มไปดว้ยแหล่งแร่ธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งเหมืองแร่หยกท่ีจงัหวดัผากั้น (Hpakant) ในรัฐคะฉ่ิน ท่ี
กล่าวกนัวา่เป็นแหล่งแร่ท่ีสําคญัท่ีเป็นท่ีมาของอญัมณีลํ้าค่าในโลกมากมายหลายช้ิน รวมไปถึงท่อส่งนํ้ ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติไปยงัประเทศจีนท่ีอยูใ่นรัฐคะฉ่ิน ท่ีไดส้ร้างกาํไรมากมายใหรั้ฐบาล (Whiteman, 2013) 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2012 กองทพัไดส้ะกดักั้นเสน้ทาง Ledo ท่ีเช่ือมต่อเมือง Myitkyina กบั
เมือง Danai ท่ีอยูใ่นหุบเขา Hukawng กองทพัของรัฐบาลไดปิ้ดกั้นถนนและควบคุมตวันกัท่องเท่ียวท่ีผ่านเส้นทาง
ดงักล่าวเอาไว ้อีกทั้งรัฐบาลยงัไดเ้สริมกาํลงัพลในเมือง Hpakant อนัไดแ้ก่ ทหารราบท่ี 86 กองพนัทหารราบท่ี 
238 และกองพนัทหารราบเบาท่ี 318 ไดม้าตั้งฐานท่ีมัน่อยูร่อบ ๆ เมือง Danai ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีไดท้าํการฝึกซอ้ม
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อาวธุปืนเบาและปืนใหญ่บริเวณชานเมือง รวมไปจนถึงการวางกบัระเบิดในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย (Zin Linn, 2012) 
ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อม หลงัจากท่ีรัฐบาลไดส้ั่งการระงบัการขุดเหมืองแร่หยกทุกแห่งในเมือง Hpakant ไป
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 ในขณะเดียวกนั ก็ไดอ้อกคาํสั่งให้ชาวบา้นในละแวกดงักล่าวเดินทางอพยพออกจาก
พ้ืนท่ี (Zin Linn, 2012)  

ต่อมาในปี 2012 การต่อสู้ระหวา่งกองทพั (Tatmadaw) และกองกาํลงั KIA คร้ังท่ีใหญ่ท่ีสุดก็เกิดข้ึนใน
เดือนมีนาคมบนถนนสาย Myitkyina-Bhamo และในเดือนเมษายนท่ีมี “สมรภูมิเพื่อปันวา” (Battle for Pangwa) 
ในยา่น Chipwi ใกลก้บัหมู่บา้น Luchang จงัหวดั Myitkyina เมืองหลวงของรัฐคะฉ่ิน ต่อมาในเดือนสิงหาคมท่ี
จงัหวดั Hpakant ซ่ึงฝ่ายกบฏอา้งว่าไดส้ังหารทหารของกองทพั (Tatmadaw) ไปกว่า 140 นาย และในเดือน
ธนัวาคม 2012 ล่วงเลยมาจนถึงมกราคม 2013 กองทพัพม่าไดโ้หมโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่ใส่พ้ืนท่ีรอบ ๆ 
เมืองไลซา (Laiza)  

ความรุนแรงและอาวุธยุทโธปกรณ์ยงัคงเป็นวิธีการและเคร่ืองมือหลักท่ีกองทัพและกองกาํลังฝ่าย
ต่อตา้นอาํนาจรัฐยงัคงเลือกใชเ้ป็นสาํคญั ความตั้งใจท่ีจะสร้างสนัติภาพภายในประเทศเฉกเช่นท่ีรัฐบาลกล่าวอา้ง
จึงยิ่งไกลจากความเป็นจริงออกไป การเจรจาสันติภาพจึงยากท่ีจะสาํเร็จและนาํไปสู่การสร้างสันติภาพไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง อน่ึงโครงสร้างและสถาบนัทางการเมืองของพม่าก็ถือเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้ความขดัแยง้ยงัคงดาํรงอยู ่
กล่าวคือ ภายในโครงสร้างอาํนาจของรัฐบาลกลางนั้นก็มิไดมี้เอกภาพในกระบวนการตดัสินใจ นักการเมืองท่ี
ดาํรงตาํแหน่งในรัฐบาลทหารมิไดร้วมตวัเป็นเน้ือเดียวกนักบักองทพั หากแต่เต็มไปดว้ยความขดัแยง้ การคาน
อาํนาจ และการแยง่ชิงผลประโยชน์ จึงทาํใหก้ารท่ีรัฐบาลตดัสินใจเจรจาสนัติภาพและการลงนามขอ้ตกลงหยดุยิง
กบัฝ่ายตรงขา้ม มกัจะตอ้งจบลงดว้ยการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์จากการตดัสินใจของกองทพั 
 
มองความขัดแย้งภายในสถาบันและโครงสร้างทางการเมอืงของพม่า 

นบัตั้งแต่สมยันายกรัฐมนตรี U Nu ซ่ึงถูกบีบใหล้าออกในปี 1958 ผูน้าํพม่าคนต่อมาคือนายพล Ne Win 
ไดท้าํการปราบจลาจลและพวกนิยมซา้ยจดัอยา่งเด็ดขาด เขาไดจ้ดัไหมี้การเลือกตั้งทัว่ประเทศใน 1960 ทาํให้นาย 
U Nu ไดก้ลบัมาเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะไดรั้บเสียงขา้งมากในสภา หากแต่ 2 ปีต่อมาเขาก็ถูกปราบปราม
โดยคาํสั่งของนายพล Ne Win จึงนาํไปสู่การศึกษาทาํความเขา้ใจการเมืองภายในกองทพัและรัฐบาลซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาสู่ประวติัศาสตร์การเมืองของพม่าตลอดหลายทศวรรษท่ีผา่นมาเลยทีเดียว อีกทั้งหลกักฎหมาย
มาตราต่าง ๆ ท่ีบญัญติัข้ึนในรัฐธรรมนูญพม่าไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทเกมการเมืองท่ีผูมี้อาํนาจในแต่
ละช่วงเวลาไดก้าํหนดข้ึน ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะหยิบยกเอารัฐธรรมนูญของพม่าในปี 2008 มาเนน้ย ํ้าให้เห็นถึงปัจจยัท่ี
สาํคญัท่ีทาํให้ศูนยก์ลางอาํนาจท่ีเคยเป็นเพียงศูนยก์ลางเดียวให้แตกกระจายออกเป็น 4 ส่วน อีกทั้งการเมืองพม่า
ยคุหลงัปี 2008 ท่ีมีตวับทกฎหมายอนัเป็นส่วนสาํคญัต่อการเร่งเร้าให้สงครามภายในกลบัคืนมาอีกคร้ัง ไดส้ร้าง
ความชอบธรรมแก่กองทพัในขณะเดียวกนัก็นาํมาซ่ึงความขดัแยง้กนัเองภายในกองทพัและรัฐบาล 
ยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์รัฐบาลและกองทพัของพม่าในปี 1992 ประธาน SLORC พลเอกอาวโุส Saw Maung 
ถูกบีบให้ตอ้งลาออกจากตาํแหน่งประธานสภาเน่ืองจากความเจ็บป่วยทางจิต จึงทาํให้รองประธานสภา พลเอก
อาวโุส Than Shwe รับช่วงต่อตาํแหน่งประธานสภา SLORC ทาํให้ฝ่ายอนุรักษนิ์ยมหัวรุนแรงในกองทพัมีความ
เขม้แข็งมากยิ่งข้ึนไปกวา่แต่ก่อน ทั้งน้ี พลเอกอาวโุส Than Shwe มีผูช่้วยท่ีสาํคญัถึง 2 คนไดแ้ก่ Maung Aye ผู ้
บญัชาการทหารบกของพม่า และ Khin Nyunt เลขาธิการสภาอนัดบัหน่ึง (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 197-200) 
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ซ่ึงทั้ งสองมีบทบาทสําคญัในการบริหารประเทศและใช้อาํนาจของพลเอก Than Shwe ท่ีดํารงตาํแหน่ง
ประธานสภา ณ ขณะนั้น  

ในขณะท่ี Maung Aye ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรับผิดชอบเร่ืองการทหารและเศรษฐกิจของประเทศเป็น
หลกั Khin Nyunt ก็ดูแลรับผิดชอบกิจการดา้นการเมืองและการต่างประเทศซ่ึงเป็นเหตุให้เขาตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจากต่างประเทศและกลุ่มองคก์รระหวา่งประเทศมากมาย ทาํให้เขามีความเช่ือท่ีวา่รัฐบาลทหาร
จาํเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทสงัคมโลกและจะตอ้งเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ดว้ยเหตุ
น้ีเขาจึงถูกหมายหัววา่เป็นฝ่ายเสรีนิยมในรัฐบาล ณ ขณะนั้น  (Kyaw Yin Hlaing, 2012: pp. 200-201) และเม่ือ
วนัท่ี 18 ตุลาคม 2004 เขาก็ถูกบีบใหล้าออกจากตาํแหน่งประธานสภาท่ีเคยไดรั้บสืบทอดจากพลเอกอาวโุส Than 
Shwe เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2003 ทั้งน้ี Khin Nyunt ไดถู้กกกับริเวณให้อยูใ่นบริเวณบา้นพกัจนกระทัง่วนัท่ี 13 
มกราคม 2011 จึงไดรั้บการปล่อยตวั  

หลงัจากเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2011 การเมืองพม่าก็ไดม้าถึงการเปล่ียนแปลงโฉมหน้าคร้ังสําคญัเม่ือ 
"สภาเพ่ือสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ" (State Peace and Development Council: SPDC) (หรือ SLORC เดิม) 
ตดัสินใจมอบอาํนาจให้แก่รัฐบาลใหม่นาํโดยประธานาธิบดี Thein Sein ทั้งน้ีท่ีผ่านมา หน่วยงานราชการฝ่าย
บริหารและนิติบญัญติัถูกควบคุมดว้ยสมาชิกของ “พรรคสหสามคัคีและการพฒันา” จึงทาํให้เม่ือกา้วข้ึนมารับ
ตาํแหน่งประธานาธิบดี Thein Sein ตดัสินใจประกาศว่าตนตั้งใจท่ีจะปฏิรูปดา้นการบริหารและเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกทั้งยงัไดริ้เร่ิมโครงการรณรงคต์่อตา้นการคอรัปชัน่อีกดว้ย ซ่ึงหมายถึงการร้ือชุดโครงสร้างอาํนาจเก่า
มาทาํการ “ลา้งชาํระ” ใหม่ทั้งหมดนัน่เอง 

นบัตั้งแต่การข้ึนสู่อาํนาจของประธานาธิบดี Thein Sein โครงสร้างอาํนาจภายในกองทพัและรัฐบาลท่ี
เคยเป็นมาตลอดเร่ิมถูกสัน่คลอนจากการเปิดพ้ืนท่ีทางการเมือง ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองเม่ือเร็ว ๆ น้ีท่ีผ่าน
มาทั้งในสภาและนอกสภาเนน้ย ํ้าชดัเจนถึงพลวตัและการปรับตวัของโครงสร้างอาํนาจภายในของรัฐบาล  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าในปัจจุบนั รัฐบาลนาํโดยประธานาธิบดี Thein Sein กระตุน้กระแสความเป็น
ประชาธิปไตยในพม่ามากยิ่งข้ึนกวา่ในอดีต แต่ในขณะเดียวกนั กองทพัก็ยงัคงแนวโนม้ท่ีจะก่อความรุนแรงต่อ
ชนกลุ่มน้อยต่อไป ทั้งการบงัคบัผูใ้ชแ้รงงาน การข่มขืน และการใช้แรงงานเด็กซ่ึงเป็นแนวทางท่ีกองทพัมกั
เลือกใชก้บัชนกลุ่มนอ้ยเสมอมา กล่าวคือ แมว้า่ประธานาธิบดี Thein Sein จะไดมี้การออกคาํสั่งให้กองทพัรัฐบาล
หยดุยิงเม่ือเดือนมกราคม 2013 หากแต่การต่อสู้ของกองทพัยงัคงดาํเนินต่อไป สร้างความประหลาดใจให้หลาย
ฝ่ายตระหนกัวา่ รัฐบาลของประธานาธิบดี Thein Sein อาจไม่ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบักองทพั (Tatmadaw) 
ท่ีนาํโดยรองพลเอกอาวโุส Min Aung Hlaing อีกต่อไป ทั้งน้ี พลเอก James Lum Dau รองหัวหนา้ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศของ KIO เปิดเผยวา่ ปัญหาการสูร้บท่ียดืเยื้อระหวา่งกองทพัพม่ากบักองกาํลงั KIA มีสาเหตุมาจากการ
ขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งกองทพักบัรัฐบาลพม่า จึงทาํใหค้าํสัง่หยดุยงิของประธานาธิบดี Thein Sein ไม่ได้
รับการปฏิบติัตามโดยทหารในพ้ืนท่ี (Phanuwat, 2555) ในขณะเดียวกนั ความพยายามในการเจรจาหยดุยงิระหวา่ง
รัฐบาลกบักลุ่ม KIA ก็ยงัไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสําเร็จ รวมทั้งชาวคะฉ่ินจาํนวนมากยงัคงไม่ไวใ้จรัฐบาล
ทหารพม่า อนัเน่ืองมาจากการเจรจาท่ีลม้เหลวบ่อยคร้ังก่อนหนา้น้ี (Phanuwat, 2555) 

แนวคิดเร่ืองการสร้างวฒันธรรมหลกัแห่งชาติท่ีมาในรูปของนโยบายการทาํใหเ้ป็นพม่า (Burmanization 
Policy) ไดก่้อรูปในเชิงรูปธรรมเป็นโครงสร้างทางการเมืองท่ีรวมศูนยอ์าํนาจและไม่เป็นธรรมต่อชาติพนัธ์ุต่าง ๆ 
นโยบายดังกล่าวทาํงานได้อย่างสอดคลอ้งกับความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคของมหาอาํนาจอย่าง
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ประเทศจีนผา่นโครงการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนในพม่า ซ่ึงส่งผลให้ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ
ของรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินยงัคงดาํรงอยู่ ทั้งน้ี รัฐบาลจีนถูกมองว่าเป็นผูอุ้ปถมัภ์รัฐบาลทหารพม่ามาโดย
ตลอด ในขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนก็ไดเ้ปล่ียนแปลงท่าทีความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรัฐบาลทหารพม่าต่อประเด็นความ
ขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุในประเทศไดอ้ยา่งน่าสนใจ กล่าวคือ ในขณะท่ีรัฐบาลระบอบเผด็จการอาํนาจนิยมแบบทหาร
ของพม่ากําลังใช้ความรุนแรงปราบปรามชนกลุ่มน้อยและกองกําลังติดอาวุธในรัฐต่าง ๆ จีนก็ได้สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีและสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองกาํลงัเหล่านั้นดว้ย จึงทาํให้เกิด
คาํถามท่ีน่าสนใจวา่จีนจดัการกบัความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่มนอ้ยอยา่งรัฐคะฉ่ินอยา่งไร  
 
โครงการพฒันาในพม่ากบัการลงทุนจากต่างประเทศ: “ความสัมพนัธ์ฉันน้องพี”่ ของจนี-พม่า? 

เน่ืองดว้ยปัจจยัทางภูมิศาสตร์ของพม่า รัฐบาลทหารพม่าจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินนโยบายท่ีจะไม่สร้างความ
เป็นศตัรูต่อทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามเยน็ท่ีกาํลงัคุกรุ่น (Holmes, 1967: 188)
ทั้งน้ี พม่าพยายามรักษาสถานะประเทศท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) เป็นสําคญั ฉะนั้น แมว้่าท่ีผ่านมา
จนกระทัง่ในปี 1962 ตะวนัตกจะมีอิทธิพลต่อพม่า หากแต่นับแต่นั้นเป็นตน้มา รัฐบาลก็เร่ิมตน้ท่ีจะลดบทบาท
ของตะวนัตกตามแนวนโยบายท่ีวางแผนไวเ้พ่ือทาํการถ่วงดุลกบัอิทธิพลจากโลกคอมมิวนิสตท่ี์มหาอาํนาจเพ่ือน
บา้นอยา่งประเทศจีนหยบิยืน่โอกาสและความใกลชิ้ดทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมมาให้กบัรัฐบาลทหารพม่าโดย
ไม่กระทบกระเทือนต่อท่าทีของรัฐบาลทหารพม่าท่ีตอ้งการแสดงออกถึงการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) 
เป็นสาํคญั การถ่วงดุลท่ีกล่าวถึงน้ีมีลกัษณะสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะรัฐบาลทหารพม่าเองเกรงกลวัอยา่งถึงท่ีสุดท่ี
จะทาํให้รัฐบาลปักก่ิงไม่พอใจต่อนโยบายดา้นการต่างประเทศใด ๆ ท่ีรัฐบาลย่างกุง้ตดัสินใจ ทั้งน้ี Robert A. 
Holmes (1967) มองว่าปัจจัยสองประการท่ีมีส่วนสําคัญต่อการเลือกใช้นโยบายการทําให้เป็นพม่า 
(Burmanization Policy) ไดแ้ก่ (1) แนวความคิดเกลียดชงัชาวต่างชาติ (Xenophobia) ของเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ผูเ้ป็น
สมาชิกของสภาปฏิวติัแห่งชาติพม่า (Burmese Revolutionary Council) (ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมีความคาดหวงัท่ีจะขจดัราก
ของชาวต่างชาติ ทั้งในทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจใหอ้อกไปจากสงัคมพม่าและเร่ิมตน้ใชน้โยบายการทาํให้เป็น
พม่า (Burmanization Policy) โดยเร็ว) และ (2) ความเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวเน่ืองกับความ
หวาดระแวงวา่สหรัฐอเมริกามีส่วนต่อการสนบัสนุนกองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: KMT) ในพม่า 
(Ibid.) 

เพราะฉะนั้น แนวนโยบายต่างประเทศของพม่าจึงถูกกาํหนดเป็นสาํคญัจากปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ (Chang 
1960: p. 121 in Ibid., p. 10) นายกรัฐมนตรี U Nu เคยกล่าวไวว้า่ เหตุผลท่ีพม่ามีแนวนโยบายท่ีเป็นกลาง 
(Burmese Neutralism) นั้น เป็นเพราะวา่พม่าตั้งอยูร่ะหว่างประเทศมหาอาํนาจท่ีเป็นศตัรูกนั 2 ค่ายอยา่งอินเดีย
และจีน อาํนาจทางการทหารและทางเศรษฐกิจของพม่านั้นอ่อนแอ จาํเป็นตอ้งปกป้องคุม้ครองตนเอง (U Nu, 
1955: p. 1 in Ibid.) นายกรัฐมนตรี U Nu ยงักล่าวต่อไปอีกวา่พม่าจะตอ้ง "เป็นมิตรกบัทุกประเทศ เพราะชาติของ
เรามิบงัอาจท่ีจะต่อตีกบัอาํนาจใด ๆ ได"้ (Thakin Nu, 1951: p. 53 in Ibid.)  
ต่อมาหลงัจากการยดึครองอาํนาจเป็นคร้ังท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 1962 กองทพัไดจ้ดัตั้งสภาปฏิวติัโดยมีนายพล Ne 
Win เป็นองค์ประธาน และเร่ิมตน้การกาํจดัศตัรูของกองทพัโดยเร็ว ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรี U Nu ซ่ึงเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองหน่ึงท่ีสาํคญัและเป็นผูส้นบัสนุนการแบ่งแยกดินแดน ยงัถูกจบัอีกดว้ย นอกจากน้ี ในเดือนต่อมา
กองทพัก็เรืองอาํนาจและประกาศใชเ้อกสารทางเศรษฐกิจท่ีมีช่ือวา่ “นโยบายสังคมนิยมวิถีพม่า” (The Burmese 
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Way to Socialism) ซ่ึงเป็นพิมพเ์ขียวในการพฒันาทางเศรษฐกิจและการประกาศอิสรภาพของประเทศ ทั้งน้ีสภา
ปฏิวติัยงัเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการท่ีจะใชน้โยบายในการลดทอนอาํนาจและตาํแหน่งแห่งท่ีของชาวต่างชาติในพม่า 
ตวัอยา่งเช่น การออกคาํสัง่ยติุการทาํงานของหน่วยงานและองคก์ารจากต่างประเทศ เช่น โครงการ Fulbright และ
โครงการ British Council อีกทั้งยงัออกคาํสัง่ใหบ้รรดาครูต่างชาติตอ้งออกจากประเทศภายในเวลา 6 เดือนอีกดว้ย 
และในเวลาต่อมา ในปี 1964 รัฐบาลทหารพม่าก็ไดท้าํให้โครงการทางหลวงท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นผูส้นับสนุน
งบประมาณกว่า 84 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ยุติลงอยา่งปราศจากเง่ือนไข นับเป็นสัญญาณสําคญัของการ
ส้ินสุดความสัมพนัธ์อนัดีกบัตะวนัตกและนาํไปสู่การถ่วงดุลกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของ
พม่ากบัโลกคอมมิวนิสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประเทศจีน 

ในความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากบัรัฐบาลจีนนั้น อีกปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งก็คือ
บทบาทและความสัมพนัธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้ งสองประเทศ เพราะในขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน 
(Chinese Communist Party: CCP) แทบจะเป็นเน้ือเดียวกนักบัรัฐบาลจีน รัฐบาลพม่ากลบัเป็นปฏิปักษแ์ละจอ้งจะ
ทาํลายพรรคคอมมิวนิสตพ์ม่า (Burma Communist Party: BCP) อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงในช่วงปี 1962-1978 พรรค
คอมมิวนิสตพ์ม่ามีบทบาทสาํคญัมากในการสร้างรอยร้าวระหวา่งความสมัพนัธ์จีน-พม่า เพราะรัฐบาลจีนไม่พอใจ
รัฐบางทหารพม่าเป็นทุนเดิม เน่ืองดว้ยการดาํเนินนโยบายสังคมนิยมวิถีพม่า ซ่ึงเป็นเหตุทาํให้กิจการของเอกชน
มากมายกลายเป็นของรัฐ (Privatize and Nationalize) บวกกบัความกงัวลของรัฐบาลจีนเองเก่ียวกบับทบาทท่ี
เพ่ิมข้ึนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาจทาํให้พรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่าง ๆ ตกท่ีนัง่ลาํบาก จึงทาํให้พรรค
คอมมิวนิสตจี์นเร่ิมใหค้วามช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสตพ์ม่า โดยในเดือนสิงหาคม 1962 จีนไดช่้วยสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตพ์ม่าท่ีอาศยัอยูใ่นปักก่ิงและเสฉวนตีพิมพเ์อกสารท่ีมีช่ือว่า “ขอ้เท็จจริงบางประการเก่ียวกบัรัฐบาล
ทหารของนายพลเนวิน” (Some Facts about Ne Win’s Military Government) อีกทั้งจีนยงัสร้างถนนมากมายเพ่ือ
เช่ือมต่อจีนกบัลาวและพม่า อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ จีนพยายามสร้างเสน้ทางเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ
ช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคมากข้ึน (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2556: p. 30)      

นอกจากน้ี ปัญหาชายแดนจีน-พม่าท่ีสาํคญั อนัไดแ้ก่ ปัญหากองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: 
KMT) และปัญหาการอพยพเขา้มาของชาวจีนโพน้ทะเลในฐานะท่ีเป็นการรุกรานดินแดนและการบ่อนทาํลายจาก
จีน ต่างก็เป็นส่วนสนบัสนุนใหรั้ฐบาลพม่าไม่อาจน่ิงนอนใจต่อจีนได ้จนกระทัง่ในปี 1967 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
รัฐบาลจีนกบัรัฐบาลทหารพม่าก็มาถึงจุดแตกหกั เพราะหลงัจากท่ีมีการรณรงคเ์ขา้ร่วมอุดมการณ์ลทัธิสังคมนิยม
เหมาเจ๋อตุง (Maoism) อยา่งโจ่งแจง้ในกรุงยา่งกุง้ รัฐบาลทหารพม่าไดอ้อกคาํสั่งใชก้าํลงัปราบปรามประชาชนท่ี
ก่อจราจลเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน จีนจึงตดัสินใจประกาศสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตข์องพม่าอยา่งเปิดเผยเป็นคร้ัง
แรก รวมทั้งเรียกร้องใหป้ระชาชนพม่าลุกฮือต่อรัฐบาล Ne Win อีกดว้ย (Robinson, 1987: p. 243-244 ใน สิทธิพล 
เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 30-31)  รัฐบาลทหารพม่าจึงตอบโตด้ว้ยการสัง่ปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนทัว่ประเทศ
และตดัสิทธิทางการเมืองชาวพม่าเช้ือสายจีนดว้ย (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547: p. 386-387 ใน สิทธิพล เครือรัฐติ
กาล, อา้งถึงแลว้, p. 31) ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาพรรคคอมมิวนิสตข์องจีนเร่ิมสนบัสนุนจดัหาความช่วยเหลือต่าง ๆ 
เช่น อาวธุ การฝึก ท่ีปรึกษา การขนส่ง ฯลฯ แก่พรรคคอมมิวนิสตข์องพม่า (Burma Communist Party: BCP) อยา่ง
เปิดเผย ดงัท่ีปรากฏในเอกสารลบัของ CIA วา่ 
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"จีนให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายกบฏนับต้ังแต่เดือนเมษายน 1971 เช่น สรรพวธุท่ีได้กล่าวถึงก่อนหน้านี ้
ยทุธภัณฑ์ ลูกระเบิด เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เส้ือผ้าและเคร่ืองแบบ ยารักษาโรค พืชพันธ์ุธัญญาหาร เอกสารโฆษณา
ชวนเช่ือ (รวมท้ังเขด็กลัดเหมาเจ๋อตุง) และเงินทุน (ท่ีใช้เป็นสกุลเงินของพม่า)" (CIA Intelligence Report 1971: 
78) 

ในช่วงตน้ปี 1950 กองกาํลงัของพรรคก๊กมินตัง๋ (Kuomintang: KMT) บางส่วนไดบุ้กเขา้มาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพม่า หลงัจากนั้นไม่นานกองกาํลงักลุ่มน้ีก็ไดร้วมตวักนัก่อตั้ง "กองทพัผูป้ลดปล่อย
ต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ห่งยนูาน" (Yunnan Anti-Communist Salvation Army) และในช่วงตน้ทศวรรษ 1950 ก็มี
การต่อสู้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในมณฑลยนูาน ทาํให้ความขดัแยง้ในบริเวณชายแดนลุกโชนและเป็นเหตุให้รัฐบาลทั้ง
สองประเทศตอ้งเฝ้าระวงัในเร่ืองนโยบายท่ีอาจกระทบต่อความสมัพนัธ์ในระยะยาว ผลท่ีตามมาก็คือ พม่ากลวัวา่
จีนจะบุกเขา้มาในพม่าและยึดพ้ืนท่ีชายแดนบางส่วนในนามของการปราบปรามกองกาํลงั KMT อีกทั้งยงักลวัวา่
จีนจะเขา้ใจผิดว่าชาวพม่าตั้งใจให้ท่ีพกัพิงแก่กองกาํลงั KMT รวมทั้งนโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสต์สนับสนุน
ไตห้วนัของสหรัฐอเมริกา เพราะถา้เป็นเช่นนั้น รัฐบาลจีนก็จะกลายเป็นภยัคุกคามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของพม่าเลย
ทีเดียว 

ต่อมาในช่วงปี 1979-1987 จีนเล็งเห็นความจาํเป็นในการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลทหารพม่า
เน่ืองจากตอ้งการสะกดักั้นอิทธิพลของเวยีดนามและโซเวยีตในภูมิภาค รัฐบาลจีนภายใตก้ารนาํของเติ้งเส่ียวผิงจึง
ยติุการใหก้ารสนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตต์่าง ๆ ทัว่โลกและมุ่งปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายในประเทศ3 อีกทั้งจดัตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศดว้ย (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 39) จึงทาํให้
ในปี 1980 พรรคคอมมิวนิสตจี์นเสนอใหพ้รรคคอมมิวนิสตพ์ม่าหนัไปปรองดองกบัรัฐบาลทหารพม่า (ฐิติพร จิระ
สวสัด์ิ, 2543: p. 65 ใน สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 45) และในปี 1989 พรรคคอมมิวนิสตพ์ม่าก็ล่ม
สลายลง 

เพราะฉะนั้น ตลอดช่วงสงครามเยน็ท่ีผา่นมาหลายทศวรรษ แนวนโยบายต่างประเทศของพม่าท่ีมีต่อจีน 
คือนั้นยอ่มไม่ใช่เป็นความสัมพนัธ์ “ฉันพี่นอ้ง” (Pauk Phaw) ท่ีเต็มไปดว้ยความไวว้างใจกนัอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี 
Fan Hongwei (2012) เสนอวา่ พม่ามีความเกรงกลวัและไม่ไวว้างใจจีนเป็นอนัมากตลอดช่วงสงครามเยน็ท่ีผ่านมา 
รัฐบาลพม่าจึงเลือกท่ีจะธาํรงรักษาสถานะความเป็นกลาง (Neutrality) และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) 
เน่ืองจากจาํตอ้งหลีกเล่ียงการเป็นปฏิปักษ์กบัจีนในฐานะภยัคุกคามพม่าท่ีทรงอาํนาจ (Ibid., p. 9) ในยคุท่ีจีน
แพร่กระจายกระแสการปฏิวติัต่อตา้นรัฐบาลตามแนวทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ พม่าจึงจาํเป็นตอ้งแสดงความ
โอนอ่อนผอ่นตามจีนในหลาย ๆ โอกาส (Steinberg, 2012: p. 4)  

ในขณะเดียวกนั Yun Sun (2012) ก็สนบัสนุนวา่ความคิดของ Fan Hongwei (2012) วา่การเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองของพม่าอนัรวดเร็วในช่วงเวลาท่ีผ่านมาไม่นานน้ีไดท้า้ทายผลประโยชน์ของจีนท่ีดาํรงอยู่ในพม่า 
อาทิ เสถียรภาพบริเวณชายแดน การขนส่งพลงังาน และการร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Sun, 2012:pp. 75-78) 
เช่นเดียวกนักบัการวางแผนดา้นยทุธศาสตร์ในอนาคต หลงัจากท่ีพลเอกอาวโุส Thein Sein อาํลาตาํแหน่งเม่ือ
เดือนมีนาคม 2011 และการสถาปนา "ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยทุธศาสตร์รอบดา้น" (comprehensive 

                                                 
3 แต่กระน้ันก็ยังคงรักษาระบอบการปกครองท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ในนามของการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและการเมื อง

ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเสรี (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อ้างถึงแล้ว, p. 40) 
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strategic cooperative partnership) (Steinberg, 2012: p. 5) จีนยิง่ตอ้งตระหนกัถึงการทบทวนความสมัพนัธ์กบัพม่า
ในระยะยาวคร้ังใหญ่  

ดว้ยเหตุน้ี นบัตั้งแต่หลงัปี 1988 เป็นตน้มา จีนจึงยกระดบัความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลทหารพม่าให้เป็นไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน ดงันั้น ในเวทีระหวา่งประเทศหลายคร้ัง จีนไดแ้สดงบทบาทเป็นผูใ้หค้วามชอบธรรมต่อระบอบ
การปกครองของพม่าและปกป้องพม่าจากแรงกดดนัท่ีมาจากนานาประเทศ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 
69) นอกจากน้ี จีนยงัมีส่วนสนับสนุนให้พม่าเป็นท่ียอมรับในเวทีระหว่างประเทศอีกดว้ย เช่น ในการประชุม
ระดบัรัฐมนตรีของอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือเดือนกรกฎาคม 1996 จีนเป็นผูส้นบัสนุนให้
พม่าไดรั้บการยอมรับเป็นหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียน จนกระทัง่ในปีต่อมา พม่าก็ไดรั้บการยอมรับเขา้
ร่วมประชาคมอาเซียน (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 70)  

ทั้ งน้ี เบ้ืองหลังการสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าของจีนนั้ นมิได้กระทําไปโดยคํานึงถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์ “ฉันพี่น้อง” (Pauk Phaw) โดยปราศจากเง่ือนไขแต่อยา่งใด หากแต่การยกระดบัความสัมพนัธ์
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาจะทาํใหจี้น ไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในพม่าอนัมหาศาล ซ่ึงก็คือ โครงการท่อ
ส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติระยะทาง 620 ไมล์ มูลค่า 2.5 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ท่ีเร่ิมตน้เส้นทางจาก 
Kyaukpyu (ตั้งอยูใ่นรัฐยะไข่) พาดผ่านรัฐคะฉ่ินไปยงั Kunming (ตั้งอยูใ่นมณฑลยนูาน) ซ่ึงท่อดงักล่าวสามารถ
บรรจุนํ้ ามนัในปริมาณมากถึง 22 ลา้นตนัและแก๊สธรรมชาติในปริมาณมากถึง 420 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อปี 
สร้างโดยบริษทัปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (China National Petroleum Corporation: CNPC) วิสาหกิจนํ้ ามนัและแก๊ส
รายใหญ่สุดของจีน โดยร่วมมือกบัสาํนกังานรัฐวิสาหกิจนํ้ ามนัและแก๊สพม่า (Myanmar Oil and Gas Enterprise: 
MOGE) และกองกาํลงัพม่า (Shivananda, 2012) นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างท่าเรือนํ้ าลึกเพ่ือใช้ในการขนถ่าย
นํ้ ามนัดิบและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรักษานํ้ ามนัท่ีกาํลงัสร้างข้ึนบนเกาะ Maday บริเวณชายฝ่ังรัฐยะไข่
เพื่อใชเ้ป็นปลายทางของการขนส่งจากเอเชียตะวนัตกและแอฟริกา (Shivananda, 2012)  

การสร้างท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊สธรรมน้ีถือเป็นผลประโยชน์ท่ีสาํคญัยิ่งของจีนในพม่า เพราะแต่เดิมจีน
จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกาโดยคิดเป็น 37% ของอุปสงค์ในการบริโภคนํ้ ามนัทั้งหมด
ภายในประเทศ ซ่ึงถา้ท่อน้ีสร้างเสร็จความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพ่ึงพาก็จะลดเหลือเพียง 30% ในขณะท่ีญ่ีปุ่น เกาหลี 
และไตห้วนัจาํเป็นตอ้งพึ่งพามากถึง 75% ของการบริโภคทั้งหมด ช่องแคบมะละกาท่ีมีสิงคโปร์เป็นนายทวาร
รักษาประตูการคา้ท่ีสาํคญัแห่งน้ีจึงถือวา่เป็นจุดยทุธศาสตร์ทางการคา้และการทหารท่ีสาํคญัสาํหรับจีนเพราะเป็น
ท่ีทราบกนัดีแลว้วา่สิงคโปร์มีฐานทพัเรือของสหรัฐฯ ซ่ึงถือเป็นภยัคุกคามท่ีสาํคญัในสายตาของจีน (Pedersen, 
2013) 

นอกจากน้ี จีนยงัมองเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในรัฐคะฉ่ินอีกดว้ย ซ่ึงก็คือ เมือง Bhamo ซ่ึง
มีปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัคือ เมืองน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าอิรวดีและเป็นเมืองท่ีเรือขนส่งสินคา้สามารถแล่นจาก
อ่าวเมาะตะมะเขา้ไปถึงไดเ้ป็นระยะทางกวา่ 1,450 กิโลเมตร (รัชนีกร บุญ-หลง, 2537: p. 42 ใน สิทธิพล เครือรัฐ
ติกาล, อา้งถึงแลว้, p. 79) ในขณะเดียวกนัรัฐฉานซ่ึงเป็นรัฐท่ีติดกบัคะฉ่ินนั้นก็มีพรมแดนติดกบัประเทศไทยซ่ึง
สามารถออกทะเลไดเ้ช่นกนั ฉะนั้น ดว้ยบริบทท่ีรัฐบาลทหารพม่าอนุญาตใหมี้การคา้ชายแดนไดต้ั้งแตปี่ 1988 นั้น 
ก็ยอ่มเป็นสญัญาณสาํคญัท่ีทาํใหเ้ห็นไดว้า่จีนจะยินดีมากเพียงใดหากรัฐคะฉ่ินและรัฐฉานปราศจากความขดัแยง้
และการสูร้บและหนัมาทาํการคา้และพฒันาเสน้ทางการคมนาคม 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
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I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ดว้ยเหตุน้ี จีนเลือกใชก้รอบความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐ-รัฐในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกบัรัฐบาล
ทหารพม่าอนัหมายถึงการลงทุนในโครงการท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ จีนไดม้องขา้มตวัแสดงในระดบัใตรั้ฐ
อยา่งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปโดยปริยายและเลือกท่ีจะไม่แสดงบทบาทเลือกขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ามกลางความ
ขดัแยง้น้ี (Beech, 2013) แมว้า่เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2013 การบุกโจมตีทางอากาศของกองทพั (Tatmadaw) จะ
ล่วงลํ้าเขา้ไปในเขตประเทศจีน ห่างจากแนวพรมแดนประมาณ 500 เมตร จีนก็ไดไ้ดเ้รียกร้องใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสูร้บทางภาคเหนือของพม่าเคารพขอ้ตกลงการเจรจาหยดุยิง (Ceasefire Agreement)4 อีกทั้งนาย Hong Lei 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยงัแถลงยนืยนัต่อประเด็นดงักล่าวในวนัท่ี 22 มกราคมท่ีผา่นมาวา่ “เราเช่ือ
ว่าการพูดคุยเจรจาเป็นหนทางเดียวท่ีถูกตอ้งในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางภาคเหนือของเมียนมาร์ และ
คาดหวงัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่การเจรจาหยดุยงิและเร่ิมตน้การเจรจาต่อรองกนั” (Tassaluck, 2556) นาย Hong 
Lei ยงัระบุด้วยว่า ทางการจีนได้ส่งตวัแทนเดินทางไปยงัเมียนมาร์ เพ่ือแสดงความวิตกกังวลในเร่ืองน้ี และ
เรียกร้องใหเ้มียนมาร์ เร่งหามาตรการป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนมองวา่การแถลงยืนยนัต่อประเด็นดงักล่าวของนาย Hong Lei มิใช่เพ่ือปกป้องรัฐ
คะฉ่ินหรือเขา้ขา้งรัฐบาลทหารพม่าแต่อยา่งใด หากแต่จีนกลบัแสดงจุดยืนอยา่งแข็งขนัวา่การกระทาํดงักล่าวได้
ลุกลํ้าอาํนาจอธิปไตยของจีนอย่างชดัเจน จีนจึงเรียกร้องให้หยดุยงิเพ่ือมิให้เกิดความเส่ียงแก่ตวัจีนเอง ทั้งในแง่
ระเบิดท่ีตกขา้มฟากและผูอ้พยพล้ีภยัไหลบ่าเขา้พรมแดน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการให้สถานการณ์ความขดัแยง้
สงบลง เพื่อท่ีจะทาํให้การลงทุนในพม่าเป็นไปอยา่งราบร่ืน กล่าวคือ ความขดัแยง้และความรุนแรงเป็นสาเหตุ
หลกัท่ีทาํให้การลงทุนของจีนเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร เช่นท่ีความไม่สงบในรัฐคะฉ่ินบวกกบัเสียงส่วน
ใหญ่ของประชาชนชาวพม่าเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ประธานาธิบดี Thein Sein ตอ้งตดัสินใจระงบัการสร้างโครงการ
เข่ือนมีตซน (Myitsone Dam) ท่ีผลิตไฟฟ้าส่งไปยงัประเทศจีน ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ในรัฐคะฉ่ิน เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 20115  

แมว้า่ เข่ือนมีตซน (Myitsone Dam) จะถูกระงบัการสร้างเอาไว ้หากแต่โครงการท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊ส
ธรรมชาติ ถือเป็นสัญญาณท่ีเนน้ย ํ้าวา่จีนยงัคงมีอิทธิพลดา้นพลงังานในภูมิภาคเป็นอนัมาก ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษทั
ปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (China National Petroleum Corporation: CNPC) ไดว้างแผนการลงทุนไวว้า่จะมอบเงิน
จาํนวน 6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะเงินช่วยเหลือ ซ่ึงไดม้อบใหแ้ลว้ประมาณ 1.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้
ในการสร้างโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ในขณะเดียวกนัรัฐบาลทหารพม่าคาดหวงัวา่จะไดรั้บมากกวา่ 1 
ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีในฐานะค่าตอบแทนจากโครงการน้ีสาํหรับสามทศวรรษเลยทีเดียว อยา่งไร

                                                 
4 ซ่ึงคร้ังหน่ึง KIO เคยได้ลงนามไว้ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 1994 เน่ืองจากถกูกองทัพทหารพม่ารุกอย่างหนักและจีนเองก็

มีส่วนสาํคัญในการอนุญาตและอาํนวยความสะดวกให้กองทัพพม่าสามารถขนส่งอาวุธยทุโธปกรณ์จากด่านชายแดนบริเวณใกล้กับ
เมือง Ruili ทางตะวันตกของยูนานไปยังเมือง Loije ใกล้กับเมือง Laiza ฐานท่ีมั่นของคะฉ่ินดังท่ีปรากฏรายงานในนิตยสาร Far 
Eastern Economic Review ฉบับวันท่ี 23 เมษายน 1992 (Anonymous, 1992: p. 8) 

5 โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นขึน้เม่ือปี 2007 ระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลพม่า เร่ิมต้นการก่อสร้างในปี 2009 และคาดการณ์
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2019 ซ่ึงรัฐบาลจีนทุ่มเงินลงทุนประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ท้ังนีรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ อ้างว่า
กลุ่ม KIO ยินยอมท่ีจะให้มีการก่อสร้างเข่ือนในรัฐคะฉ่ินและได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลพม่าถึง 2 ล้านเหรียญดอลลาร์ในการ
สัมภาษณ์ในงานประชุมผู้ ส่ือข่าวเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2011 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านจาํนวน 47 หมู่บ้านถูกขับไล่ให้ต้องโยกย้ายออก
จากพืน้ท่ี จึงก่อให้เกิดเหตลุอบวางระเบิดในระหว่างการก่อสร้างเม่ือเมษายน 2010 ท้ายท่ีสุดประธานาธิบดี Thein Sein ประกาศระงับ
การก่อสร้างเข่ือนเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2011 (International Crisis Group, 2011) 
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ก็ตาม โครงการดงักล่าวกลบัถูกต่อตา้นโดยกองกาํลงัติดอาวธุกลุ่มใหญ่อยา่ง กองทพัสหรัฐวา้ (United Wa State 
Army: UWSA) และกองทพั KIA (Shivananda, 2012) 

แมว้่าทรัพยากรธรรมชาติในรัฐคะฉ่ินจะอุดมสมบูรณ์และมีอยู่มากมาย หากแต่พ้ืนท่ีบริเวณชายแดน
ส่วนใหญ่ยงัคงดอ้ยพฒันา เต็มไปดว้ยถนนยางมะตอยและไม่มีเส้นทางเช่ือมต่อกบัระบบรางรถไฟ ในขณะท่ีฝ่ัง
ตรงขา้มซ่ึงเป็นประเทศจีน โครงการสาธารณูปโภคจาํนวนมากในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนเกิดข้ึนมากมาย สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่แรงงานขา้มชาติจากพม่าและส่วนอ่ืน ๆ ของจีน อีกทั้งนกัลงทุนชาวจีนยงัไดค้รอบครองพ้ืนท่ีในฝ่ัง
พม่าเป็นจาํนวนมากทั้ง ๆ มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพม่าก็ตาม และนายทุนกลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีน่ีเองท่ีพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กิดโครงการการพฒันาทางเศรษฐกิจในพม่า เช่น การพฒันาโครงการทางหลวงและระบบรางรถไฟให้
แลว้เสร็จภายในสามปีขา้งหนา้เพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่แรงงานขา้มชาติทั้งในพม่าและในจีน เป็นตน้ 
 ด้วยเหตุน้ี จึงนําไปสู่ข้อเสนอท่ีว่าสันติภาพและความสงบสุขจะนํามาซ่ึงการพัฒนาโครงการ
สาธารณูปโภคของจีนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นตวัการท่ีทาํให้จีนไดมี้เส้นทางใหม่ ๆ ในการสร้างอุปทานแก่ตลาด
นอกเหนือไปจากทะเลจีนใตท่ี้กาํลงัเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาคอยู ่ณ ขณะน้ีจนทาํให้การขนส่งสินคา้และบริการ
จากจีนไปสู่ตลาดโลกเป็นไปไดย้ากยิง่ข้ึน จึงยิง่เป็นการสนบัสนุนขอ้เสนอของผูเ้ขียนท่ีวา่ความขดัแยง้และความ
รุนแรงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหก้ารลงทุนของจีนเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร ดงันั้นรัฐบาลจีนจึงสนบัสนุนให้
เกิดการเจรจาสงบศึกอยู่บ่อยคร้ังหลงัเหตุการณ์การท้ิงระเบิดท่ีเมือง Laiza เพื่อทาํให้โครงการการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนของจีนในพม่าเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 
บทสรุปความขัดแย้งทางชาตพินัธ์ุในรัฐคะฉ่ิน: ยดืเยือ้ยาวนานไม่มทีีส้ิ่นสุด? 
 นบัตั้งแต่การละเมิดขอ้ตกลงการเจรจาหยดุยิง (Ceasefire Agreement) ในเดือนมิถุนายน 2011  กองทพั 
(Tatmadaw) ยงัคงต่อสูก้บักองกาํลงั KIA อยา่งไม่มีทีท่าวา่จะหยดุหยอ่น แมว้า่จะมีคาํสั่งจากประธานาธิบดี Thein 
Sein หรือคาํแถลงการณ์จากรัฐบาลจีนแลว้ก็ตาม สะทอ้นให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าทา้ยท่ีสุดแลว้ปัญหาความ
ขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ินเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมือง ท่ีมีท่ีมาจากนโยบาย
การทาํให้เป็นพม่า (Burmanization Policy) ท่ีสถาปนาอาํนาจแก่กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า (Burman) เหนือชนกลุ่มนอ้ย
และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนัก็ไดล้บเลือนความหลากหลายทางวฒันธรรมและผูกขาดความเป็นชาติ 
รวมไปถึงการสถาปนาวฒันธรรมหลกักดทบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ ใหมี้ฐานะลดถอยรองลงมาหรือแมก้ระทัง่ถูกทาํให้
หายไป จนนาํมาสู่ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนนบัคร้ังไม่ถว้น  

ทั้งน้ีภายใตก้ารดาํเนินนโยบายรวมพม่าใหเ้ป็นหน่ึงเดียวภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลก็ไดป้กปิดความจริง
ท่ีวา่ ภายในสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางอย่างรัฐบาล-กองทพั ก็มีการคานอาํนาจกนัระหว่างโครงสร้าง
อาํนาจเก่าและโครงสร้างอาํนาจใหม่ อาํนาจตามลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนูญและอาํนาจในเชิงปฏิบติัมีทั้ง
ความสอดคลอ้งและขดัแยง้กนัในตวั สะทอ้นออกมาเป็นความขดัแยง้ภายในและการปะทะกนัของอาํนาจภายใน
รัฐบาลทหาร และในขณะเดียวกนัการดาํเนินยทุธศาสตร์ของกองทพัต่อรัฐคะฉ่ินก็สะทอ้นใหเ้ห็นดว้ยวา่ในขณะท่ี
การเมืองในสภา กองทพัตอ้งเผชิญหนา้กบัโครงสร้างอาํนาจใหม่อยา่งรัฐบาลท่ีมีแนวโนม้โอนอ่อนผ่อนปรน ใน
ขณะเดียวกัน การเมืองในสนามรบ กองทัพก็ต้องเผชิญหน้ากับกองกําลัง KIA ท่ีมีทั้ งอาวุธครบมือและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีช้ีชวนให้กองทพัตอ้งมองหายุทธวิธีในการกาํราบและครอบครอง ดงัท่ีปรากฏเป็น
แผนการยึดครองเมืองไลซ่า (Laiza) และเส้นทางเลโด (Ledo Road) ตามท่ีเป็นข่าวในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา (2011-
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2013) เพื่อสะกดักั้นกองทพัคะฉ่ินในการขนส่งสินคา้และเสบียง รวมไปถึงตอ้งการท่ีจะผูกขาดเส้นทางเศรษฐกิจ
จากจีนและอินเดียดว้ยตนเองอีกดว้ย  
 ในขณะเดียวกนั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติในพม่าถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้
มหาอาํนาจของภูมิภาคอยา่งจีนมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลทหารพม่า รวมไปจนถึง
การจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ในรัฐคะฉ่ินท่ีจะส่งผลต่อการลงทุนสร้างท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติและ
แมว้่าประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัพม่าจะเคลือบแฝงไปด้วยความไม่ไวว้างใจกันลึก ๆ หากแต่
รัฐบาลทหารพม่ากลบัยงัคงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัจีนต่อไป ดว้ยเช่ือวา่น่ีคือการรักษาผลประโยชน์ในระยะ
ยาว เพราะหากรัฐบาลทหารพม่าแสดงท่าทีปฏิเสธจีนมากข้ึนท้ายท่ีสุดอาจนํามาสู่การสร้างเป็นปฏิปักษ์กับ
มหาอาํนาจท่ีทรงอาํนาจท่ีสุดในภูมิภาค ในขณะเดียวกนั จีนเองก็มิไดมี้สถานะท่ีเหนือกวา่พม่าแต่อยา่งใด เพราะ
จีนจาํเป็นจะตอ้งรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเอาไว ้หากจีนแสดงท่าทีปฏิเสธพม่า
เม่ือใด โครงการสร้างท่อส่งนํ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติก็คงจะซํ้ ารอยประวติัศาสตร์โครงการสร้างเข่ือนมีตซน 
(Myitsone Dam) อยา่งแน่นอน 
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Entering the ASEAN Community : Building walls or bridges  
to human trafficking 

 
Mekhala Wuttiwong* 

Sida Sonsri** 
 

Abstract 
  

This article focuses on the effect of ASEAN community to human trafficking in Southeast 
Asia . Firstly, it explains the mean of human trafficking which is one of illegal migrations.Human 
trafficking will make a process and will intervene in unskilled migrants.Secondly, explains about types 
of trafficking that are composed of two types : 1) Sexual exploitation such as prostitution and 
trafficking for illegal marriage 2) Economic and labor exploitation such as menials, forced labors and 
beggar. 

In addition this study explains about background and objective of the ASEAN Community in 
3 pillars : 1) ASEAN Political – Security Community : APSC  2) ASEAN Economic Community : 
AEC and 3.) ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC. There are many policies of developing 
region in a pillar. Moreover, this article is analyzed by author‟s  opinion on the effect of entering the 
ASEAN community to human trafficking.If consider ASEAN Community policies,  it seems to build 
invisible walland at the same time enlarge to build a bridge to human trafficking to stretch further than 
before. Countries in ASEAN have to defense and refrain factors which give rise to human trafficking 
such as strictly measures of border surveillance because if countries in ASEAN are opened freely, it 
will link easily. So, countries must cooperate to solve the problems seriously. More significantly, 
grassroots should be taken care of for their well being because they can be easily risked to become the 
victims of human trafficking. If grassroots are took care of and developed by ASEAN Socio – Cultural 
Community pillar‟s policies and at the same time each countries solve problems by implying ASEAN 
Political-Security Community pillar‟s policies,   it spill over to develop ASEAN Economic Community 
pillar. 
 
 
Keywords: Human Trafficking / Transnational Crime / ASEAN Community 
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 บทความน้ีมุ่งนาํเสนอผลกระทบของการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อการคา้มนุษยใ์นภูมิภาคอาเซียน
วา่จะมีลกัษณะเป็นไปในทิศทางใด โดยอนัดบัแรกไดอ้ธิบายถึงคาํนิยามของการคา้มนุษย ์ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การคา้แรงงานขา้มชาติในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย โดยการคา้มนุษยจ์ะกระทาํเป็นกระบวนการและจะแทรกแซงอยู่
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ทางเพศ ไดแ้ก่ การคา้หญิงเพ่ืองานบริการทางเพศ และการคา้มนุษยเ์พ่ือการแต่งงาน 2.) การแสวงหาประโยชน์
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การคา้มนุษยเ์พื่อใหเ้ป็นขอทาน 
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นอกจากน้ีบทความยงัได้อธิบายเก่ียวกับความเป็นมาของการเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ ง
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงประชาคมอาเซียนประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน และแต่
ละเสาหลกัจะมีนโยบายในการพฒันาภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในประเด็นน้ีบทความไดว้เิคราะห์ในมุมมองของ
ผูเ้ขียนเก่ียวกบัผลกระทบของการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558  ท่ีมีต่อปัญหาการคา้
มนุษย ์ซ่ึงจากบทวิเคราะห์สรุปไดว้า่ ณ ปัจจุบนัน้ีหากมองจากนโยบายของการเป็นประชาคมอาเซียนแลว้ อาจ
กล่าวไดว้า่ เปรียบเสมือนการสร้างกาํแพงล่องหน แต่การสร้างสะพานเช่ือมให้เกิดการคา้มนุษยมี์มาชา้นานแลว้ 
เพียงแต่คร้ังน้ีเป็นการสร้างสะพานให้ทอดยาวมากไปกว่าเดิม ดงันั้นส่ิงท่ีประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนตอ้ง
ร่วมกนัป้องกนั และอุดช่องโหว่ของปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดการคา้มนุษย  ์ก็คือ เร่ืองมาตรการการตรวจตราบริเวณ
พรมแดนอย่างเขม้งวด เพราะการเปิดประเทศอย่างเสรีมากกว่าเดิมหลงัจากเป็นประชาคมอาเซียนแลว้ แต่ละ
ประเทศในภูมิภาคจะเช่ือมโยงกนัไดง่้ายข้ึน ซ่ึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงั หาก
ตอ้งการใหปั้ญหาการคา้มนุษยค์ล่ีคลายใหไ้ดม้ากท่ีสุด และส่ิงสาํคญัท่ีไม่ควรละเลยก็คือประชากรรากหญา้ เพราะ
พวกเขาคือผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคา้มนุษยไ์ดง่้ายท่ีสุด ดงันั้นถา้หากประชาคมอาเซียนดูแลและพฒันา
ประชาชนภายในประเทศไดต้ามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นเสาหลกัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และ
แกไ้ขปัญหาไดต้ามนโยบายในเสาหลกัประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนอยา่งจริงจงัแลว้ ก็นบัเป็นนิมิต
หมายท่ีดีในการท่ีจะสนับสนุนเสาหลกัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภูมิภาคให้รุดหน้าทัดเทียมกับนานา
ประเทศท่ีมีการพฒันา หรือประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคญั : การค้ามนุษย์/  อาชญากรรมข้ามชาต/ิ ประชาคมอาเซียน 
 
 
บทน า 
 การคา้มนุษยไ์ม่ใช่ปัญหาใหม่ท่ีพ่ึงจะเกิด แต่เป็นปัญหาท่ีมีมาตั้งแต่การคา้ทาสในสังคมก่อนสมยัใหม่
เพื่อใชเ้ป็นแรงงานในกระบวนการผลิตแบบเกษตรกรรม และการสงคราม และมีพฒันาการเร่ือยมาจนถึงยุคล่า
อาณานิคม เช่น การล่าอาณานิคมและการกวาดตอ้นผูค้นมาเป็นทาส อนัไดแ้ก่ การคา้ทาสชาวผิวดาํ หรือชนเผ่า
พ้ืนเมืองมาเป็นสินคา้เชิงพาณิชยโ์ดยตรง ทั้งน้ีมีความเปล่ียนแปลงสาํคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งโฉมหนา้ของสังคม
โลกคือ นบัตั้งแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรม ท่ีเร่ิมข้ึนในยโุรปตะวนัตกตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ( ศูนยว์จิยัและ
พฒันาอาชญาวิทยาและกระบวนการยติุธรรมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2550, 1 ) 
นอกจากน้ีการคา้มนุษยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในยคุปัจจุบนั เร่ิมตน้ข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2503 ” 2513 
พร้อมๆกบัการเขา้มาของกองทพัสหรัฐอเมริกาในอินโดจีน โดยหญิงเหล่าน้ีจะถูกคา้ประเวณีให้กบัทหารชาว
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รวดเร็ว กลายเป็นค่านิยมแบบผิดๆท่ีเร่ิมเกิดข้ึนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา หลงัจากท่ีสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกไปจาก
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สาํคญัประการหน่ึงคือ การท่ีผูห้ญิงเหล่าน้ีไม่อาจทราบล่วงหนา้ถึงสภาพการทาํงานและไม่สามารถควบคุมสภาพ
น้ีไดเ้ลย และเน่ืองจาก ยคุปัจจุบนัเป็นโลกแห่งยคุโลกาภิวตัน์ ดงันั้น การท่ีแรงงานต่างชาติจะเขา้มายงัประเทศ
ปลายทางยอ่มมีมากข้ึน และมีโอกาสง่ายข้ึน จนนาํไปสู่การคา้แรงงานขา้มชาติแบบผิดกฎหมายในลกัษณะของ
การคา้มนุษยไ์ดง่้าย 

เน่ืองจากในปัจจุบนัโลกไดเ้ปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ทาํใหก้ารคา้มนุษยไ์ดรั้บการพิจารณาวา่ เป็น
ส่วนหน่ึงของอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรง และเป็นปัญหาท่ีบัน่ทอนความมัน่คง
ของมนุษย ์โดยเฉพาะการคา้เด็กและหญิง ซ่ึงก่อให้เกิดอาชญากรรมทั้งในระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ และ
ระดบัทอ้งถ่ิน และรวมถึงปัญหาสงัคมต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคเอดส์ ปัญหา
ยาเสพติดทั้งการคา้และการเสพ เป็นตน้ ซ่ึงมีผลต่อการดาํรงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรีของมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
และความมัน่คงของประเทศ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม วฒันธรรมของประเทศและประชาคมโลก ( ศูนย์
ปฏิบติัการต่อตา้นการคา้มนุษย ์มูลนิธิกระจกเงา, 2554, เวบ็ไซต ์) อีกทั้งการท่ีประเทศในอาเซียนกาํลงัจะกา้วเขา้สู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community ) ในปี พ.ศ.2558 น้ี โดยมีเป้าหมายของการรวมตวักนัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองและ  ขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศในทุก
ดา้น ประเทศในอาเซียนมีการเปิดอยา่งเสรีทางดา้นการคา้ การลงทุนมากยิง่ข้ึน รวมถึงความสามารถในการรับมือ
กบัปัญหาใหม่ๆระดบัโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ( สาํนกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, 11 ) ส่งผลให้
ประเด็นการคา้มนุษยใ์นอาเซียนเป็นความทา้ทายอีกประเด็นหน่ึงในเร่ืองของปัญหาขา้มชาติอนัส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีประชาคมอาเซียนจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียนนั้ น
เปรียบเสมือนการป้องกนัหรือเปิดช่องวา่งใหแ้ก่ขบวนการคา้มนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
ความหมายของการค้ามนุษย์ 
 ก่อนอ่ืนตอ้งทาํความเขา้ใจคาํนิยามของ ‚ การคา้มนุษย ์‛ วา่แทจ้ริงแลว้ มีความหมายหรือขอบเขตใน
ลกัษณะใด เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่เกิดความคาดเคล่ือนในความเขา้ใจ ซ่ึงคาํนิยามของคาํวา่ การคา้มนุษย ์ก็มีความหมายท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี 

พิศวาท  สุคนธพนัธ์ุ ( 2548, น.6 ) อา้งว่า พิธีสารเพ่ือป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษย์
โดยเฉพาะ  อยา่งยิง่หญิงและเด็ก ไดใ้หค้วามหมายของการคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา การขน การส่งต่อ การจดั
ให้ท่ีอยูอ่าศยัหรือการรับไวซ่ึ้งบุคคลดว้ยวิธีการข่มขู่ หรือดว้ยการใชก้าํลงัหรือดว้ยการบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใด 
ดว้ยการลกัพาตวั ดว้ยการฉ้อโกง ดว้ยการหลอกลวง ดว้ยการใชอ้าํนาจท่ีเหนือกว่าหรือดว้ยการใชส้ถานะความ
อ่อนแอต่อภยัของบุคคล มีการให้ รับเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือให้ไดค้วามยินยอมของบุคคลหน่ึง ผูมี้
อาํนาจควบคุมอีกบุคคลหน่ึง เพื่อความ  มุ่งประสงคใ์นการแสวงหาผลประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์อยา่ง
นอ้ยท่ีสุด ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีหรือการแสวงผลหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ
อ่ืน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทาํอ่ืนเหมือนการเอาคนมาเป็นทาส การ
ทาํใหต้กอยูภ่ายใตบ้งัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากร่างกาย  
 นอกจากน้ี พิศวาท  สุคนธพนัธ์ุ ( 2548, น.6 ) ยงัไดอ้า้งวา่ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์ พ.ศ. 2551 ( มาตรา 4 ) ได้ให้นิยามความหมายการคา้มนุษยท่ี์กวา้งมากข้ึน โดยครอบคลุมทั้ งการคา้
ประเวณี การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนมาเป็นทาส การนาํคนมาขอทาน การบงัคบั



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 80 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ใชแ้รงงานหรือบริการ การบงัคบัตดัอวยัวะเพ่ือการคา้หรือการอ่ืนใดคลา้ยคลึงกนั อนัเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่า
บุคคลนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม  
 ดงันั้นการคา้มนุษยจึ์งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ส่วน คือ ( อาํนาจ เนตยสุภา, 2552, น. 15 ) 
 1.) การกระท า ( Action )ไดแ้ก่ เป็นธุระ จัดหา ล่อไป ชกัพาไป ซ้ือ ขาย จาํหน่าย นําเขา้ พามาจาก 
ส่งออกไป  รับไว ้หน่วงเหน่ียว กกัขงั ซ่อนเร้น 
 2.) วธีิการ ( Means )ไดแ้ก่ การใชอุ้บาย หลอกลวง บงัคบั ชกัจูง ยยุง ส่งเสริมใชก้าํลงัประทุษร้าย ขู่เข็ญ
วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย ใชอ้าํนาจครอบงาํผิดคลองธรรม ข่มขืนใจ 
 3.) วัตถุประสงค์ ( Purposes ) คือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อ เช่น การนาํตวัไปเพ่ือ
สนอง  ความใคร่ เพ่ือการอนาจารหรือทาํการคา้ประเวณี เอาตวัลงเป็นทาสหรือมีฐานะคลา้ยทาส กดข่ีแรงงานและ
ตดัอวยัวะ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้จะเห็นไดว้า่ความหมายและลกัษณะของการคา้มนุษยจ์ะคลา้ยคลึง
กบัการคา้แรงงานขา้มชาติ เพราะการคา้แรงงานขา้มชาติ หมายถึง การคา้ท่ีบุคคลใดมีพนัธะเก่ียวพนัในกิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรัฐท่ีเขาหรือเธอไม่ไดมี้สัญชาตินั้น ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกวา่จา้งให้ทาํงาน กาํลงัถูกวา่จา้งหรือถูก
วา่จา้งให้ทาํงาน โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรัฐท่ีตนไม่ไดเ้ป็นคนของชาตินั้น โดยวิธีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก
ประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึง โดยมีลกัษณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัอีกสังคมและหรือวฒันธรรมหน่ึงผ่านการวา่จา้ง
แรงงาน ซ่ึงการคา้แรงงานขา้มชาติมี 2 ประเภท คือ การคา้แรงงานขา้มชาติแบบถูกกฎหมายและการคา้แรงงาน
ขา้มชาติแบบผิดกฎหมาย ซ่ึงการคา้แรงงานขา้มชาติแบบ  ถูกกฎหมายนั้น ตอ้งมีการจดทะเบียนและรับรองโดย
กฎหมายของประเทศท่ีแรงงานอพยพเขา้ไปอาศยัอยู ่ส่วนการคา้แรงงานขา้มชาติแบบผิดกฎหมายนั้นจะเป็นไปใน
รูปแบบของการคา้มนุษย ์( เมขลา วุฒิวงศ์, 2553, 420 ) ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การคา้มนุษยเ์ป็นรูปแบบหน่ึงของ
การคา้แรงงานขา้มชาติในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย โดยการคา้มนุษยจ์ะกระทาํเป็นกระบวนการและจะแทรกแซงอยู่
ในรูปแบบการคา้แรงงานขา้มชาติไร้ฝีมือ เพราะแรงงานขา้มชาติไร้ฝีมือส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีไดรั้บการศึกษา
นอ้ย ฐานะทางครอบครัวยากจน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปหางานทาํยงัประเทศหน่ึงๆท่ีมีระบบทาง
เศรษฐกิจท่ีดีกว่า มีแหล่งงานท่ีหลากหลาย แต่ดว้ยความท่ีตอ้งการแสวงหาความมีชีวิตท่ีดีกว่า จึงทาํให้ตกเป็น
เหยื่อของขบวนการคา้มนุษยไ์ดง่้าย และเน่ืองจากปัจจุบันโลกได้เปล่ียนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกไดต้ามกระแสโลกาภิวตัน์ และเปล่ียนแปลงรูปแบบของแรงงานไปทัว่โลก ในปัจจุบนัโอกาสท่ีจะ
เคล่ือนยา้ยสินค้าและผลผลิตต่างๆมีมากข้ึน ผูใ้ช้แรงงานก็มีโอกาสท่ีจะเคล่ือนยา้ยถ่ินเข้าไปทาํงานในเขต
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาก อยา่งไรก็ตาม  มีแนวโนม้ท่ีนายจา้งสามารถสร้างผลกาํไรไดม้ากดว้ยการจา้งแรงงาน
ยา้ยถ่ินจากประเทศท่ียากจนกวา่ตนเม่ือความตอ้งการ  ท่ีจะหารายไดมี้มากข้ึน ในขณะท่ีนโยบายคนเขา้เมืองของ
ประเทศอุตสาหกรรมกาํลงัเพ่ิมความเขม้งวดมากข้ึนเพ่ือควบคุมการหลัง่ไหลของคนยา้ยถ่ิน แรงงานยา้ยถ่ินจาํตอ้ง
ใชช่้องทางท่ีผิดกฎหมายและพ่ึงพาผูล้กัลอบนาํคนเขา้เมืองเพ่ือท่ีจะยา้ยถ่ินไปหางานทาํ ยิ่งไปกว่านั้นผูห้ญิงจึง
ไดรั้บความเส่ียงท่ีจะถูกนกัคา้มนุษยล่์อลวงดว้ยการใหข้อ้มูลเท็จ 
 
รูปแบบและลกัษณะของการค้ามนุษย์ทีพ่บในปัจจุบัน  
 การคา้มนุษย์ เป็นวิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากการคา้แรงงานข้ามชาติ กล่าวคือ การค้ามนุษย ์                  
สืบเน่ืองจากการท่ีแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและตอ้งการเขา้มาทาํงานยงัประเทศปลายทางท่ีมี
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เศรษฐกิจ  ท่ีดีกวา่ โดยส่วนใหญ่เคล่ือนยา้ยเขา้มาในลกัษณะท่ีผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงทาํใหแ้รงงานเหล่าน้ีตก
เป็นเหยือ่ของขบวนการคา้มนุษยไ์ดง่้าย ในปัจจุบนั การคา้มนุษยไ์ดก้ลายเป็นอาชญากรรมขา้มชาติอนัเป็นปัญหา
ท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขให้หมดส้ินไปได ้ โดยมีรูปแบบการคา้มนุษยอ์ยู ่2 รูปแบบ ดงัน้ี ( อาํนาจ เนตยสุภา, 2552, 
น. 35 ” 36  ) 
 การค้ามนุษย์แบบสองขั้นตอน คือ หญิงหรือเด็กไดย้า้ยถ่ินจากชนบทเขา้สู่เมืองใหญ่เพ่ือหางานทาํ
ก่อนแลว้ ต่อมาถูกล่อลวงใหย้า้ยถ่ินไปหางานทาํในต่างแดนต่อไป 
 การค้ามนุษย์แบบขั้นตอนเดียว คือหญิงและเด็กท่ีถูกคา้โดยตรงจากหมู่บา้นในชนบทแลว้ผ่านขา้ม
พรมแดนไปยงัประเทศอ่ืน 
 ในปัจจุบันเหยื่อการคา้มนุษยมี์ทั้งชายและหญิงแต่เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและเด็ก โดยเหยื่อของ
การคา้มนุษย ์ท่ีเป็นผูห้ญิงมกัจะถูกนาํไปสู่ตลาดธุรกิจบริการทางเพศและการทาํงานบา้น ซ่ึงเป็นงานท่ียงัมิไดรั้บ
การคุม้ครองสภาพ การทาํงานและค่าตอบแทน ทาํให้ไม่มีหลกัประกนัในการทาํงานและตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ มีชีวิตท่ีอยู่ภายใตก้ารครอบงาํและการกระทาํตามอาํเภอใจของนักคา้
มนุษย ์และนายจา้ง ท่ีซ้ือตนมา ส่วนผูช้ายมกัจะนาํไปแสวงหาประโยชน์โดยเป็นแรงงานท่ีถูกบงัคบัในการทาํงาน
ประมงและแรงงาน โดยลกัษณะของการคา้มนุษย ์   มี 2 หมวดใหญ่ๆ ดงัน้ี  
 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ( Sexual exploitation )ไดแ้ก่ 
 การค้าหญิงเพื่องานบริการทางเพศ มีผูห้ญิงจํานวนมากท่ียา้ยถ่ินโดยท่ีรู้ว่าจะต้องทํางานใน
อุตสาหกรรม บริการทางเพศ แมจ้ะไม่ไดต้ระหนักถึงสภาพการจา้งงานและการสูญเสียการควบคุมสภาพการ
ทาํงานและรายไดข้องตนเอง สาํหรับผูห้ญิงท่ีถูกหลอกหรือบงัคบัใหท้าํงานบริการทางเพศโดยไม่สมคัรใจ  มีส่ิงท่ี
ตอ้งเผชิญกับการผูกมดัด้วยภาระหน้ีสิน การถูกยึดหนังสือเดินทางและรายได้ การถูกทุบตี การถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ การถูกกกัขงั และการถูกทารุณทางจิตใจ 
        1.2 การค้ามนุษย์เพื่อการแต่งงาน ผูค้า้มนุษยอ์าจจะนาํเสนอตนในรูปของนายหน้าจัดคู่และให้
สญัญา แก่ผูห้ญิงวา่ จะแนะนาํใหรู้้จกักบัสามีในอนาคตท่ีประสบความสาํเร็จ โดยชาวต่างชาติบางคนเดินทางเขา้
มาในประเทศเพ่ือพบกบัผูห้ญิงและแต่งงานหรือโดยการจดัหาคู่ทางเมลห์รือไปรษณีย ์ซ่ึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‚ 
เมียสั่งทางไปรษณีย ์‛ เม่ือผูห้ญิงเหล่าน้ีถูกชกัจูงไปต่างประเทศ ก็ตอ้งใชชี้วิตในส่ิงแวดลอ้มใหม่โดยไม่มีความ
เขา้ใจในภาษาและวฒันธรรม และกลายเป็นบุคคลท่ีตกอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส เม่ือไม่ประสบความสําเร็จในการ
แต่งงาน เหยื่อเหล่าน้ีก็จะถูกบงัคบัให้ขายบริการทางเพศ ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือตกอยู่ในสภาพการ
แต่งงานเยีย่งทาส 
 2.  การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิและแรงงาน ( Economic related and labor exploitation ) 
      2.1  การค้ามนุษย์เพือ่การรับใช้งานในบ้าน ผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อจากการคา้มนุษย ์ตอ้งตกอยูใ่นภาวะ
ถูกผกูมดัดว้ยภาระหน้ีสินจากการกูย้มืท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียจาํนวนสูงจากผูจ้ดัหาและเอเยน่ตแ์ละถูกบงัคบัให้ทาํงาน
แก่นายจา้ง แมจ้ะมีสภาพการทาํงานท่ีเลวร้ายก็ตาม ในปัจจุบนัแรงงานรับใชใ้นบา้นไดเ้ปล่ียนรูปแบบซ่ึงแต่เดิมจะ
เป็นแรงงานท่ีเป็นหญิงและเด็กภายในประเทศ เป็นการใชแ้รงงานเด็กต่างชาติเพ่ิมข้ึน โดยมีรูปแบบการทาํงานคือ 
งานบา้น งานดูแลเด็กและคนชรา  ในบา้น และการช่วยงานท่ีเก่ียวกบักิจการในบา้น 
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  2.2  การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงาน ผูห้ญิง ผูช้ายและเด็กอาจถูกนาํไปคา้ เพื่อการทาํงานใน
งานเกษตร งานก่อสร้าง งานในโรงงานหรือการผลิตอ่ืนๆ ท่ีคาดหวงัจะไดรั้บค่าจา้งสูง แต่มีหลายกรณีท่ีตอ้งถูก
กดค่าแรงงานหรือ  ไม่ไดรั้บค่าจา้งเลย และยงัตอ้งเผชิญกบัการถูกแสวงหาประโยชน์ดว้ยการบงัคบัทางร่างกาย 
ทางเพศ และทางจิตใจ  ในสถานประกอบการ ประกอบกบัสถานภาพท่ีผิดกฎหมาย จึงเกรงกลวัท่ีจะขอความ
ช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากจะถูกตั้งขอ้หาเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกรณีท่ีเด็กอาจถูกนาํไป
คา้เพื่อการบงัคบัใชเ้ด็กให้เขา้มามีส่วนร่วม ในการลาํเลียงขนยาเสพติดอนัเป็นการประกอบอาชญากรรมท่ีผิด
กฎหมาย 
 2.3 การค้ามนุษย์เพือ่ให้เป็นขอทาน การคา้มนุษยเ์พ่ือใหเ้ป็นขอทานกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในภูมิภาคแม่นํ้ าโขง หญิงชรา คนพิการ และทารกไดถู้กจดัหาจากหมู่บา้นห่างไกลมาสู่เมืองใหญ่นอก
ประเทศของตน  ท่ีไม่เขา้ใจภาษาและไม่รู้จกัถนนหนทาง โดยตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและถูกจบัตามอง ซ่ึงจะมี
พวกนายหน้ามารวบรวมเงิน การถูกบงัคบัให้ขอทานจึงลบหลู่ความเป็นมนุษย ์โดยพวกเขามีชีวิตอยูด่ว้ยความ
หวาดกลวัจากการถูกจบัและการลงโทษจากผูค้วบคุม 
 
ประเภทของการค้ามนุษย์ 
 ประเภทของการคา้มนุษยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ( พงษน์คร นครสนัติภาพ, 2556, 2 ) 
การค้ามนุษย์ในประเทศ หมายถึง การคา้มนุษยจ์ากพ้ืนท่ีหน่ึงไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทย 
    กลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ เด็ก และผูห้ญิง  
    สาเหตุของการค้ามนุษย์ ได้แก่ ความยากจน เหตุผลทางวฒันธรรมและครอบครัว ( การเอา
แบบอยา่งจากครอบครัวอ่ืนท่ีมีรายไดจ้ากขบวนการคา้มนุษย ์) การดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 
    กลุ่มบุคคลทีม่บีทบาทในขบวนการค้ามนุษย์ ไดแ้ก่ นายหนา้ ( ล่อลวง ใชก้ลอุบาย ) พอ่แม่ของเหยือ่ 
นกัท่องเท่ียวทางเพศ ( ค่านิยมชอบการพกัผ่อนหยอ่นใจดว้ยการใชบ้ริการทางเพศ ) แรงงานต่างดา้ว ( คนโสด ) 
รวมทั้ง ตวัผูห้ญิงและเด็ก ( เคยตวัจากการมีรายไดจ้าํนวนมาก และใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย )  
    วิธีการ ได้แก่ หลอกลวงว่าไปทํางานโรงงาน แต่นําไปขายต่อให้สถานประกอบการท่ีมีการ
คา้ประเวณี ( ร้านอาหารคาราโอเกะ ) อาจเป็นการดาํเนินการแบบขายตรง หรือโดยการบงัคบัทางออ้ม ดว้ยการให้
ค่าแรงตํ่าเพ่ือบีบใหเ้หยือ่เขา้สู่ระบบธุรกิจคา้มนุษยไ์ม่วา่จะเป็นการถูกบงัคบัหรือสมคัรใจ 
  การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ หมายถึง การคา้มนุษย ์( คนไทย หรือคนต่างดา้ว ) จากประเทศไทยไป
ต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย 
    กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เด็ก และผูห้ญิงต่างดา้ว ( กรณีของคนไทยพบวา่ธุรกิจทางเพศท่ีเก่ียวกบัปัญหา
การคา้มนุษยภ์ายในประเทศลดนอ้ยลงเน่ืองจากมีคนต่างดา้วเขา้มาทดแทนเป็นจาํนวนมาก โดยคนไทยส่วนใหญ่
ท่ีเคยผา่นธุรกิจทางเพศ จะเดินทางไปยงัต่างประเทศเพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจทางเพศ ) 
    สาเหตุของการค้ามนุษย์ ไดแ้ก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ( ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีกวา่ประเทศเพ่ือน
บา้น มีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม ) มีความตอ้งการทาํงาน ( ไม่มีงานทาํในโรงงาน จึงเขา้สู่ระบบ
ใหบ้ริการทางเพศ )  
   กลุ่มบุคคลทีม่บีทบาทในขบวนการค้ามนุษย์ ไดแ้ก่ นายหนา้ 
   วธีิการ จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภายในประเทศ 
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ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
              ก่อนท่ีจะทาํการวิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีผลกระทบต่อการคา้มนุษยน์ั้น 
ควรท่ีจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นประชาคมอาเซียน วา่มีลกัษณะอยา่งไร และเพราะเหตุใดประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคอาเซียนถึงใหค้วามสนใจและเตรียมพร้อมรับมือกบัการเป็นประชาคมอาเซียนน้ี ซ่ึงประชาคมอาเซียนเป็น
ส่วนหน่ึงของอาเซียน กล่าวคือ อาเซียนก่อตั้งจากปฏิญญาอาเซียน ( ASEAN Declaration ) หรือปฏิญญากรุงเทพ  
(The Bangkok Declaration) เม่ือวนัท่ี  8 สิงหาคมพ.ศ.2510 ณ วงัสราญรมย ์กรุงเทพฯ โดยสมาชิกผูก่้อตั้งมี
ทั้งหมด 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้าํหนด
ไวใ้นปฏิญญากรุงเทพ ซ่ึงเป็นเอกสารในการก่อตั้งอาเซียนคือ ( กรมอาเซียน, 2552, เวบ็ไซต ์) 

1. เพ่ือเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหน้าของสังคม และการพฒันาทางวฒันธรรมของ
ภูมิภาค 

2. เพ่ือส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค เคารพในความยติุธรรมและหลกัแห่งเนติธรรมในการ
ดาํเนินความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ยดึมัน่กฎบตัรสหประชาชาติ 

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจงัในเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัในดา้นเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรมวทิยาศาสตร์และการบริหาร 

4. เพ่ือร่วมมือกนัในดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการขยายการคา้ระหวา่งกนั การปรับปรุงระบบ
การขนส่งและคมนาคม 

5. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
6. เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งความร่วมมือท่ีมีประโยชน์กบัองค์การระหว่างประเทศและองคก์ารส่วนภูมิภาคแต่

สาํหรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ไดถื้อกาํเนิดข้ึนอยา่งเป็นทางการในเดือนตุลาคมพ.ศ.2546 
เม่ือผูน้าํอาเซียนไดร่้วมลงนามในปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียนหรือขอ้ตกลงบาหลี 2 (Declaration of 
ASEAN Concord II / Bali Concord II) เพ่ือเห็นชอบใหจ้ดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปีพ.ศ.2563 ซ่ึงต่อมาไดต้ก
ลง เร่งระยะเวลาจดัตั้งให้สาํเร็จในปีพ.ศ. 2558 การก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีเป้าหมาย คือ การรวมตวักนัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัของอาเซียนใน
เวทีระหวา่งประเทศรวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆในระดบัโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค
อาเซียน เช่นโรคระบาด อาชญากรรมขา้มชาติ ภยัพิบติัธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อน และการก่อ
การร้าย เป็นตน้ ( สาํนกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, น. ก ) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ( ASEAN Political-Security Community : APSC ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
( ASEAN Economic Community : AEC ) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC ) ใหเ้ป็นผลสาํเร็จไดใ้นปีพ.ศ. 2558 ( ค.ศ.2015 ) ( ทวีศกัด์ิตั้งปฐมวงศ์, 2552, น.1 ) การเป็น
ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มในเชิงลึกท่ีจะทาํใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนเป็น ‚ ครอบครัวเดียวกนั ‛ มีความ
แข็งแกร่งและมีภูมิตา้นทานท่ีดีโดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพ ความเป็นอยู่ท่ีดี ปลอดภยัและสามารถทาํมา
คา้ขายไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน อีกทั้งสามารถเผชิญกบัความทา้ทายใหม่ๆ และความเส่ียงท่ีอาเซียนอาจจะไม่
สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจไดก้บัประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียท่ีมีอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอยา่งกา้วกระโดด ( สาํนกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, น. 11 ) 
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อยา่งไรก็ตามบทความน้ีจะเนน้ย ํ้าไปท่ี ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ASEAN Political-
Security Community : APSC ) เป็นสาํคญั เน่ืองจากประเด็นการคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาขา้มชาติท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสั่นคลอน  ทางความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆเป็นตวัผลกัดนั ให้เกิดปัญหาการคา้มนุษยส่์วนหน่ึง ดงันั้นการวิเคราะห์ประเด็นการคา้มนุษยจึ์ง
มุ่งเนน้ไปท่ีผลกระทบในดา้นความมัน่คงของประเทศเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมาย
ของการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวที
ระหวา่งประเทศในทุกดา้น รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆระดบัโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค 
เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรืออาจกล่าวไดว้า่ การเป็นประชาคมอาเซียนคือการทาํใหป้ระเทศสมาชิกรวม
เป็นครอบครัวเดียวกัน มีความแข็งแกร่งและมีภูมิตา้นทานท่ีดี สมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 
ปลอดภยั และสามารถทาํมาคา้ขายไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน แรงผลกัดนัสาํคญัท่ีทาํใหผู้น้าํประเทศสมาชิกอาเซียนตก
ลงจดัตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงและวางรากฐานของการพฒันาของอาเซียนคร้ังใหญ่  ก็คือ
สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งดา้นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทาํให้อาเซียนตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมขา้มชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อน
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการไม่สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศจีนและ
ประเทศอินเดียไดเ้พราะประเทศเหล่าน้ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งกา้วกระโดด ( สาํนกัเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร, 2555, น. 12 ) 
 
บทวเิคราะห์ 

เน่ืองจากปัญหาการคา้มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นปัญหาใหม่ท่ีพ่ึงจะเกิดในภูมิภาคน้ี ดงันั้นมาตรการในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยใ์นวิธีต่างๆจึงมีมานานแลว้ ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของตวับทกฎหมาย อนุสัญญา 
พิธีสาร ฯลฯ แต่ถึงกระนั้นปัญหาการคา้มนุษยก็์ยงัมิไดห้มดส้ินไปจากสงัคมโลก อนัเน่ืองดว้ยจากสภาวการณ์โลก
ท่ีเปล่ียนแปลงไม่เคยหยดุน่ิง เศรษฐกิจโลกมีขาข้ึน ขาลง บางช่วงเศรษฐกิจโลกดี ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนดีข้ึน แต่บางช่วง ท่ีอยูใ่นช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า ขา้วยากหมากแพง ทาํให้ประชาชนตอ้งด้ินรนเพ่ือ
ความอยูร่อดของตนเอง จนนาํไปสู่การเกิดปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติอยา่งการคา้มนุษย ์การถูกล่อลวง หรือบาง
คนก็ถือว่าการคา้ประเวณี หรือการทาํงานเป็น คนรับใช้ เป็นเร่ืองธรรมดา อีกทั้ งปัญหาการคา้มนุษย ์เราไม่
สามารถปฏิเสธไดว้า่ในบางคร้ังบางประเทศก็มีการละเลย  ในการสอดส่องดูแล หรืออาจจะมีผูมี้อิทธิพลบางกลุ่ม
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แรงงานขา้มชาติท่ีผิดกฎหมายมากท่ีสุด ก็คือ ประเทศในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขงอยา่งประเทศเวียดนาม ซ่ึง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เป็นทั้งแหล่งนาํเขา้และส่งออกแรงงานผิดกฎหมาย ชาย หญิง และเด็ก ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ถา้หาก
มองในแง่ของลกัษณะ  ภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการคา้มนุษยม์ากท่ีสุดก็คือประเทศไทย 

 
แผนทีแ่สดงเส้นทางแรงงงานต่างชาตจิากถิ่นต้นทางสู่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : นวลนอ้ย ตรีรัตน์, 2548, น. 55 
 จากแผนท่ีประเทศไทยขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยอาจถือไดว้่าเป็นประเทศศูนยก์ลางของ
ภูมิภาคอาเซียน ท่ีมีชายแดนติดกบัหลายประเทศในอาเซียนดว้ยกนัมากกวา่ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน หากพิจารณา
จากภาพจะเห็นไดว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศตน้ทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ซ่ึงประเทศไทยมี
ชายแดนติดต่อกับประเทศลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย ดังนั้นการขนส่งสินคา้ การเคล่ือนยา้ยแรงงานถูก
กฎหมายจึงมีมาก ในขณะเดียวกนัก็เป็นช่องว่างเปิดทางให้แก่ขบวนการคา้มนุษยล์กัลอบขนยา้ยแรงงานท่ีผิด
กฎหมายดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเหยื่อการคา้มนุษยส่์วนใหญ่จะเป็นเด็ก และผูห้ญิง โดยถูกล่อลวงจากเพ่ือนบา้นดว้ยกนั 
หรือนายหน้า ขา้มพรมแดนมาค้าประเวณี หรือเป็นขอทาน ถึงแมว้่าประเทศต่างๆจะมีมาตรการเป็นตวับท
กฎหมาย หรือด่านตรวจคนเขา้เมืองคอยตรวจสอบความเรียบร้อย หรือส่ิงผิดปกติท่ีสุ่มเส่ียงท่ีจะผิดกฎหมายก็ตาม 
แต่ปัญหาการคา้มนุษยก็์ยงัไม่สามารถแกไ้ขให้หมดส้ินไปได ้นั่นเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งหาคาํตอบว่า เพราะเหตุใด
ปัญหายงัไม่สามารถคล่ีคลายได ้อาจเป็นเพราะหวัหนา้ขบวนการคา้มนุษยเ์ป็นผูมี้อิทธิพล สร้างเครือข่ายไวห้ลาย
แห่งและมีส่วนไดส่้วนเสียต่อบางหน่วยงาน หรือแมก้ระทัง่เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูส้นบัสนุน ยกตวัอยา่งเช่น ใน
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จงัหวดัหนองคายซ่ึงมีพรมแดนติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่มีชาวลาวเป็นจาํนวนมากท่ี
เขา้มาหางานทาํในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบคนรับใช ้เด็กเสิร์ฟตามร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ 
และรวมไปถึงขายบริการทางเพศ ซ่ึงมีทั้งท่ีเต็มใจและไม่เต็มใจ โดยผูท่ี้ซ้ือบริการมีทั้งบุคคลธรรมดาไปจนถึง
เจา้หนา้ท่ีรัฐ บางคนเดินทางไปเชา้ - เยน็กลบั บางคนท่ีมีพาสปอร์ตก็พกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย หากมองในแง่
ของกฎหมาย การเขา้ออกประเทศเป็นไปตามกระบวนการทุกอยา่ง แมว้า่จะมีกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แต่เรา
จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ในขณะท่ีพวกเขาพกัอาศยัภายในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆนั้น พวกเขาไดป้ระกอบ
อาชีพอะไร หน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ไปตรวจสอบสมํ่าเสมอ และตรวจตราอยา่งถ่ีถว้นหรือไม่ เราจะมี
วธีิอยา่งไรในการท่ีจะตรวจสอบไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ พวกเขาเขา้มาโดยท่ีไม่ไดเ้ขา้มาสู่วงจรการคา้มนุษย ์

ในส่วนของอาเซียนนั้นก็ไดมี้มาตรการในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยข์า้มชาติในหลายๆวิธี 
ซ่ึงแต่ละประเทศจะร่วมมือกนักาํหนดนโยบาย หรือมาตรการข้ึนเพ่ือใชร่้วมกนั ยกตวัอย่างเช่น ในการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียน   ดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ” AMMTC)  
การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสอาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ ( Senior Officials Meeting on Transnational Crime 
” SOMTC ) ซ่ึงท่ีประชุม SOMTC คร้ังท่ี 2 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2545 ไดเ้ห็นชอบแผนการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการเพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ ( Work Program to Implement the ASEAN Plan 
of Action to Combat Transnational Crime )  ซ่ึงระบุความร่วมมือในการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 8 ดา้น 
รวมถึงการคา้มนุษย ์ในส่วนของการคา้มนุษยไ์ดร้ะบุความร่วมมือดงัน้ี ( กองอาเซียน 1, 2552, เวบ็ไซต ์) 
 
การแลกเปลีย่นข่าวสาร 

-  รวบรวมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกเก่ียวกบัการลกัลอบคา้มนุษยเ์พ่ือนาํไปสู่การจดัตั้งคลงัขอ้มูล
ในประเทศสมาชิกและใน ASEANWEB  

-  ศึกษาแนวโน้มและวิธีการปฏิบัติในการลักลอบค้ามนุษยใ์นภูมิภาคโดยใช้ข้อมูลการศึกษาใน
ระดบัประเทศเป็นพ้ืนฐาน 

-  สร้างจิตสาํนึกของสาธารณชนในดา้นระดบัรากหญา้เก่ียวกบักฎระเบียบในเร่ืองการลกัลอบคา้มนุษย์
ในภูมิภาค 

- จดัทาํนามสงเคราะห์ผูป้ระสานงานในหน่วยงานด้านนโยบายและการบังคบัใช้กฎหมายรวมทั้ ง
สถาบนัการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนและอาํนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายและการติดต่อระหวา่ง
เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

-  ใชป้ระโยชน์สูงสุดจากการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีทนัสมยัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ ความร่วมมือ                      
ดา้นกฎหมาย 

-  ดาํเนินการให้อาชญากรรมข้ามชาติท่ีเก่ียวกับการลกัลอบคา้มนุษยเ์ป็นความผิดทางอาญาในทุก
ประเทศสมาชิก 

-  แลกเปล่ียนขอ้มูลและข่าวสารเพ่ือใหน้โยบายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศสมาชิกมีความสอดคลอ้งกนั 
-  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัทาํความช่วยเหลือในเร่ืองทางอาญาในระดบัพหุภาคีและทวิภาคีเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกในการจับกุมสอบสวน ดาํเนินคดี เนรเทศ แลกเปล่ียนพยาน แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับ
พยานหลกัฐานการสอบสวนและการจบักมุ 
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-  ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุสอาเซียนดา้นกฎหมาย ( ASEAN Senior Law Officials Meeting ” 
ASLOM ) ในการปฏิบติัตาม ASEAN Legal Information Network System ( LINKS ) 
 
การบังคบัใช้กฎหมาย 

-  จดัทาํแผนงานฝึกร่วมเพ่ือต่อตา้นการลกัลอบคา้มนุษย ์โดยใหป้ระเทศสมาชิกจดัทาํขอ้เสนอโครงการ
ต่อ SOMTC เพื่อรับรอง และเสนอใหส้าํนกัเลขาธิการอาเซียนพิจารณาต่อไป 
 
การฝึกอบรม 

-  พฒันาแผนงานฝึกอบรมระดบัภูมิภาคและจดัประชุมอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการสอบสวนเฝ้าระวงั ตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล 

-  พฒันาแผนงานฝึกอบรมระดบัภูมิภาคสาํหรับการดูแลภายหลงัการส่งกลบัการฟ้ืนฟแูละการคุม้ครองผู ้
ตกเป็นเหยือ่ 
 
การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร 

-  ส่งเสริมเครือข่ายของหน่วยงาน / องคก์ารในประเทศสมาชิกอาเซียน 
-  เสริมสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งกลไกอาเซียนท่ีรับผิดชอบงานดา้นการต่อตา้นการคา้มนุษย ์
 

 และในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 น้ี ก็จะเป็นวนัท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะกา้วเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มรูปแบบ แมว้า่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะหารือร่วมกนัในการกาํหนดนโยบายหรือ
มาตรการในการพฒันาในดา้นต่างๆ และแกปั้ญหาอาชญากรรมขา้มชาติร่วมกนั และถึงแมว้า่ในประเด็นเสาหลกั
ของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนจะส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมในงานของประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน โดยใชห้ัวขอ้การหารือเป็นตวัตั้งในการเชิญองค์กรท่ีมิใช่ของรัฐบาลในการ
แกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ เช่น  เร่ืองการบริหารจดัการภยัพิบติั อาชญากรรมขา้มชาติ เช่น การคา้ยาเสพ
ติดและการคา้มนุษย ์เป็นตน้ และมุ่งดาํเนินภารกิจทางมนุษยธรรมมากกวา่ดา้นการเมืองก็ตาม แต่สาํหรับมุมมอง
ของผูเ้ขียนเองยงัคงมีความคิดเห็นวา่ แมว้า่ภูมิภาคอาเซียน จะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนแลว้ และส่ิงท่ีจะ
เกิดการพฒันาคงจะเป็นในเร่ืองเศรษฐกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นส่วนใหญ่ แต่ในดา้นการเมือง ความมัน่คง 
และวฒันธรรมต่างๆนั้น หากจะหลอมรวมให้เป็นหน่ึงเดียวกนัคงจะเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากสภาพการเมืองการ
ปกครอง วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีความแตกต่างกนั ส่วนในเร่ืองการคา้มนุษยน์ั้น ถา้หากเปิด
เป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ทางด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงมีการเปิดประเทศ ในเร่ืองของ
เศรษฐกิจการคา้ การลงทุน รวมไปถึงการไหลบ่าของแรงงานระหว่างประเทศย่อมสะดวกมากข้ึน และผล                           
ท่ีตามมาคือ ในเร่ืองปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ ซ่ึงหน่ึงในนั้นรวมถึงปัญหาการคา้มนุษยด์ว้ย ซ่ึงผูเ้ขียนวิเคราะห์
วา่ปัจจยั  ท่ีสนบัสนุนใหก้ารคา้มนุษยย์งัคงอยู ่แมว้า่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ก็ตาม ไดแ้ก่ 
 กระแสโลกาภิวตัน์ ผลของการท่ีโลกอยูใ่นวงจรของกระแสโลกาภิวตัน์ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก็้
ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะในเร่ืองความเป็นโลกไร้พรมแดน ความเป็นเสรี การติดต่อส่ือสารไปมาหา
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
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สู่ท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เม่ือเทคโนโลยีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทาํให้มีการติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทัว่ถึง ประกอบกบัติดต่อเดินทางกนัไดส้ะดวกข้ึน จึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารคา้มนุษยย์งัคงอยู ่
 เศรษฐกจิโลกผนัผวน เศรษฐกิจถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัท่ีทาํใหป้ระชากรในประเทศนั้นๆสามารถดาํรงชีวิ
ติ  อยูไ่ด ้อยา่งไรก็ตามเศรษกิจโลกนั้นไม่ไดค้งท่ี ยงัมีความผนัผวนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปตามเศรษฐกิจ
ของประเทศมหาอาํนาจ ดงันั้นประเทศท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดยอ่มเป็นประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศ
กาํลงัพฒันา เน่ืองจากกลุ่มประเทศเหล่าน้ี ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน ซ่ึงประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย ดังนั้ นประชากรยากจนในประเทศต่างๆ จึงต้องการ
แสวงหาชีวติท่ีดีกวา่จากประเทศปลายทางท่ีศิวิไลซ์ และ มีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ ส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อของ
กลุ่มขบวนการคา้มนุษยไ์ดง่้าย 
 การเอารัดเอาเปรียบ ตราบใดท่ีสังคมโลกยงัมีกลุ่มบุคคลท่ีเอารัดเอาเปรียบ หวงัผลประโยชน์อยูเ่สมอ 
เช่ือแน่วา่ แมจ้ะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน การคา้มนุษยก็์ไม่สามารถเลือนหายไปจากสังคมในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งแน่นอน ยกตวัอยา่งเช่น ในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนในประเทศไทย เจา้ของ
บางธุรกิจตอ้งการแรงงานราคาถูกเพ่ือลดค่าใชจ่้ายตน้ทุนในการผลิต เพ่ือตอ้งการให้ตนเองไดผ้ลประโยชน์ทาง
ธุรกิจสูงสุด จึงร่วมมือกบัขบวนการคา้มนุษยเ์พ่ือหวงัเหยือ่คา้มนุษยม์าเป็นแรงงานผลิตงานใหก้บัตนเอง เป็นตน้ 
 ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะภูมิประเทศของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ซ่ึง เป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดกบัหลายประเทศ ไดแ้ก่ ลาว พม่า กมัพูชา และมาเลเซีย ดงันั้นการ
เดินทางขา้มประเทศทางดา้นชายแดน จึงมีช่องทางของการลกัลอบคา้มนุษยข์า้มพรมแดนไดง่้าย 
 ช่องโหว่ของกฎหมาย และ การละเลยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แมว้า่ประเทศต่างๆทัว่โลก องคก์าร
ระหวา่งประเทศต่างๆ รวมถึงอาเซียนจะมีกฎหมายหรือมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์แต่
ปัญหาการคา้มนุษยก็์ยงัไม่สามารถท่ีจะคล่ีคลายใหเ้บาบางลง ดว้ยสาเหตุท่ีกฎหมายมีช่องวา่ง รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ี
ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายอยา่งถ่องแท ้และท่ีสาํคญัคือ มีเจา้หนา้ท่ีบางคนท่ีมีส่วนไดส่้วนไดส่้วนเสีย
กบักลุ่มขบวนการคา้มนุษย ์ดงันั้นจึงเกิดการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ี และการควบคุมยงัคงไม่เขม้งวดเพียงพอ ซ่ึง
ถา้หากตวับทกฎหมายและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ียงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง กฎหมายก็จะเป็นเพียง ‚ เสือ
กระดาษ ‛ เท่านั้น 

ดงันั้นแมว้า่จะเปิดประชาคมอาเซียนแลว้ กระบวนการคา้มนุษยก็์ยงัไม่หมดส้ินไป หากแต่ปัญหาจะยิ่ง
ทวคีวามรุนแรงและสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เหตุเพราะเม่ือมีการเปิดประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ วฒันธรรม 
มากเท่าไร   ส่ิงเหล่าน้ีก็จะสามารถเช่ือมโยงกนัไดง่้าย ส่งผลใหแ้ก๊งอาชญากรรมขา้มชาติ อยา่งขบวนการคา้มนุษย ์
ก็จะสร้างเครือข่าย   ท่ีเช่ือมโยงกนัไดง่้ายดว้ยเช่นกนั จากการพิจารณานโยบายของประชาคมอาเซียนแลว้ จะเห็น
ได้ว่า อาเซียนจะมุ่งเน้นไปท่ีการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจการคา้ มุ่งเน้นพฒันาแรงงานท่ีมีฝีมือ แรงงานท่ี
เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ความสามารถ แต่ในขณะท่ีแรงงานไร้ฝีมือ ประชาคมอาเซียนให้ความสําคญัเพียงนอ้ยนิด 
แมว้า่ปัญหาการคา้มนุษยจ์ดัเป็นปัญหาขา้มชาติท่ีอยูใ่นนโยบายของการแกไ้ขปัญหาของประชาคมอาเซียน แต่
อยา่งไรก็ตามการท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆใหมี้ความคล่ีคลาย แมอ้าจจะไม่หมดส้ินไปเสียทีเดียว แต่ก็ลดปริมาณปัญหา
ไปไดพ้อสมควรนั้น จะตอ้งมีการแกปั้ญหา ป้องกนั และพฒันาไปพร้อมๆกนั ท่ีสาํคญัคือตอ้งมีมาตรการท่ีเขม้งวด
และจริงจงั โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพราะปัญหาการคา้มนุษย์
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปากทอ้งของประชากร และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
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ควรใหค้วามสาํคญักบัประชากรระดบัรากหญา้ดว้ย แต่ถา้หากนโยบายของเสาหลกัประชาสงัคมและวฒันธรรม ท่ี
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากร มีสภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดีไดรั้บการพฒันาในทุกดา้น และมีความมัน่คงทางสังคม (social security) โดยเนน้การส่งเสริมความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ อาทิ 1.) การพฒันาสังคมโดยการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูด้อ้ยโอกาสและผูท่ี้อาศยัในถ่ิน
ทุรกนัดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 2.) การพฒันาการฝึกอบรม การศึกษา
ระดบัพ้ืนฐานและสูงกว่าการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุม้ครองทางสังคม                                  
3.) การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรค
เอดส์และ  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 4 .) การจัดการปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 5.) การส่งเสริมการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน นกัคิดและศิลปินในภูมิภาค ( กระทรวงการต่างประเทศ, 2554, เวบ็ไซต ์) ซ่ึงถา้กหาก
ประชาคมอาเซียนสามารถดาํเนินการไดต้ามท่ีไดก้าํหนดไว ้ประชากรระดบัรากหญา้ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่
ก็ไม่ไดห้มายความว่าประชากรบางกลุ่ม  จะไม่ถูกล่อลวง หรือถูกลกัพาตวัจากขบวนการคา้มนุษย ์ดงันั้น ส่ิงที่
ประชาคมอาเซียนจะต้องด าเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาดก็คือ ขบวนการและเครือข่ายของการค้ามนุษย์ 
นั่นเอง 
 
บทสรุป 

ปัญหาการคา้มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นปัญหาใหม่ท่ีพึ่งเกิดข้ึน หากแต่เป็นปัญหาขา้มชาติท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมัน่คงของประเทศ และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมาเป็นเวลาชา้นาน ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาก็เน่ืองมาจากสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจภายในประเทศ ความยากจนของประชากร ภาวะการ
ว่างงาน ความตอ้งการมีชีวิต  ท่ีดีกว่า การถูกล่อลวงจากนายหน้า เส้นทางและลกัษณะภูมิประเทศบริเวณแนว
พรมแดนท่ีเอ้ือต่อการเคล่ือนยา้ยของกลุ่มขบวนการคา้มนุษยข์า้มชาติ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํ
ใหเ้กิดปัญหาการคา้มนุษย ์และปัจจยัท่ีส่งเสริมใหก้ารคา้มนุษยไ์ม่หมดส้ินไปก็คือ การท่ีมีมาตรการ และนโยบาย
ในการปราบปรามป้องกนั แต่สุดทา้ยแลว้ดาํเนินการไม่ไดท้ั้งหมดตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ดว้ยเหตุเพราะเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐละเลย หรือมีส่วนไดส่้วนเสียดว้ย สาํหรับปัญหาการคา้มนุษยป์ระเภทการคา้ประเวณีในผูห้ญิงและเด็ก รวมทั้ง
ประเภทขอทาน ถือวา่มีจาํนวนมากท่ีสุด และถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษยแ์ละบัน่ทอนความรู้สึกของ
ผูถู้กกระทาํเป็นท่ีสุด ในการท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้าํลงัจะกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 นับเป็นก้าวท่ีประเทศในภูมิภาคกําลงัต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมในการรับมือ มีการ
จดัเตรียมนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ต่างๆเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัประเทศของตน สําหรับปัญหาการคา้
มนุษยซ่ึ์งถือเป็นปัญหาอาชญากรรมขา้มชาตินั้น แมว้า่จะอยูใ่นนโยบายของประชาคมอาเซียนท่ีทุกประเทศจะตอ้ง
ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาให้คล่ีคลายลงก็ตาม หากพิจารณานโยบายและมองในสภาวการณ์โลกในขณะน้ี ก็
ยงัพบว่าปัญหาการคา้มนุษยย์งัคงมิอาจท่ีจะคล่ีคลายปัญหาลงไปได ้การก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ี
ตอ้งการใหอ้าเซียน   เป็นดงัสโลแกนท่ีวา่ ‚ หน่ึงวสิยัทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม  ‛  ( One Vision, One Identity, 

One Community ) สุดทา้ยแลว้ปลายทางของความสาํเร็จของภูมิภาคอาเซียนจะเป็นเช่นไร เราคงตอ้งติดตามกนัต่อไป 
แต่สาํหรับผลกระทบของการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อปัญหาการคา้มนุษยจ์ะเปรียบเสมือนการ
สร้างกาํแพงกั้น หรือยิ่งเป็นการสร้างสะพานเช่ือมให้เกิดปัญหาการคา้มนุษยเ์พ่ิมมากข้ึน ณ ปัจจนัน้ีหากมองจาก
นโยบายของการเป็นประชาคมอาเซียนแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ เปรียบเสมือนการสร้างกาํแพงล่องหน แต่การสร้าง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สะพานเช่ือมให้เกิดการคา้มนุษยมี์มาชา้นานแลว้ เพียงแต่เป็นการสร้างสะพานให้ทอดยาวมากไปกวา่เดิม ส่ิงท่ี
ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนตอ้งร่วมกนัป้องกนั และอุดช่องโหว่ของปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดการคา้มนุษยก็์คือ 
เร่ืองมาตรการการตรวจตราบริเวณพรมแดนอยา่งเขม้งวด เพราะการเปิดประเทศอยา่งเสรีมากกวา่เดิมหลงัจากเป็น
ประชาคมอาเซียนแลว้ แต่ละประเทศในภูมิภาคจะเช่ือมโยงไดง่้ายยิ่งข้ีน ดงันั้นประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะตอ้ง
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั หากตอ้งการใหปั้ญหาการคา้มนุษยค์ล่ีคลายใหไ้ดม้ากท่ีสุด และส่ิงสาํคญัท่ีไม่ควรละเลย ก็
คือประชากรรากหญ้า เพราะพวกเขาคือผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้ง่ายท่ีสุด ดังนั้ นถ้าหาก
ประชาคมอาเซียนดูแลและพฒันาประชาชนภายในประเทศไดต้ามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นเสาหลกัประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน และแกไ้ขปัญหาไดต้ามนโยบายในเสาหลกัประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนไดอ้ยา่งจริงจงัแลว้  ก็นบัเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการท่ีจะสนบัสนุนเสาหลกัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ภูมิภาคใหรุ้ดหนา้ทดัเทียมกบั นานาประเทศท่ีมีการพฒันา หรือประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจประเทศอ่ืนๆได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเราจะตอ้งทาํการศึกษาและติดตามเสน้ทางของความสาํเร็จของการเป็นประชาคมอาเซียน
ในคร้ังต่อไป 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิ:ศึกษาเปรียบเทยีบไทย– พม่า ในช่วงปี1997-2012 
(Factors Affecting the Economic Development: A Comparative Study of  

Thailand – Myanmar in 1997-2012)  
ลลีาพร   ไชยฮะนิจ* 

นิลุบล   ไพเราะ** 
บทคดัย่อ 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองในประเด็นสาํคญัทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบ ไทย ” พม่า ในช่วงปี 1997 ” 2012 น้ี เป็นประเด็นท่ีวา่ดว้ยเร่ือง
การศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการพฒันาเศรษฐกิจไทย-พม่า ในช่วงปี 1997-2012 2) เพื่อศึกษา
และวเิคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย-พม่า ในช่วงปี 1997-2012 3) เพื่อศึกษา
ความสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจเปรียบเทียบของทั้งสองประเทศในมิติความร่วมมือระหวา่งประเทศระดบัทวิ
ภาคีและพหุภาคี ในช่วงปี1997-2012 ซ่ึงมีขอบเขตในการศึกษาคือ ศึกษาถึง สภาพการพฒันาทางเศรษฐกิจของ
ไทยและพม่า รวมทั้งการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศร่วมกนัของทั้งสองประเทศดา้นการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และมีการประยกุตใ์ชใ้นส่วนของแนวคิดทฤษฎี เพ่ือขยายความใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน อนัประกอบ
ไปดว้ย ทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั (Linkage Politics Theory) ของ Jame N. Rosenau ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองการอธิบายปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของไทยและพม่าในภาพรวม ทฤษฎีกระบวนการ
การตดัสินใจ (Decision Making Theory) ของ Micheal Brecher ท่ีใชอ้ธิบายในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
เร่ืองดงักล่าว ในดา้นพฤติกรรมของตวัแสดงของรัฐ และตวัแสดงในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี 
ผูแ้ทนรัฐบาล สหประชาชาติ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรืออยู่ในความดูแลของสหประชาชาติทางดา้นการเงิน 
อยา่ง กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ(International Monetary Fund : IMF) เป็นการอธิบายกระบวนการตดัสินใจ 
การดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ  ท่ีจะช่วยในด้านการพฒันาโดยผ่านตวัแสดง และ แนวคิดว่าด้วยเร่ือง การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ  Bala Balassa ท่ีจะนาํมาขยายความในเร่ือง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใตบ้ริบท
ใหม่ นัน่คือ การเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของทั้งไทย
และพม่าในปี 2015 ท่ีจะส่งผลต่อการกาํหนดปัจจยัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาใหม่ต่อไปดว้ย ซ่ึง ผล
การศึกษามีดงัน้ี  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจของทั้งไทยและพม่ามีความแตกต่างกนัในส่วนของ
ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยภายในต่อการดําเนินการนั้นจะประกอบไปด้วย สถานการณ์ทางการเมือง นโยบาย
เศรษฐกิจแห่งชาติ การลงทุนจากต่างชาติภายในประเทศ ภยัพิบติั สถานการณ์การไหลเวียนของเงินในระบบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงสภาพสงัคมและวฒันธรรม การประกอบอาชีพหลกัอยา่งการทาํเกษตรกรรม 
เป็นตน้ และสาํหรับส่ิงท่ีเหมือนกนั คือ การเผชิญกบับริบทภายนอกหรือปัจจยัภายนอก นัน่คือ วิกฤตเศรษฐกิจ 
กระแสโลกาภิวตัน์ และกระแสทุนนิยม ซ่ึงทั้งปัจจยัท่ีมีความแตกต่างและเหมือนกนัส่งผลต่อการพฒันาท่ีมีทั้ ง
เหมือนหรือต่างกันในบริบทเดียวกัน และเหมือนหรือต่างกันในบริบทท่ีต่างกัน อาทิเช่น ปัจจัยทางด้าน

                                                 
* นิสิตสาขารัฐศาสตร์บัณฑิต  เอกวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** อาจารย์, สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต  เอกวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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เกษตรกรรม ทั้งสองประเทศเป็นสังคมท่ีว่าดว้ย การทาํเกษตรกรรม แต่กลบัมีผลลพัธ์จากการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ี
ต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ไทยมีมูลคา้การส่งออกขา้วท่ีดีกวา่พม่า เพราะชาวนาในประเทศยงัคงมีจาํนวนมากอยูแ่ละขา้ว
ก็ไดคุ้ณภาพดี ส่วนพม่านอกจากจะไม่ค่อยมีคนทาํนาแลว้ ยงัไม่มีการพฒันาในดา้นเทคโนโลยกีารทาํเกษตรกรรม
และปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว ขา้วท่ีออกมาจึงไม่ค่อยไดคุ้ณภาพ น่ีคือปัจจยัท่ีเหมือนแต่ผลลพัธ์กลบัแตกต่าง ส่วนปัจจยัท่ี
เหมือนและผลลพัธ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึง เห็นจะหนีไม่พน้ สถานการณ์ทางดา้นการเมือง ท่ีเม่ือเกิดความไม่สงบ
ภายใน ก่อใหเ้กิดความรุนแรงข้ึน ความน่าเช่ือถือต่อประชาคมเศรษฐกิจโลกก็มีค่าไม่ต่างกนั เป็นตน้  

นอกจากผลการศึกษาแลว้ยงัมีในส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ นัน่คือ ในดา้นความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลของประเทศท่ีศึกษาอยา่งพม่า ท่ีมีแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้รือเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งนั้นยากนกั ส่วนอีก
ขอ้จะเป็นเร่ือง การเสนอแนวทางการศึกษาในประเด็นใหม่ ตามกระแสแนวคิดใหม่ๆดา้นการพฒันา คือ การวดั
การพฒันาและความเจริญกา้วหน้าของประเทศจากระดบัสภาวะทางจิตใจของประชาชนในประเทศท่ีเรียกว่า 
‘GDP ความสุข’ (Gross Domestics Product of Happiness) อยา่งท่ีเคยมี ในประเทศภูฏาน ท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้
เป็นแบบอยา่ง เพราะการสร้างรากฐานจากระดบัสภาวะทางจิตใจนั้น หมายถึง ‘ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืแทจ้ริง ’ 
 
ค าส าคญั: การพฒันาเศรษฐกจิ/ ไทย– พม่า 
 
ทีม่าและความส าคญั 

 กระแสโลกาภิวตัน์นาํพาโลกของเรา ขบัเคล่ือนไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของพลวตัรต่างๆในสังคม
โลก การท่ีจะวดัความเจริญรุ่งเรืองหรือความมัง่คัง่ของประเทศๆหน่ึงได้ คงปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะถูกกาํหนดจาก
ตวัช้ีวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยวดัจากอตัราการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 
(Gross Domestics Product: GDP) เป็นหลกั ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) คือ ตวั
แปรดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั รวมทั้งเป็นปัจจยัช้ีวดัความเจริญและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน บ่งบอกว่า 
ประเทศนั้นๆ มีความกา้วหน้านาํพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นยงัเป็นเคร่ือง
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 อยา่งไรก็ตามท่ามกลางการพฒันาเศรษฐกิจของไทยและพม่า ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคคร้ังสาํคญัท่ีเกิดข้ึน
ในปี 1997  นัน่คือ “วกิฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้” เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัของทั้งสองประเทศต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
เช่นกนั วิกฤตน้ีเร่ิมตน้ท่ีประเทศไทยและส่งผลเป็นลูกโซ่ รวมทั้งขยายวงกวา้งไปยงัประเทศคู่คา้และประเทศ
ต่างๆทัว่เอเชีย ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเกาหลีใต ้ซ่ึงประเทศ
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นประเทศคู่คา้ท่ีสาํคญัของไทยในเวลานั้นทั้งส้ิน และแน่นอนวา่ยอ่มกระทบไปสู่การนาํเขา้
ส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย อีกทั้ งยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพด้าน
เศรษฐกิจของไทย ซ่ึงประเทศไทยตอ้งประสบกบัสภาวะปัญหามากมาย เช่น เกิดสภาวะค่าเงินบาทลอยตวั อตัรา
การวา่งงาน รวมทั้งการเป็นหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชนไทยในจาํนวนมหาศาล จนส่งผลให้เกิดการปิดตวัลง
ของกิจการในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินการธนาคาร ถือไดว้า่เป็นบทเรียนอีกบทหน่ึงของประเทศไทยท่ี
น่าจดจาํ หลงัจากวิกฤติเศรษฐกิจดงักล่าวไดผ้่านพน้ไป ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ซ่ึงก็คง
ปฏิเสธไม่ไดเ้ช่นกันว่า การเปล่ียนแปลงทางการเมืองจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 
ในขณะท่ีเหตุการณ์เหล่านั้นกาํลงัดาํเนินไปในไทย ท่ีพม่าเองก็มีการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญั คือ พม่าไดก้า้วเขา้สู่
การเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ASEAN) ท่ีมีความสําคญัต่อพม่าในมิติ
เศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่คง ซ่ึงอาจจะเป็นกา้วแรกของพม่าท่ีจะนาํพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศของ
ตนก็เป็นได ้(สีดา  สอนศรี  และคณะ.  2552  :  355) 
 และจากบริบทตวัอยา่งสภาพแวดลอ้มเดียวกนัน้ี ขณะท่ีประเทศหน่ึงมีความเจริญเขา้มาเป็นระยะจน
สามารถฟ้ืนตวัไดจ้ากพิษของวิกฤตเศรษฐกิจ โดยไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงินและแนวทางการแกไ้ข
วิกฤตให้ผ่านพน้ไปจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และการปรับ
โครงสร้างธนาคารแห่งประเทศไทยให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีกาํลงัเผชิญ โดยการจดัการบริหารความเส่ียงใน
การลงทุน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศใหก้ลบัเขา้มาลงทุนในไทย จากนกับริหาร
ความเส่ียงมืออาชีพ อย่าง ม.ร.ว. จตัุมงคล โสณกุล ซ่ึงเขา้มารับตาํแหน่งผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยใน
ขณะนั้น เป็นหลกั (สีดา  สอนศรี  และคณะ.  2552  :  357) กบัอีกประเทศหน่ึงท่ีแมแ้ต่ปัญหาทางการเมืองยงัคง
วุ่นวาย จึงพลอยส่งผลต่อการขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจไปได้อย่างล้าช้า ทั้ งๆท่ีมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่าง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการพฒันาอยา่งมาก  
 และในอีกสามปีขา้งหนา้ในปี 2015 จะมีการรวมกลุ่มกนัเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC ) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นการพฒันาดา้นความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจ ให้มี
วิวฒันาการข้ึนไปในอีกระดบัหน่ึงของอาเซียน ตามแนวคิดว่าดว้ยเร่ือง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ Belar 
Balassa ในมิติประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงอยูใ่นขั้นท่ี 3 ของการ
รวมกลุ่ม  คือ การมีตลาดทางเศรษฐกิจร่วมกนั (Common Market) นั้น จะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร
บา้งต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจทั้งไทยและพม่า ยิ่งกระตุน้ให้ผูศึ้กษาสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ในทา้ยท่ีสุดแลว้จน
มาถึงวนัน้ีปี 2012 ประเทศผูท่ี้พฒันาไปไดไ้กลกว่ามีการให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีพฒันาไดช้า้กว่า หรือไม่ 
อยา่งไร ในฐานะหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์  
 จึงนํามาสู่ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา และเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีควรให้ความสําคญัทางความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ ดา้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น(พม่า) ในประเด็นการพฒันา
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ทางเศรษฐกิจท่ีมีช่ือวา่ “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบไทย-พม่า ในช่วงปี 
1997-2012”  
 
บทวเิคราะห์สภาพการพฒันาเศรษฐกจิของไทย ปี 1997-2012 

หากจะวิเคราะห์สภาพการพฒันาเศรษฐกิจของไทยตาม แนวทางการเมืองเก่ียวพนั ในส่วนของการดู
บริบทภาพรวม สามารถทาํไดด้งัน้ี 

 
ภาพประกอบ 1(1) กระบวนการในการตดัสินใจดาํเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั 
(ทวศีกัด์ิ ตั้งปฐมวงค.์  2554  :  14  ;  อา้งอิงจาก  Rosenau.  1969b) 
 
หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดแลว้สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

สาํหรับตวัแปรตน้ท่ีหมายถึง คุณสมบติัของประเทศในขณะนั้นเผชิญกบัวกิฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ เพราะ
ความลม้เหลวของนโยบายเศรษฐกิจแบบเพอ้ฝันจนเกินจริงจนลืมประมาณค่าตนเอง สภาวะเศรษฐกิจจึงตกอยูใ่น
สภาวะท่ีค่อนขา้งย ํ้าแยอ่ย่างท่ีเป็น ส่งต่อมาไดมี้การพยายามแกไ้ขปัญหาโดยการขอความช่วยเหลือจากต่างชาติ 
ผา่นองคก์ารทางการเงินระหวา่งประเทศอยา่ง IMF และทาํใหป้ระเทศตกอยูใ่นสภาวะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
เจา้หน้ีแบบกลืนไม่เขา้คายไม่ออก นบัเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุท่ีไม่ฉลาด เพราะถึงแมว้า่เศรษฐกิจจะสามารถ
พยุงตัวอยู่ได้ แต่การกระทําดังกล่าวเป็นการหลวมตัวเข้าไปเป็นหน้ีท่ีบานปลายโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงอย่างไร 
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วสิยัทศัน์ของผูน้บัท่ีคิดวา่ดีในขณะนั้นทางท่ีสามารถกระทาํไดคื้อเท่านั้นก่อน เป็นการแกปั้ญหาแบบขอไปที พอ
ในยคุต่อมาเป็นสมยัแห่งทุนนิยมเต็มรูปแบบ มีการนาํระบบ CEO เขา้มาใชใ้นการบริหารงานจนสามารถเห็น
ลู่ทางในการปลดหน้ีไดบ้า้ง แต่อยา่งกระนั้นเลยก็ยงัคงเป็นการขดัตาทบัของฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ย กล่าวคือ ถึงแมว้า่ใน
สมยัของทกัษิณ รัฐบาลสามารถจะสามารถแกไ้ขและปลดหน้ีไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ก็ก่อความไม่พอใจให้กบัฝ่ายท่ี
ไม่เห็นดว้ย จนทาํให้มีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง บริบทของการพฒันาเศรษฐกิจไทยจึงตอ้งลอ้ตามการเมืองไป
เร่ือยๆ โดยจะสามารถสงัเกตจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิของไทย 

ปัจจยัภายใน 
เน่ืองจาก สถานการณ์ทางการเมอืง ในช่วงต่างๆมีความไม่แน่นอนในหลายๆช่วงโดยเฉพาะช่วงเปล่ียน

ผ่านตวัผูน้าํในช่วงล่าสุดในยุคการเมือง 2 ขั้วในยคุหลงั ท่ีมีความขดัแยง้กนัจนนาํมาซ่ึงความรุนแรงในหลายๆ
เหตุการณ์ จนทาํใหรั้ฐบาลไม่สามารถดาํเนินการทาํงานไปไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

นโยบายเศรษฐกจิแห่งชาต ิท่ีเป็นเสมือนใบเบิกทางการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเป็นเพียงเสือกระดาษมิ
อาจดาํเนินการไดต้ามเป้าประสงคท์ั้งน้ีก็อนัเน่ืองมาจากการเมืองท่ีไร้เสถียรภาพ 

การลงทุนจากต่างชาตภิายในประเทศ จากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศในหลายๆคร้ัง
ยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเช่ือมัน่ดา้นการคา้การลงทุนจากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาลงทุนภายในประเทศ 
ท่ีเมด็เงินจากการลงทุนนั้นจะมีส่วนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ แต่กลบัมีไม่มากเม่าท่ีควร 

ภัยพบิัต ิในช่วงปี 2011 ท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบกบัภยัพิบติัคร้ังใหญ่ คือ อุทกภยัท่ีถาโถมเขา้ท่วม
พ้ืนท่ีภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครศูนยก์ลางการพฒันาของประเทศ ไดรั้บความเสียหายอย่างมาก และส่ิง
หน่ึงท่ีถือเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาคือระบบการใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบภยัหลงันํ้ าลด ท่ีหากทาํ
ไดไ้ม่เตม็ท่ีการพฒันาประเทศคงดาํเนินต่อไปไดย้าก 

สถานการณ์การไหลเวยีนของเงนิในระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศ สืบเน่ืองจากขอ้ท่ี 4 สถานการณ์
อุทกภยัพลอยส่งผลต่อการไหลเวยีนของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดว้ย อนัเน่ืองจากพ้ืนท่ีเหล่านั้นไดรั้บความ
เสียหาย จนบรรดานักลงทุนจาํเป็นตอ้งปรับปรุงดูแลซ่อมแซมในส่วนนั้น จนเกิดการลดจาํนวนพนักงาน เพื่อ
นาํไปใชใ้นภาคการปรับปรุงหรือยา้ยฐานการผลิตไปเลยก็มีเกิดข้ึนใหเ้ห็น 
 

ปัจจยัภายนอก 
วกิฤตเศรษฐกจิ ปี 1997 ประเทศไทยเผชิญกบัวกิฤตเศรษฐกิจคร้ังสาํคญัจนทาํให้ GDP ของไทยท่ีพุ่งสูง

ถึงอนัดบัตน้ๆของโลกตกลงอยา่งน่าตกใจ มีผลโดยตรงต่อการผนัผวนของค่าเงินบาทต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง
ประเทศ ถึงแมไ้ทยจะส่งสินคา้ออกไดม้ากข้ึน แต่ก็ไม่คุม้ค่ากบัท่ีตอ้งเสียเงินจาํนวนมากซ้ือสินคา้นาํเขา้มาใน
ปริมาณท่ีไม่มากแต่ตอ้งจ่ายเงินจาํนวนมาก และยุคต่อมาก็เป็นยุคท่ีเก่ียวเน่ืองต่อวิกฤตการเงิน หน้ีสาธารณใน
ยโุรป ทาํใหสิ้นคา้ท่ีคาดวา่ไทยจะไดป้ระโยชน์จากการส่งออกกลบัไม่ไดรั้บการตอบรับ เป็นตน้ 

กระแสโลกาวัตน์ ทุกวนัน้ีระบบการส่ือสารโครงข่ายการพฒันาการติดต่อส่ือสารมีความทนัสมยัมาก 
ทุกๆท่ีในโลกสามารถรับกนัไดใ้นระบบ Real-time สถานการณ์ต่างๆท่ีสามารถรับรู้ไดพ้ร้อมๆกนัทัว่โลกเม่ือมี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนถูกนาํมาประยกุตใ์ชม้ากข้ึน การเปล่ียนแปลงรวมถึงกระแสการพฒันาก็
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Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
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8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เขา้มามากข้ึนส่งผลให้ไทยพลอยไดรั้บผลจากส่ิงเหล่าน้ีไปดว้ย โดยเฉพาะทางดา้นส่ือท่ีช่วยพฒันาบุคลากรของ
ประเทศ ทีบางคร้ังโดนอิทธิพลจากส่ือครอบงาํและการส่ือสารส่งข่าวขอ้เท็จจริงไม่มีความน่าเช่ือถือเท่าท่ีควร 

กระแสระบบทุนนิยมเสรี เป็นวถีิทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก ณ ปัจจุบนั 
และดว้ยระบบน้ีไทยจึงมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพดา้นการพฒันาใหก้บัตนเองไดม้ากข้ึน 
และนอกจากนั้นตวัผูน้าํรัฐก็มีส่วนเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถส่งผลกระทบได ้โดยจะใช้การวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวเิคราะห์ตามทฤษฎีการตดัสินใจ ดงัต่อไปน้ี 

                    
 
 
            
 
 
 
ภาพประกอบ 3(1) Input - Process - Output Model (Michael Brecher) (นิลุบล   ไพเราะ.  2552  :  12) 
 

ดว้ยความท่ีบุคคลแต่คน ร้อยพ่อพนัแม่ ไม่มีความเหมือนกนัจึงพลอยส่งผลสะทอ้นต่อพฤติกรรมและ
สภาวะอารมณ์ รวมถึงบุคลิกของผูน้าํ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยิ่งยวดท่ีเม่ือใดก็ตามท่ี 
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศไดส้งบลง หรือเขา้สู่สภาวะปกติเร็วหรือชา้ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัตวัผูน้าํ
ดว้ย ในท่ีน้ียกตวัอยา่งไดใ้น 2 กรณีต่อไปน้ี 
 กรณีปราสาทพระวหิารทีข่ัดแย้งกับกัมพูชา เป็นท่ีน่าสังเกตวา่เหตุการณ์ในช่วงสมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ 
สถานการณ์เหมือนจะดูเลวร้ายและปานปลายรวมทั้งตวัผูน้าํทางฝ่ายกมัพูชาเองมีความไม่พร้อมท่ีจะเจรจากบัทาง
ผูแ้ทนฝ่ายไทย และดว้ยเหตุผลส่วนตวัท่ีไม่ชอบผูแ้ทนจากฝ่ายไทยในสมยันั้นเป็นทุนเดิม แต่พอมาถึงสมยันายก
หญิงยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เหตุการณ์กลบัคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีมากกวา่ จากท่ีไม่มีการปะทะกนัตามแนวชายแดน 
และทางฝ่ายกมัพชูายอมเจรจาเม่ือไทยยอมเปล่ียนตวัผูแ้ทนเจรจา 
 กรณีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นอีกกรณีท่ีในปัจจุบันยงัคงครุกรุ่นอยู่เป็นนิตย ์
เปรียบเทียบสองสมยัเช่นเดียวกบักรณีแรก เป็นท่ีน่าสังเกตเช่นกนัวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นเคร่ืองเร่งปฏิกิริยาทางการ
เมืองหรือไม่ เพราะจากสถานการณ์มีการปะทะกนับ่อยคร้ังระหวา่งเจา้หนา้ท่ีทหารและกลุ่มผูก่้อความไม่สงบใน
สมยัของนายกทกัษิณและนายกยิ่งลกัษณ์ แต่ในสมยัขอนายกอภิสิทธ์ิดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความเคล่ือนไหวเท่าท่ี
เป็นอยา่งสองผูน้าํพ่ีนอ้ง และจากตวัอยา่งสองเหตุการณ์ตวัของผูน้าํเองยงัอาจกล่าวไดว้า่เป็นเสมือนภาพลกัษณ์
ของประเทศก็ว่าได ้เพราะความน่าเช่ือ ถือ การไดรั้บการยอมรับของผูน้าํเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีจะช้ีวดัว่าประเทศจะ
เจริญเติบโตไปในทิศทางใดนัน่เอง 

FEEDBACK 
(Foreign Policy Outcome) 
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บทวเิคราะห์สภาพการพฒันาเศรษฐกจิของพม่า ปี 1997-2012 

ภาพประกอบ 1(2) กระบวนการในการตดัสินใจดาํเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั 
(ทวศีกัด์ิ ตั้งปฐมวงค.์  2554  :  14  ;  อา้งอิงจาก  Rosenau.  1969b) 
 
โดยจะสามารถสงัเกตจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจดงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิของพม่า 
อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ปัญหาของการศึกษาการพฒันาเศรษฐกิจของพม่าคือ แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงมี

ความเป็นไปไดย้ากมาก จึงอาจทาํให้การวิเคราะห์ขอ้มูลทาํไดเ้พียงในระดบัหน่ึงเท่านั้น และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า
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เถ่ือน ยาเสพติด เป็นตน้ 
 

ปัจจยัภายใน 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ภาคการเกษตรนับว่าเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของพม่าและถือเป็นปัจจัย

ภายในท่ีมีความสาํคญั ท่ีมีมูลค่าประมาณ 54.67 % ของ GDP (2002/2003) และแรงงานส่วนใหญ่กวา่ 63% ก็จะอยู่
ในภาคน้ี ส่วนใหญ่ ส่วนอุตสาหกรรม (ภาคอุตสาหกรรมการผลิต พลงังาน เหมืองแร่ และการก่อสร้าง) ยงัถือได้
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ภาคอุตสาหกรรมถดถอยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการขาดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัด้านการพฒันา
พลงังาน โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีย ํ่าแยแ่ละการลงทุนท่ีจาํกดั 

พม่านั้นถือเป็นประเทศท่ีมีความยากจนมาก รายไดเ้ฉล่ียต่อหัวอยูท่ี่ 110 เหรียญสหรัฐฯ จากการสาํรวจ
ในปี 1997 จาํนวนคนท่ีอยูต่าํกวา่เส้นยากจนนั้นมีถึง 23 %  แน่นอนวา่กาํลงัซ้ือของคนตํ่ามาก และเด็กๆมีภาวะ
ขาดสารอาหารท่ีสูง ปัญหาท่ีสาํคญัของการพฒันาทางเศรษฐกิจของพม่าคือ การพฒันาดา้นโครงสร้างท่ีเป็นปัญหา
ท่ีหยัง่รากลึกและเร้ือรังมานมนาน  แมจ้ะมีค่าใชจ่้ายทางดา้นสาธารณสุขและการศึกษามาเสริมแต่ค่าใชจ่้ายดา้น
กิจการทหารกลบัยงัมีจาํนวนมากอยู ่ทาํให้เกิดสภาวะงบประมาณขาดดุลส่งผลต่ออตัราเงินเฟ้อ ภาคเอกชนแทบ
ขยายกิจการใดไม่ได้เลยเน่ืองจากไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินหรือสินเช่ือได้ และยงัคงประสบกับปัญหาอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีมีความแตกต่างกนัมากระหวา่งทางการกบัตลาดทัว่ไป ถึงแมภ้าคการเกษตรจะไดรั้บการส่งเสริมใหมี้
การเพ่ิมผลผลิตให้มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร สังเกตจากผลผลิตต่อไร่ท่ีนบัวา่ตํ่า
มาก อนัเน่ืองมาจากการขาดปัจจยัการผลิตและขาดเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี อีกนโยบายหน่ึงท่ีดูเหมือนวา่จะมีความ
น่าสนใจคือ การพยายามใหมี้การผลิตทดแทนการนาํเขา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้ประเภท  นํ้ ามนัสาํหรับบริโภค 
และผลิตภณัฑ์กระดาษ นอกจากน้ียงัมีความพยายามในการกระจายภาคการผลิต (Manufacturing) แต่ก็ยงัคง
ดาํเนินการภายใตรั้ฐวิสาหกิจซ่ึงไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐและการเขา้ถึงสินเช่ือไดโ้ดยง่าย ส่วนการกระตุน้และ
ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนและจากต่างประเทศมีนอ้ยมาก อนัเน่ืองมาจากการ Sanction1 

พม่ามีแผนพฒันา 5 ปี ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงทา้ยแผนฉบบัท่ี 4 (2007-2011) โดยท่ีเป้าหมายอาจไม่ค่อยมี
ความชดัเจนนกั คือการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพค่าเงิน การควบคุมอตัราเงินเฟ้อ และ
รักษาดุลบญัชีเดินสะพดั เป็นตน้ ภาคการผลิตท่ีดีข้ึนและดูเหมือนจะเป็นความหวงัท่ีสดใสของพม่า คือ ทางดา้น
พลงังานและเหมืองแร่ โดยเฉพาะการพฒันาแหล่งสําคญัและก๊าซ โดยรวมแลว้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตวัลง 

  
ปัจจยัภายนอก 

วิกฤตทางด้านธนาคาร ในตอนตน้ปี 2003 นบัวา่สร้างความเสียหายให้กบัระบบสินเช่ืออยา่งมากแน่น
นอนวา่ ทาํให้การลงทุนตอ้งชะลอตวัต่อไป (จากการ Sanction ของสหรัฐฯเม่ือพฤษภาคม 2003) ภาคบริการเป็น
ภาคท่ีดูเหมือนวา่จะไปไดดี้จากการเติบโตในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี การเติบโตในระดบัเลข 2 หลกั มาจากภาคการขนส่ง 
การส่ือสารและภาคการเงินท่ีเพ่ิงมาสะดุดลงในช่วงปี 2003 ดังท่ีได้กล่าวไป ทั้ งน้ีก็คือการผ่อนคลายของ
ภาคเอกชนไดเ้ขา้มาลงทุนในภาคน้ีไดค้ล่องตวัข้ึนมีการควบคุมนอ้ยลงนัน่เอง  

และในส่วนของตัวแสดงหรือผู ้นํารัฐ ในด้านของพฤติกรรมองค์การนั้ นก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมี
ผลกระทบเช่นกนั ซ่ึงจะนาํมาวเิคราะห์ตามทฤษฎีการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

                                                 
1 Sanction หมายถึง บทลงโทษ ในท่ีนีใ้ช้กล่าวถึง บทลงโทษทางเศรษฐกิจท่ีเรียกเป็นภาษาไทยว่า มาตรการควํา่บาตรทาง

เศรษฐกิจ (Economic Sanction) ซ่ึงกคื็อ วิธีการหน่ึงท่ีองค์การระหว่างประเทศ หรือมหาอาํนาจของโลก เช่น สันนิบาตชาติ (League 
of Nations) หรือ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) นาํมาใช้เม่ือต้องการลงโทษทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกท่ีมีพฤติกรรม
ส่อแววไปในทิศทางเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลก และการลงโทษทางเศรษฐกิจในลักษณะนี ้เป็นการห้ามประเทศสมาชิกอ่ืนๆ
ทาํการค้าขาย ติดต่อ กับประเทศท่ีถกูควํา่บาตรดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การควํา่บาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯกระทาํต่อพม่า เพ่ือกดดัน
ให้รัฐบาลทหารพม่าปลดปล่อยนางออง ซาน ซู จี เป็นต้น (พจนานุกรมประวัติศาสตร์.  2555  :  เวบ็ไซต์) 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 100 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

                    
 
 
            
 
 
 
ภาพประกอบ 3 (2) Input - Process - Output Model (Michael Brecher) (นิลุบล   ไพเราะ.  2552  :  12) 
 

ทหารถือวา่เป็นตวัแสดงหลกัท่ีมีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ทั้งในเร่ืองอญัมณีและไม ้โดย
ดาํเนินการผ่านบริษทัรัฐท่ีตั้งข้ึน เช่น Union of Myanmar Economic Holdings (UMEH) บางทีเรียกวา่ Myanmar 
Economic Holdings และ Myanmar Economic Corporation (MEC) รวมทั้ง The Union Solidarity Development 
Association (USDA) ท่ีก่อตั้งโดยทหาร นอกจากน้ียงัมี State Peace and Development Council (SPDC) ท่ีไป
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  วิสัยทศัน์และแนวความคิดแบบทหารจึงถูกหล่อหลอมให้การดาํเนินเศรษฐกิจของพม่าค่อย
ขา้งมีความแตกต่างจากไทย และดว้ยความท่ีเป็นสังคมนิยมวิถีพม่ากบัการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี 
จึงดูเหมือนจะขดักนั แต่ดว้ยตวัผูน้าํจึงทาํใหท้ั้งสองอยา่งดูจะไปกนัไดแ้บบผสมป่นเปอยูไ่ม่นอ้ยเลยทีเดียว ข้ึนช่ือ
วา่ ทหารยอ่มเก่งในดา้นการเมืองการปกครอง ควบคุมคนมากกวา่การมานัง่ดูตวัเลขหรือเห็นความสาํคญัของการ
กินดีอยู่ดีของคนในประเทศ เพราะส่ิงเหล่านนั้นหากเกิดข้ึน เราคงไม่เห็นประชาชนพม่าต่างอพยพออกนอก
ประเทศมาทาํมาหากินตามประเทศเพ่ือนบา้นเป็นแน่ ดว้ยวิสัยท่ีถือเอาพวกพอ้งทอ้งอ่ิมของผูน้าํทหารความทุกข์
ยากของประชาชาพม่า และการดอ้ยพฒันาของประเทศจึงยงัคงดาํเนินอยูน่ัน่เอง 
 
บทวเิคราะห์สถานการณ์ความร่วมมอื ด้านการพฒันาทางเศรษฐกจิไทย-พม่า 

แต่ละประเทศย่อมมีปัจจัยในการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีแตกต่างกันดังจะสังเกตจากการวิเคราะห์ 
S.W.O.T.ของ สพร. ในการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาพม่า ดงัต่อไปน้ี 

ด้านพม่า 
จุดแข็ง 

พม่ามีทรัพยากรท่ีสามารถช่วยในการพฒันาไดอี้กมาก  
มีความเช่ือมโยงในทางเศรษฐกิจชายแดนกบัไทย 
มีกาํลงัแรงงานอยูม่าก 
มีพ้ืนฐานทางดา้นการศึกษาท่ีสืบเน่ืองจากสมยัอาณานิคมทาํใหก้ารต่อยอดการถ่ายทอดความรู้ 

ทาํไดง่้ายข้ึน 

FEEDBACK 
(Foreign Policy Outcome) 
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ยงัไม่เขา้สู่กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ยงัขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีถูกจาํกดัและควบคุมอยา่งมาก 
ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ 
การขาดระบบการจดัการทรัพยากร อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไม่อาจนาํไปสู่การพฒันาไดอ้ยา่ง
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พม่าเป็นจุดเช่ือมต่อทางการคา้ท่ีสาํคญัท่ีสาํคญัของไทย ไปสู่จีนและอินเดีย 
ทรัพยากรธรรมชาติยงัมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีจะเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของการพฒันาต่อไป 
การร่วมมือกบัประเทศในการพฒันาตามแนวชายแดนในดา้นต่างๆ นบัวา่มีศกัยภาพท่ีสูงมาก 
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ประชาคมโลกยงัคงปฏิเสธรัฐบาลทหารพม่า 
แหล่งความช่วยเหลือต่างๆ งดการใหค้วามช่วยเหลือพม่า 
พม่ายงัมีความรู้สึกหวาดระแวงไทยอยูม่าก 

 
ประเดน็ส าคญั 

ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีความพร้อมในหลายๆสาขาท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการพฒันาแก่พม่า แต่ดว้ย
ความจาํกัดในด้านของงบประมาณความช่วยเหลืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถท่ีมี และตอ้ง
คาํนึงถึงปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

ประการแรก การให้ความช่วยเหลือจะตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการท่ีแท้จริงของพม่าเป็นสําคญั 
เพราะหาไม่แลว้การใหค้วามช่วยเหลือก็อาจจะไม่ไดเ้กิดผลอนัใด และอาจจะกลายเป็นการสูญเปล่าไปโดยปริยาย 
การใหค้วามช่วยเหลือจึงควรให้กบักิจกรรมการพฒันาท่ีมีลาํดบัความสาํคญัและมีความเร่งด่วนสูง ซ่ึงนัน่จะเป็น
การคาํนึงถึงทิศทางการพฒันาประเทศของพม่าตามแผนพฒันาท่ีพม่าสนใจท่ีจะขอความช่วยเหลือจากไทย 

ประการทีส่อง การใหค้วามช่วยเหลือจะตอ้งสนองตอบต่อประเด็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
เพ่ือใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยเฉพาะปัญหาตามแนวชายแดน เช่น ปัญหาทางดา้นสาธารณสุข โรคติดต่อ
และโรคระบาด รวมทั้งในเร่ืองของแรงงานอพยพและการคา้มนุษย ์เป็นตน้ 

ประการทีส่าม การใหค้วามช่วยเหลือจะตอ้งตั้งอยูบ่นความพร้อมของฝ่ายพม่าในการรับความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะมีขีดความสามารถในการดูดซบัความช่วยเหลือเพ่ือนาํความรู้ไปใชไ้ดต้่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เกิดสมัฤทธ์ิผลอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป (สาํนกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ : สพร.  2551:  42-43) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จากการวิเคราะห์แบบใช ้S.W.O.T. ของสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ(สพร.) เราสามารถนาํมาอธิบายแบบสรุปตามแนวทางทฤษฎีการเมืองเก่ียวพนั และอธิบายลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ภายใตบ้ริบทใหม่ของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของไทยและพม่าไดด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 2(2) กรอบการวเิคราะห์การกาํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของทั้งไทยและพม่า 
 

ซ่ึงจากภาพช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีพม่าและไทยจะดาํเนินความร่วมมือและพฒันาระหวา่งกนันั้น ตวัท่ีจะช่วย
ในการดาํเนินความสัมพนัธ์หลกัคือ นโยบายต่างประเทศทางเศรษฐกิจท่ีมีระหว่างกนั ซ่ึงจะถูกขบัเคล่ือนผ่าน
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบของการประชุมหารือ การตกลงให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มีทิศทางการให้
ความช่วยเหลือแบบ “เอนดูเขาแต่เอนเราก็ไม่ขาด” กล่าวคือช่วยเหลือเท่าท่ีเป็นเทศกาํลงัพฒันากวา่จะช่วยได ้และ
ส่วนใหญ่แลว้เป็นไปในดา้นของการให้ทุนสนับสนุนเป็นหุ้นส่วนร่วมกบัประเทศอ่ืนๆ และเน้นการให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นวิชาการ เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพทดัเทียมกนัเป็นหลกั อาทิเช่น การจัด
ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเจา้หนา้ท่ีรัฐ ในดา้นต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีกิจกรรมต่างๆลว้นแลว้แต่จะส่งผลดีต่อทั้งไทย
และพม่าในแง่ของความเขา้ใจอนัดีดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และเม่ือมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัในระดบั
หน่ึงแลว้การท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆยอ่มกระทาํไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย เช่น ปัญหาความขดัแยง้ตามแนวชายแดน
ในช่วงท่ีผา่นมาเหตุเพราะมีการปะทะกนัเน่ืองจากปัญหากลุ่มก่อการร้ายชาวกะเหร่ียงท่ีพยายามแยกตวัเป็นอิสระ
จากพม่าแลว้ใชไ้ทยเป็นรัฐกนัชน นั้น แมปั้ญหาจะยงัคงมีเกิดข้ึนหลายระลอก แต่แลว้ก็ดูเหมือนจะไม่กระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายเท่าใดนัก เพราะไทยในฐานะท่ีเป็นผูเ้หนือกว่าไดอ้าศยัการเขา้ไปมีผลประโยชน์
ทางดา้นพลงังานของพม่า โดยอาศยัพม่าในการช่วยอุดหนุนพลงังานเพ่ือใชใ้นภาคการผลิต จึงส่งผลให้ทั้งสอง
ฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเสมอภาคจึงช่วยลดความตึงเครียดของเหตุการณ์ดงักล่าวไปไดบ้า้ง เป็นตน้ และใน
ส่วนของการกา้วสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจในบริบทใหม่อยา่งการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น 
ลกัษณะการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีจะเขา้สู่บริบทใหม่น้ีเป็นการรวมกลุ่มในขั้นท่ี 3 เป็นแนวความคิดท่ีโดดเด่น

Input Output Outcome 
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ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ แนวความคิดของ Bela Balassa โดย Balassa ไดเ้สนอให้การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ คือ ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีลกัษณะเหมือนสภาพศุลกากรทุก
อยา่ง คือ มีการใชน้โยบายเสรีระหวา่งประเทศกบัประเทศในกลุ่ม มีการยกเลิกภาษีสินคา้เขา้ทุกชนิดกบัประเทศ
ในกลุ่มมีการใชน้โยบายร่วมในการเก็บภาษีขาเขา้และใชน้โยบายจาํกดัการคา้อ่ืนๆ กบัประเทศภายนอกกลุ่ม ใน
ขณะเดียวกนัก็จะเพ่ิมเติมในส่วนของการพิจารณายกเลิกขอ้จาํกดัต่างๆ เก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตดา้น
ทรัพยากร แรงงาน และทุน ให้สามารถเขา้ออกระหว่างประเทศสมาชิกไดโ้ดยเสรี โดยประเทศสมาชิกจะตอ้ง
ปรับตัวบทกฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ประชาคมเศรษฐกิจและตลาดร่วมแคริบเบียน 
(Caribbean Community and Common Market : CARICOM) และกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง (Southern 
Cone Common Market : MERCOSUR) เป็นตน้ 

ซ่ึงสาํหรับไทยและพม่าก็คงมีแนวทางร่วมกนัเช่นเดิม แต่อาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาเง่ือนไขให้มีความ
รัดกุมมากยิ่งข้ึน เพราะถา้หากเร่ืองใดท่ีมีการพิจารณาไม่รอบคอบแลว้ อาจมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ไดรั้บประโยชน์
หรืออาจเสียผลประโยชน์ไป เพราะบริบทใหม่ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีค่อยขา้งกวา้งข้ึนมาก ฉะนั้นแลว้หากมีความไม่
เท่าเทียมในเร่ืองของผลประโยชน์เกิดข้ึน การประทุของความขดัแยง้คร้ังใหม่อาจเกิดข้ึนระหวา่งกนัก็เป็นได ้
 
บทสรุป 

จากการท่ีไดศึ้กษา “  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบไทย-พม่า 
ในช่วงปี 1997-2012 ‛  ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวคื้อ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการพฒันาเศรษฐกิจไทย-พม่า ในช่วงปี
1997-2012 2. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย-พม่า ในช่วงปี 
1997-2012 3. เพ่ือศึกษาความสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจเปรียบเทียบของทั้งสองประเทศในมิติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศระดบัทวิภาคีและพหุภาคี ในช่วงปี1997-2012 และโจทยใ์นการศึกษาคือ 1. สภาพการพฒันา
เศรษฐกิจของไทยและพม่าในช่วงปี1997-2012 เป็นอยา่งไร 2. ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
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ความท่ีอุปสรรคในส่วนของขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั และมีความแตกต่างกนัทั้งในลกัษณะการนาํเสนอและตาํราท่ีนาํมา
อา้งอิงในเร่ืองนั้นๆ เป็นตน้ แต่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจของทั้งไทยและพม่ามีความแตกต่างกนัในส่วนของ
ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยภายในต่อการดําเนินการนั้นจะประกอบไปด้วย สถานการณ์ทางการเมือง นโยบาย
เศรษฐกิจแห่งชาติ การลงทุนจากต่างชาติภายในประเทศ ภยัพิบติั สถานการณ์การไหลเวียนของเงินในระบบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงสภาพสงัคมและวฒันธรรม การประกอบอาชีพหลกัอยา่งการทาํเกษตรกรรม 
เป็นตน้ และสําหรับส่วนส่ิงท่ีเหมือนกัน คือ การเผชิญกับบริบทภายนอกหรือปัจจัยภายนอก นั่นคือ วิกฤต
เศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวตัน์ และกระแสทุนนิยม ซ่ึงทั้งปัจจยัท่ีมีความแตกต่างและเหมือนกนัส่งผลต่อการพฒันา
ท่ีมีทั้ งเหมือนหรือต่างกนัในบริบทเดียวกนั และเหมือนหรือต่างกนัในบริบทท่ีต่างกนั อาทิเช่น ปัจจยัทางดา้น
เกษตรกรรม ทั้งสองประเทศเป็นสังคมท่ีวา่ดว้ยการทาํเกษตรกรรม แต่กลบัมีผลลพัธ์จากการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ี
ต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ไทยมีมูลคา้การส่งออกขา้วท่ีดีกวา่พม่า เพราะชาวนาในประเทศยงัคงมีจาํนวนมากอยูแ่ละขา้ว
ก็ไดคุ้ณภาพดี ส่วนพม่านอกจากจะไม่ค่อยมีคนทาํนาแลว้ เน่ืองจากไม่มีการพฒันาในดา้นของเทคโนโลยีในการ
ทาํเกษตรกรรมและปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว ขา้วท่ีออกมาจึงไม่ค่อยไดคุ้ณภาพ น่ีคือปัจจยัท่ีเหมือนแต่ผลลพัธ์กลบั
แตกต่าง ส่วนปัจจยัท่ีเหมือนและผลลพัธ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึง เห็นจะหนีไม่พน้สถานการณ์ทางดา้นการเมือง ท่ี
เม่ือเกิดความไม่สงบภายใน ก่อใหเ้กิดความรุนแรงข้ึน ความน่าเช่ือถือต่อประชาคมเศรษฐกิจโลกก็มีค่าไม่ต่างกนั 
เป็นตน้ และภายใตค้วามต่างและความเหมือน การพฒันาท่ีมากกว่า หรือยงัคงด้อยพฒันาอยู่ ทาํให้เกิดความ
ร่วมมือและการพฒันาท่ีพร้อมจะพฒันาไปพร้อมกันเกิดข้ึนระหว่างไทยและพม่า ทั้ งในรูปแบบองค์รวมและ
เฉพาะดา้น โดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษยร่์วมกนั ท่ีฝ่ายไทยเป็นฝ่ายใหค้วามช่วยเหลือใหข้อ้มูลความรู้ทาง
วิชาการท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และความสัมพนัธ์อนัดีจากการพฒันาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนสืบไป
ทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี  อย่างเช่นบริบทใหม่ท่ีกาํลงัจะกา้วเขา้มา นั่นคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) แน่นอนวา่การพฒันาท่ีมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงยอ่มนาํพาปัจจยัใหม่ๆท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจของทั้งไทยและพม่าอย่างเล่ียงไม่ได ้โดยเฉาพะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั การพฒันาท่ีแทจ้ริง
และยัง่ยนื คือ การพฒันาคน เพราะคนจะเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืระหวา่ง
กนันัน่เอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในส่วนขอ้มูลดา้นต่างๆของประเทศพม่านั้น ตวัผูศึ้กษาไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจน

และถูกตอ้งไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดน้ั้นมีนอ้ย ส่งผลให้การระบุลกัษณะการพฒันาในสมยั
ต่างๆจึงไม่สามารถระบุตวัผูน้าํ หรือผูท่ี้มีบทบาทในช่วงเวลานั้นไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งเช่นของไทย หากจะมีการต่อ
ยอดงานวิจยัช้ินน้ี ควรมีการศึกษาขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดขอ้เท็จจริงจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ให้มากกวา่น้ี
และหากสามารถระบุตวัผูน้าํท่ีดาํเนินนโยบายพฒันาเศรษฐกิจของพม่าในช่วงเวลานั้นๆไดด้ว้ยจะเป็นประโยชน์
ต่อการวเิคราะห์ของผูว้จิยัรุ่นต่อไปอยา่งมาก 

2. หากจะมีการศึกษาช้ีวดัดา้นการพฒันาในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากการวดั ‘GDP ความสุข’ (Gross Domestics Product of Happiness) ท่ีมีการวดัจากความอยูดี่กินดี และ
การมีชีวติท่ีสุขสงบของประชาชนจากรากฐานทางจิตใจมากกวา่ การวดัหรือประเมินค่าทางวตัถุ นัน่ถึงจะเรียกวา่ 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและแทจ้ริง 
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The Development of Logistics Model for Thailand’s Environment to ASEAN 
 

Phathombut Keawsomnuk* 
Chockchai Suthawet** 

Abstract 

 The development of infrastructure system in logistics for Thailand‟s environment to ASEAN 

has to analyze about the complement of group of people who will gain and loss benefit from the policy 

of development of infrastructure in logistics system in Thailand with the usage of logistics system 

concept for environment by using the European idea that uses the distribution of linkage point of 

commodity distribution network to the city or regional area of the country which in Thailand when 

considers for the geographical feature and environment of the country, it is able to use the method of 

commodity distribution to 5 parts that are the northern part, the southern part, the eastern part, the 

western part and the central part will be the center hub of the point to receive commodity from 

Bangkok, Laem Chabang port including the route from Dawei to Karnjanaburi Province and the project 

of the bridge that links the network of Pakbara port at Satool Province that will use the linkage point in 

the southern part. From the idea of transportation in the type of rail system, will be used as the 

connector of the 5 parts together in order to reduce the duration of transportation time and to save the 

fuel and energy, to decrease the problem of traffic in the city and community and the most important 

thing, it is the creating of good quality of life of people that live in the city and community, besides, it 

is also the reducing of noise and air pollution in the city. Moreover, it can expand the logistics network 

to the ASEAN countries to have the center hub in sending and receiving commodity in each region of 

ASEAN member countries. 

Keywords: ASEAN Community / Infrastructure / Logistics / Environment 

 
การพฒันาตัวแบบด้านโลจิสติกส์เพือ่ส่ิงแวดล้อมไทยสู่อาเซียน 

ปฐมบุตร แก้วสมนกึ* 
โชคชัย สุทธาเวศ** 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยสู่อาเซียน ในการ
พฒันายงัตอ้งวเิคราะห์ถึงองคป์ระกอบของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
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ซ่ึงในประเทศไทยเม่ือพิจารณาลกัษณะภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มของประเทศแลว้นั้น จะสามารถใชแ้นวทางการ
กระจายสินคา้ออกตามภูมิภาคได ้5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคกลาง
จะเป็นศูนยก์ลาง (Center Hub) ของจุดรับสินคา้จากกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบงั รวมถึงเส้นทางจากโครงข่ายทวาย
ท่ีเขา้มายงัจงัหวดักาญจนบุรี และโครงการสะพานเช่ือมโครงข่าย ท่าเรือปากบาราท่ีจงัหวดัสตูลท่ีจะใชจุ้ดเช่ือม
โยงในภาคใต ้จากแนวคิดการขนส่งแบบระบบราง จะใชเ้ป็นตวัเช่ือมทั้ง 5 ภูมิภาคเขา้ดว้ยเพ่ือลดระยะเวลาในการ
ขนส่งและประหยดัเช้ือเพลิง พลงังาน ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองและชุมชน และท่ีสาํคญัเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวติท่ีดีภายในเมืองและชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ เป็นการลดปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศในเมือง 
และยงัสามารถขยายโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ไปยงัประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มีจุดศูนยก์ลางรับส่งสินคา้ใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
ค าส าคญั:  ประชาคมอาเซียน/ โครงสร้างพืน้ฐาน/ โลจสิตกิส์/  ส่ิงแวดล้อม  
 
บทน า 
 นโยบายสาธารณะจากความหมายนกัวชิาการไดมี้นิยามและใหค้วามคิดเห็นต่างๆ ไวอ้ยา่งมากมาย แต่ท่ี
สาํคญัและเป็นหลกัการของนักวิเคราะห์นโยบายและการจดัการคือแนวคิดทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาละเรียนรู้วิชาในสาขาศาสตร์น้ีมากข้ึนอนัเน่ืองดว้ยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน
และการบริหารจดัการของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในประเทศหรือนโยบายสาธารณะอาจจะเป็นส่ิงท่ีรัฐ
เลือกทาํหรือไม่ทาํก็ไดเ้ช่นกนัการท่ีรัฐจะดาํเนินนโยบายสาธารณะในรูปแบบใดท่ีส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากจึง
ถือไดว้า่เป็นนโยบายสาธารณะ  
 การพฒันาระบบเส้นทางโลจิสติกส์ (Logistics Corridor) ซ่ึงเป็นแนวทางการดาํเนินนโยบายสาธารณะ
ในด้านการจัดทาํโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับคนส่วนมาก หรือรองรับประเทศไทยท่ีจะมุ่งเน้นโครงสร้างด้าน
พ้ืนฐานภายในประเทศเพ่ือตอบสนองในการ ‚การลดตน้ทุนโลจิสติกส์ในดา้นการขนส่ง‛ โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนการขนส่งทางรางและทางนํ้ าเพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งท่ีประหยดัพลงังานและลด
ตน้ทุน รวมทั้ งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศและเช่ือมต่อไปสู่ต่างประเทศ ตลอดจนการพฒันาส่ิง
อาํนวยความสะดวกและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเม่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 นโยบายของรัฐท่ีไดผ้่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ดว้ยวงเงินกูก้ว่า 2.2 ลา้นลา้นบาท โดยเนน้แนว
ทางการพฒันาโครงสร้างดา้นพ้ืนฐานดา้นระบบขนส่งแบบราง โดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจดัทาํบริการโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนั (Public Private Partnership : PPP) 
 ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐส่งเสริมสนบัสนุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์เป็นจาํนวนเม็ดเงินท่ี
ลงทุนสูงมากเม่ือเทียบกบัการลงทุนดา้นอ่ืนในภาคอุตสาหกรรม การพฒันาในระบบภาพรวมของประเทศ Ernst 
U. von Weizsacker (1994:67-78) กล่าววา่ระบบขนส่งของประเทศเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงการพฒันาประเทศท่ี
กา้วหน้า ดว้ยการขนส่งมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ การขนส่งโดยรวมอาจจะหมายถึงระบบการ
เคล่ือนยา้ยรวมถึงระบบการบริหารจดัการ ระบบการขนส่ง จึงมีความสาํคญัอยา่งมากและยงัเป็นส่วนหน่ึงของการ
ดาํเนินชีวิต ประจาํวนัของผูค้นในสมยัใหม่ (Part of Modem Lifestyle) และยงัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
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โครงสร้างพ้ืนฐานแก่สังคมและอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบจากการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นโลจิ
สติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Change) ดว้ยการแบ่งตามลกัษณะการเกิดของส่ิงแวดลอ้มจะ
จัดแบ่งได้ 2 ประเภทสําคัญ ได้แก่ 1) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดตามธรรมชาติ (Natural Environments) หมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เช่น ดิน นํ้ า อากาศ จุลินทรีย ์พืช และสัตว ์และ 2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน (Man-made Environments) หมายถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  จากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
กาํหนดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  จากมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาโลกร้อนและวกิฤตส่ิงแวดลอ้มโลกจะ
ส่งผลกระทบต่อการคา้ การลงทุน และการปรับตวัของภาคอุตสาหกรรม เช่น การเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินคา้
นาํเขา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา การกาํหนดใหต้อ้งรายงานปริมาณคาร์บอนจากสินคา้ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ การ
เก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งและการบินของสหภาพยุโรป การผลิตสินคา้และ
บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยงัมีพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) 
ว่าดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียและการกาํจดั ลว้นแลว้เป็นนโยบายดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ ท่ีมุง้เนน้ให้เกิดความตระหนกัถึงการลงทุน สาํหรับการพฒันาประเทศแต่การพฒันาท่ีตอ้งแลก
มาดว้ยการทาํลายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของโลกในอนาคตอยา่ง
แน่นอน 
 ผู ้เขียนจึงมีแนวคิดโดยท่ีจะมุ่งนําเสนอทิศทางการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์บนพ้ืนฐานของ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและเมืองรวมถึงประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตขนส่งสินคา้ เพ่ือให้เป็น
จุดเช่ือมระหว่างการนํานโยบายสาธารณะไปสู่การปฎิบัติกับการวิเคราะห์ถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อการพฒันาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ในประเทศไทย พร้อมยกกรณีตวัอยา่งศึกษาในการแกปั้ญหาของ
ต่างประเทศในดา้นโลจิสติกส์ทางบกและทางนํ้ า มาเป็นตวัแบบการอธิบายเพ่ือช้ีให้เห็นถึงผลลพัท์จากการพฒันา
ระบบโลจิสติกส์ในแต่ละประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาตวัแบบดา้นโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
ไทยสู่อาเซียนในปี 2558 
 
ตวัแบบการพฒันาและการจดัท าระบบโลจสิตกิส์ต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศ 
 โลจิสติกส์ (Logistics) ตามความหมายเดิมมีความหมายวา่ การส่งกาํลงับาํรุง วิวฒันาการของโลจิสติกส์  
เร่ิมตน้เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1950 ในช่วงเกิดสงครามเกาหลี โดยโลจิสติกส์เร่ิมนาํมาใชใ้นการจดัการยทุธศาสตร์
สงครามสมยัใหม่ ซ่ึงจะมีความซบัซอ้นและเป็นสงครามท่ีมีระยะทางไกลกนัมาก โดยโลจิสติกส์ ไดน้าํมาเป็นกล
ยทุธ์ เพ่ือใชเ้ป็นการลาํเลียงยทุธปัจจยัใหก้บักองทพัสหรัฐอเมริกา บางตาํรากล่าววา่ โลจิสติกส์ เร่ิมแรกน่าจะเป็น
ในยคุของจกัรพรรดินาโปเลียน (The age of Napoleon) ในตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยไดมี้การออกกฎหมายท่ีเรียกวา่ 
Levee En Masee โดยมีการจดัตั้งกระทรวงการขนส่ง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการส่งอุปกรณ์และการขนส่งอยา่ง
เป็นระบบ โดยในสมัยสงครามเวียดนามโลจิสติกส์ ได้ถูกนํามาใช้ในการสนับสนุนยุทธปัจจัยให้กองทัพ
สหรัฐอเมริกา ในการผลิตอาวุธและการส่งกาํลงับาํรุงของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้ น การดาํเนินการโดย
ภาคเอกชน ซ่ึงทาํใหส้หรัฐอเมริกาเป็นผูน้าํทางดา้นโลจิสติกส์ จนถึงปัจจุบนั หลงัจากยคุสงครามเยน็ (Cold War) 
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ส้ินสุดลง เม่ือปี 1990 เป็นการยติุการแข่งขนัทางดา้นการทหาร โดยประเทศมหาอาํนาจไดส้นบัสนุนบริษทัขา้ม
ชาติ โดยอาศยักลไกการคา้โลกแบบเสรีให้เขา้มาชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการคา้ โดยมีกิจกรรมโลจิ
สติกส์ เป็นยทุธศาสตร์ในการเขา้มาสู่ยคุจกัรวรรดินิยมสมยัใหม่   
 จากประวติัความเป็นมาของโลจิสติกส์จากอดีตถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ระบบโลจิสติกส์ คือ การ
เคล่ือนยา้ย  จดัเก็บ และกระจายสินคา้ จากแหล่งท่ีผลิต (Source of Origin) จนสินคา้ไดมี้การส่งมอบไปถึงแหล่งท่ี
มีความตอ้งการ (Source of Consumption) โดยเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบ
แบบทันเวลา (Just in Time) และเพ่ือลดต้นทุน การผลิตโดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่ลูกคา้ (Customers 
Satisfaction) และส่งเสริมเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในสินคา้และบริการ สาํหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ ภาครัฐจะให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาโลจิสติกส์ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น โดยกระทรวงคมนาคมของประเทศญ่ีปุ่น จะเป็นเจา้ภาพ
ของแผนงาน Distribution & Logistics Policy ในการสร้างระบบโลจิสติกส์ท่ีกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เป็นสังคมท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบัโลก แมแ้ต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีความก้าวหน้าในการพฒันาโลจิสติกส์
ภาครัฐก็ยงัเขา้มากาํกบัดูแลดา้นกฎหมายเพ่ือส่งเสริมดา้นการขนส่ง ขณะท่ีสหภาพยุโรป ภาครัฐไดเ้ขา้มาจดัตั้ง
คณะกรรมการด้านขนส่ง ท่ีเรียกว่า EU Commission ในการวางนโยบายด้านการเปิดเสรีการขนส่ง เน้น
ประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อการขนส่งหลายรูปแบบท่ีเรียกวา่ White Paper of 2001 : EU Transport Policy  ใน
ประเทศสิงคโ์ปร์ รัฐบาลไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีเรียกวา่ EDB:Economic Development Board of Singapore 
เป็นหน่วยงานกลางทาํหนา้ท่ีวางแผนดา้นโลจิสติกส์และส่งเสริมการลงทุน โดย EDB ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐมีหนา้ท่ีรับผิดชอบอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นแกนหลกัในการแกปั้ญหาและพฒันาโลจิสติกส์แบบองค์
รวม สําหรับฮ่องกง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจีนและไดช่ื้อว่ามีการพฒันาระบบโลจิสติกส์อยู่ในระดับโลก โดยท่ี
ภาครัฐไดเ้ขา้มาพฒันาระบบโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ โดยตั้งหน่วยงานพิเศษ ท่ีเรียกวา่ The Steering Committee 
on Logistics Development (LOGSCOM) ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐจะทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนและมีบทบาทในการกาํ หนดนโยบายภาพรวมของโลจิสติกส์ ในประเทศไทยเจา้ภาพหลกั
ในการดาํเนินการในเร่ืองระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะมีหน่วยงานท่ีรับสนองนโยบายจากรัฐคือ กระทรวง
คมนาคมท่ีจะเป็นหน่วยงานท่ีดูแดจดัการดา้นระบบขนส่งของประเทศ สภาพปัญหาของการจดัทาํโครงสร้าง
พ้ืนฐานในดา้นระบบโลจิสติกส์กบัส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัอยูใ่นหมู่นกัวิชาการดา้นรัฐประศาสน
ศาสตร์และประชาขนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีอยู่ในเขตขนส่งสินคา้ ซ่ึงจะมีผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูท่ี้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการจดัทาํโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์ ผูเ้ขียนจึงนาํสาระท่ีสําคญัของ
แนวคิด ในเร่ืองของผลกระทบในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ในต่างประเทศ มาเป็นตวัแบบทางความคิดท่ีจะเปิด
มุมมองและแนวคิดในการจดัทาํโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่อาเซียน ไดด้งัน้ี 
 สาํหรับการก่อสร้างเส้นทางโลจิสติกส์ หรือเส้นทางขนส่งสินคา้หลกั (Hight Way) ในสหรัฐอเมริกา  
Russell Lopez  (2012:77) ไดร้ะบุถึงผลกระทบจากการก่อสร้างถนนทางหลวงของสหรัฐอเมริกาวา่ จะส่งผล
กระทบต่อครอบครัวระดับกลาง (Middle-Income) ท่ีการก่อสร้างถนนผ่าน คือ ครอบครัวระดับกลางหรือ
ครอบครัวท่ีมีฐานะจะทาํการยา้ยถ่ินฐานออกจากเขตของเสน้ทางหลวงท่ีก่อสร้าง เน่ืองจากปัญหาของมลภาวะทาง
เสียง โดยเขาระบุแนวทางแกไ้ขคือ ใหจ้าํกดัถนนทางหลวงในแต่ละเขตใหมี้ความเพียงพอต่อระบบขนส่งท่ีจาํเป็น 
และต้องแยกถนนทางหลวงออกจากเขตชุมชนหรือเขตเมืองเพ่ือลดปัญหาจราจร สอดคล้องกับในเมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในปี 2002 เน่ืองจากมีปัญหาจาํนวนรถขนสินคา้เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลทาํใหป้ริมาณรถ
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ในทอ้งถนนในเขตเมืองโคเปนเฮเกนเกิดปัญหาจราจรอยา่งหนกั จึงไดมี้การออกกฏหมายควบคุมเก่ียวกบัโลจิ
สติกส์โดยจาํกัดจํานวนรถตูแ้ละรถบรรทุกภายในเมืองโดยรถตูแ้ละรถบรรทุกทุกชนิดตอ้งมีใบรับรองจาก
หน่วยงานดา้นคมมาคมหากรถตู ้หรือรถบรรทุกไม่มีใบรับรองจะถูกปรับเป็นเป็นจาํนวนกวา่ 68 ยโูร (2,551 บาท) 
สาํหรับประเทศในยโุรป อาทิ เดนมาร์ก สเปน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อิตาลี กรีซและสาธารณรัฐเช็ก ไดก้าํหนด
เขตส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Zones) ดว้ยการจาํกดัขนาดของรถ ช่วงเวลาท่ีรถแล่นผ่านในแต่ละวนั นํ้ าหนกั
ของรถ และขนาดของวงลอ้รถบรรทุก ซ่ึงแนวคิดน้ีจะเขา้ไปช่วยในการลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นเสียง และมลพิษ
ในเขตชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่รวมถึงเป็นการลดปัญหารถติดภายในเขตเมือง สาํหรับประเทศองักฤษจดัทาํ
เขตมลพิษตํ่า (Low emission Zones) จากระบบขนส่งท่ีมีการใชข้อ้บงัคบัวา่ดว้ยเร่ืองการลดลพิษทางอากาศดว้ย
การไม่อนุญาติใหร้ถเก่าวิง่ในเขตเมือง และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชร้ถสาธารณะ อาทิเช่น รถบสั รถโคช้ และรถ
ตู ้เพ่ือลดปริมาณการใชร้ถยนตร์ส่วนตวัในเขตเมือง ซ่ึงโครงการน้ีเร่ิมในปี 2007 และในปี 2010 สามารถลด
ปริมาณมลพิษในลอนดอนลงถึงร้อยละ 19 ในเมืองบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียม เพื่อลดผลกระทบจากสาเหตุ
การจราจรของระบบขนส่งหนกั และปัญหาท่ีจอดรถ ซ่ึงรถบรรทุกขนส่งสินคา้มกัจอดไหล่ทางทาํให้การจราจร
เกิดติดขดัอย่างมากภายในเขตเมืองและชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเมืองบรัสเซลส์ รัฐไดใ้ช้
แนวคิดการแยกเสน้ทางของระบบขนส่งออกจากเสน้ทางชุมชน กล่าวไดคื้อ เส้นทางสาํหรับขนส่งจะอยูเ่ขตนอก
เมืองและในเมืองจะใชร้ะบบบริการไปรษณียข์องรัฐเป็นผูข้นส่งสินคา้ภายในเมือง สําหรับภาคเอกชนตอ้งใช้
เสน้ทางท่ีรัฐจดัทาํไวใ้หน้อกเมือง   
 แนวคิดของการแยกเสน้ทางขนส่งหลกัออกจากเมืองและชุมชนในเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เป็น
เมืองท่าหลกัและเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ามาส (Maas River) รอต
เทอร์ดามนบัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เมืองรอตเทอร์ดามมีประชากรกวา่ 6 แสนคน และเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ไปยงัยโุรป (Central Main-Port For Goods Distribution in Europe) โดยนโยบาย
ดา้นโลจิสติกส์ของเมืองรอตเทอร์ดาม จะมุ่งเนน้ไปยงัเร่ืองของการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ด้วยหลกัการของการใช้ระบบยานพาหนะไฟฟ้า ดว้ยการนําระบบรางคู่ และใช้ระบบ
ไฮบริด (Hybrid ) เป็นเคร่ืองยนตร์ท่ีสะอาดและเงียบ แทนการใชร้ถยนตร์ท่ีชใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีก่อปัญหามลพิษ
ในเขตเมืองและชุมชน ในภาคการขนส่งของรอตเทอร์ดาม มากกว่าร้อยละ 70 ใช้หลักการของการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในการขนส่งสินคา้ไปยงัยโุรป ดว้ยแนวทางท่ีใชใ้นการจาํเสนท้างขนส่งคือการกระจายเส้นทางขนส่ง
อยูน่อกเมือง โดยจะมีศูนยก์ารกระจายจุดขนส่งตั้งอยูบ่ริเวณรอบปริมณฑลของเมือง (Urban Distribution Centre : 
UDC) โดยระบบขนส่งรูปแบบน้ี จะมีการทาํงานแบบใชร้ะบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนส่งภายเมือง ออกไปสู่ศูนย ์UDC 
ในจุดเช่ือมต่อตรงจุดน้ีจะมีรถบรรทุกรอรับสินคา้เพ่ือกระจายออกไปยงัยโุรปต่อไป โดยไม่ให้รถบรรทุกเขา้เมือง
อยา่งเด็ดขาดเพ่ือลดปัญหาจราจรและลดปริมาณมลพิษทางเสียงและอากาศ  
 เมืองสตอกโฮลม์ (Stockholm) ประเทศสวีเดน  ในปี 2009-2010  สตอกโฮลม์ไดรั้บรางวลัเมืองสีเขียว 
(European Green Capital) ไดเ้นน้ถึงเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยจะคาํนึงถึงผลกระทบจาก
ระบบโลจิสติกส์ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยสวเีดนมุ่งเนน้ท่ีจะลดปริมาณพลงังานและมลพิษในเขตเมือง ชุมชนและ
โรงเรียนจึงไดใ้ชก้ารสาํรวจวิจยัเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ ผลรายงานจากคณะกรรมาธิการยโุรป ในดา้นพลงังาน
และการขนส่ง ระบุวา่ เกษตรกรกวา่ 300 คนในเมืองสตอกโฮลม์ ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ในรูปแบบ
ของศุนยก์ลางประสานงานกลางของเมืองท่ีจะเป็นตวักลางในการกระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคดว้ยระบบโลจิสติกส์



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
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8. Patronage System 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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แบบบูรณาการ โดยกลุ่มเกษตรกรระบุวา่การมีศูนยก์ลางโลจิสติกส์ของเมืองจะทาํให้ลดตน้ทุนการขนส่งไดม้าก  
รวมถึงการลดปัญหามลพิษจากการขนส่ง และสามารถแกปั้ญหาจราจรในเขตเมืองและท่ีสาํคญัลดปัญหาอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดจากการขนส่งในเขตเมือง และสวเีดนไดใ้ชก้ฏหมายทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหารถติดในช่วงวนัทาํงานและ
ในเวลาเร่งด่วนดว้ยการใชก้ฏหมายเก็ยภาษีถนน หรือค่าผา่นทางโดยจะเร่ิมเก็บตัง่แต่ช่วงเวลา 6.30 ‟ 18.30 น.ของ
วนัทาํงาน 
 

เวลา 6.30 -
6.59 

7.00 -
7.29 

7.30 ‟ 
8.29 

8.30 ‟ 
8.59 

9.00 ‟ 
15.29 

15.30 
-15.59 

16.00 ‟ 
17.29 

17.30 ‟ 
17.59 

18.00 ‟ 
18.29 

ภาษี (บาท) 45 68 90 68 45 68 90 68 45 
ท่ีมา : City Logistics for Sustainability The Case of Stockholm (2011:94) 

 
 จะเห็นไดว้า่เมืองสตอกโฮล ์ของสวเีดนไดใ้ชร้ะบบการจดัเก็บภาษีเขา้มากาํหนดช่วงเวลาในการเดินทาง
ของประชาชนในชวัโมงเร่งด่วนซ่ึงเป็นการกระจายช่วงเวลาการเดินทางซ่ึงสามารถแกปั้ญหาจราจรบนถนนไดใ้น
ระดบัหน่ึงสาํหรับภายในเมืองใหญ่ๆ ของสวเีดน 
 นิวยอร์กและแวนคูเวอร์ ใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศพอร์ต ( Internet Port Information 
Systems) เป็นระบบท่ีรัฐนิวยอร์กและแวนคูเวอร์ ไดร่้วมกนัดาํเนินการข้ึนมาในปี 2001 เพ่ือลดปัญหาการเดินเรือ
และเวลาในการเทียบท่าท่ีจะต้องมีการจัดลาํดับคิวของสินค้า โดยระบบจะเป็นแบบเรียลไทม์ (Real-Time 
Network) ท่ีจะสามารถส่งถ่ายขอ้มูลสินคา้ไดร้ะหวา่งท่าเรือนิวยอร์กและแวนคูเวอร์ไดอ้ยา่งแม่นยาํและเป็นขอ้มูล
ท่ีมีการอพัเดตอยูต่ลอด 24 ชวัโมง สาํหรับระบบชุมชนพอร์ตแปซิฟิกเกตเวย ์ (Pacific Gateway Portal : PGP) การ
ดาํเนินการในพอร์ตของเมืองแวนคูเวอร์ (Port of Vancouver : Pov) เป็นพอร์ตท่าเรือท่ีสาํคญัตามแนวชายฝ่ัง
ตะวนัตกของทวปีอเมริกาเหนือประสบความสาํเร็จในดา้นการใชร้ะบบส่ือสารแบบออนไลน์ในการจดัทาํโลจิสติ
กส์อยา่งมาก ในการแกปั้ญหาของความแออดัของเรือบรรทุกสินคา้ท่ีเขา้มายงัพอร์ตท่าเรือของแวนคูเวอร์ โดยใช้
เทคนิคการติดกลอ้งในพอร์ตท่าเรือและรายงานผลแบบเรียลไทมเ์พ่ือจดัทาํขอ้มูลส่งไปยงัเรือบรรทุกสินคา้ท่ีจะ
เขา้มายงัพอร์ตทาํให้สามารถกาํหนดช่วงเวลาท่ีเรือเขา้พอร์ตไดอ้ยา่งแม่นยาํ ลดปัญหาท่ีจอดเรือบรรทุกสินคา้ไม่
เพียงพอลงไปไดอ้ย่างมาก รวมถึงลดปัญหาการลกัลอบขนสินคา้ท่ีผิดกฏหมาย และปัญหาลกัขโมยสินคา้จาก
ท่าเรืออีกดว้ย 
 จากการประมวลกรณีศึกษาของต่างประเทศในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นการจดัทาํระบบโลจิ
สติกส์ ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนภายในเขตเมือง ปัญหาท่ีพบสาํคญัไดแ้ก่ ปัญหาเสียง มลพิษ
ทางอากาศ และปัญหาจราจรท่ีติดขดัจากปริมาณยานพาหนะท่ีมีจาํนวนมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทาํเส้นทาง
ขนส่งโลจิสติกส์ท่ีแยกออกจากเส้นทางของเขตชุมชนและเมืองออกจากกนัอย่างส้ินเชิงเพ่ือลดปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเมืองรวมถึงการจาํทาํศูนยก์ลางในการกระจายสินคา้จากในเมืองดว้ยระบบรถไฟฟ้ารางคู่เพ่ือแกปั้ญหา
การจราจรและลดตน้ทุนการขนส่ง ซ่ึงเป็นแนวทางของการพฒันาตวัแบบโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (Green 
Logistics)  
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โลจสิตกิส์ไทยสู่อาเซียน 
 บทบาทของระบบโลจิสติกส์ระดบัมหภาค จะเก่ียวขอ้งกบับทบาทของภาครัฐและนโยบาย สาธารณะท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมการพฒันาโลจิสติกส์ของทุกประเทศทัว่โลก ภาครัฐจะตอ้ง
อาศยันโยบายสาธารณะ (Public Policy)  และกลไกภาครัฐมาเป็นตวัขบัเคล่ือน จะตอ้งเขา้มาลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ จะส่งผลต่อการลดภาระและตน้ทุน
ของภาคธุรกิจโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยท่ีจะไดรั้บจากการเปิดเสรีการคา้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ
สมาชิก อาเซียน เพ่ือเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือ สร้างโอกาสในการขยายการดาํเนินการธุรกิจไปยงัประเทศ
สมาชิกอ่ืนของอาเซียนได ้ซ่ึง ปีค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ของอาเซียนสามารถเขา้ไปลงทุน
ทาํธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนได ้และสามารถถือหุ้นในธุรกิจไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
และไดรั้บการปฏิบติัพลเมืองของประเทศนั้นๆ ท่ีเขา้ไปลงทุนดา้นโลจิสติกส์ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 
2003 (พ.ศ. 2546) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียผูน้าํอาเซียน มีวิสัยทศัน์ร่วมกนัโดยเห็นพอ้งกนั ท่ีจะจดัตั้ง
ประชาคมอาซียนท่ีประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคม
สังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ในการประชุมคร้ังนั้น ไดมี้มติการ
ประชุมท่ีจดัทาํการรวมตวัจดัทาํระบบเพ่ือท่ีจะเปิดการคา้เสรีซ่ึงประกอบไปดว้ยบริการท่ีสาํคญั 11 ประการ ไดแ้ก่ 
สินคา้เกษตร การขนส่งทางอากาศ สินคา้ยานยนต์ โทรคมาคมและคอมพิวเตอร์ สินคา้อิเล็คทรอนิคส์ ประมง 
สุขภาพ ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอ การท่องเท่ียว ผลิตภณัฑไ์ม ้และต่อมาไดเ้พ่ิมสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาท่ี 12 ของ
เขตการคา้เสรีอาเซียน การพฒันาระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยไดรั้บการพฒันาจากหน่วยงานรัฐท่ีจะมีการ
ลงทุนในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ยระบบรถไฟรางคู่   
 ดว้ยแผนยทุธศาสตร์ของประชาคมอาเซียน และแผนแม่บท (AEC Blueprint,2008:20) ไดใ้ชแ้นวการ
ดาํเนินนโยบายโดยให้สิงคโปคก์บัเขตคุนหมิงของจีนเป็นเขตริเร่ิมระบบโลจิสติกส์ (Singapore-Kunming Rail 
Link : SKRL) ระบบรถไฟ และจดัทาํเส้นทางถนนครอบคลุมภุมิภาคอาเซียน (ASEAN Highway Network : 
AHN) จากแผนแม่บทจะเห็นไดว้า่ สิงคโปร์กบัประเทศจีนไดมี้การดาํเนินนโยบายดา้นโลจิสติกส์อย่างชดัเจน 
และประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในการเป็นศูนยก์ลางการคา้อาเซียน เส้นทางการคา้จึงเป็นส่วนท่ี
สาํคญัต่อการขนส่งสินคา้และบริการต่างๆ ภายในอาเซียน และในปี 2556 รัฐบาลไทยไดน้าํแนวคิดการลงทุน
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(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 113 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 2) โครงข่ายรถไฟ เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งทางราง ตามแผนการลงทุนระยะเร่งด่วน พ.ศ. 
2553-2558 ทั้งน้ี เพ่ือพฒันาใหร้ะบบรถไฟเป็นระบบหลกัในการขนส่งสินคา้ ระหวา่งพ้ืนท่ีผลิตภายในประเทศกบั
ท่าเรือแหลมฉบงั และพฒันาศูนยเ์ปล่ียนถ่าย, รูปแบบการขนส่ง เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
รวมไปถึงโครงการจดัทาํระบบรถไฟรางคู่ และรถไฟสายใหม่ (1) บา้นไผ่-มหาสารคาม-มุกดาหารอรัญประเทศ-
ปอยเปต (2) ท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย-อนัดามนั และการพฒันาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง (Hi Speed Train) เพื่อ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียน 
 ด้านที ่2 : การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางอากาศ เร่งขยายขีดความสามารถและคุณภาพการ
ใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหท้นัสมยัสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีละ 45 ลา้นคน เป็น 60 
ลา้นคน 
 ด้านที ่3 : การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางนํ้ าภายในประเทศและเป็นประตูการขนส่งของอนุ
ภูมิภาค เร่งพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัให้เป็นประตูการขนส่งสู่ท่าเรือหลกัต่าง ๆ ของโลก และเป็นส่วนหน่ึงของ
ท่าเรือหลกัในภูมิภาคอาเซียน  รวมถึงพฒันาระบบขนส่งชายฝ่ังเช่ือมโยงกบัท่าเรือแหลมฉบงั และการสร้างท่าเรือ
ใหม่ในฝ่ังอนัดามนั เพ่ือรองรับการคา้กบัอินเดีย, ตะวนัออกกลาง, แอฟริกา และยโุรป เช่น ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 
ท่าเรือชุมพร ท่าเรือนํ้ าลึกสงขลา และการศึกษาก่อสร้างท่าเรือปากบารา  
 จากขอ้มูลในแผนการดาํเนินโครงการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานกวา่ 2.2 ลา้นลา้นบาทของรัฐบาล ท่ี
เนน้การลงทุนดา้นระบบรางสูงถึงร้อยละ 82.5 ทางถนนร้อยละ 15 ทางนํ้ าร้อยละ 1.5 (ขอ้มูลจากงานนิทรรศการ 
Thailand 2020 กา้วใหม่เช่ือมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชนเพ่ือประชาชน" วนัท่ี 8-12 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีสูงมากสาํหรับประเทศไทยในการพฒันาระบบราง ซ่ึงใน
ลาํดบัต่อไปผูเ้ขียนจะนาํแนวคิดระบบโลจิสติกส์ในทางนํ้ ามาอธิบาย โดยมีเน้ือหาสาระของขอ้มูลและแนวคิด 
ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 แสดงถึงเสน้ทางเดินเรือหลกัของโลก 

ท่ีมา : Joshua Ho (2006) 
 เส้นทางหลกัสําหรับการเดินเรือสมุทรประกอบด้วย 3 เส้นทาง คือ 1) ช่องแคบมะละกา ปัจจุบันมี
ปริมาณเรือขนส่งสินคา้ผ่านประมาณ 70,718 ลาํต่อปี 2) ช่องแคบซุนดา ปัจจุบนัมีปริมาณเรือขนส่งสินคา้ผ่าน
ประมาณ 3,500 ลาํต่อปี  และ 3) ช่องแคบลอมบอก ปัจจุบนัมีปริมาณเรือขนส่งสินคา้ผ่านประมาณ 3,900 ลาํต่อปี 
เมือพิจารณาจากเส้นทางการเดินเรือแลว้การลงทุนพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยท่ีการเขา้สูป้ระชาคม
อาเซียนหากประเทศไทยจะใชแ้นวคิดการตั้งตนเป็นศูนยก์ลางระบบโลจิสติกส์ก็คงไม่ไกลเกินเอ้ือมอนัเน่ืองจาก
ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมและเอ้ืออาํนวยในทุกดา้น ดงัภาพท่ี 2 จะอธิบายถึงเส้นทางและแผนท่ีของระบบโลจิ
สติกส์ไทยสู่อาเซียนไดอ้ยา่งไร 
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ภาพที ่2 แสดงแผนท่ีทางทะเลของประเทศไทย 

 ท่ีมา : Google Map 
 จากภาพท่ี 2 จะพิจารณาและวเิคราะห์ไดว้า่ หากลงทุนพฒันาดา้นระบบโลจิสติกส์จากฝ่ังทะเลอนัดามนั
มาสู่ฝ่ังอ่าวไทย โดยท่ีไม่ตอ้งเดินเรือไปถึงมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่จะใชป้ระเทศไทยเป็น Gate Way จะทาํให้
ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ลดลงอยา่งมาก และยงัเป็นการประหยดัพลงังานในดา้นการขนส่ง หลงัจากเส้นทางเดินเรือ
ท่ีมีจุดเช่ือมจากทะเลอนัดามนัไปยงัอ่าวไทยแลว้นั้น ประเทศไทยไดมี้การดาํเนินโครงการ Landbridge  ซ่ึงเป็น
โครงข่ายการเช่ือมระบบรางจากสงขลามาสตูล กล่าวไดว้า่เป็นสะพานเศรษฐกิจท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางถนน
ระบบรางและระบบท่อส่งนํ้ ามนัควบคู่ไปดว้ยกนัเพ่ือเช่ือมสองมหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทร
อินเดีย โดย Landbridge ทางภาคใตต้อนล่างมีการพิจารณาเช่ือมท่าเรือสงขลากบัท่าเรือปากบาราท่ีจงัหวดัสตูล 

ท่าเรือทวาย 

ท่าเรือปากบารา 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

ท่าเรือสตูล 
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เพ่ือเช่ือมฝ่ังเอเชียตะวนัออกกบัฝ่ังแอฟริกา อินเดีย ไปสู่ยโุรปก็สามารถจะผ่านประเทศไทยไดเ้ป็นอีกทางเลือก
หน่ึง โดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นท่าเรือของประเทศสิงคโ์ปร์หรือมาเลเซีย ดว้ยโครงการ Landbridge ในจงัหวดัสงขลา
และสตูลของภาคใต ้จากขอ้มูลการคา้พบวา่มูลค่าการคา้เขตชายแดนในปี 2554 มีมากกวา่ 899,800 ลา้นบาทโดย
เป็นการคา้ชายแดนระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย ถึง 560,000 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของมูลค่าการคา้ชายแดน
ทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงจะทาํให้เห็นภาพชดัเจนมากข้ึนของการเป็นศูนยก์ลางอาเซียนในด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย 
 

 
ภาพที ่3 โครงข่าย Landbridge จงัหวดัสตูลและสงขลาในภาคใต ้

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,2553 
  
 พ้ืนท่ีท่าเรือปากบาราตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลตะวนัตกของภาคใตต้อนล่าง ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่
เกาะเภตรา ท่ีตาํบลปากนํ้ า อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล อยูส่่วนบนของช่องแคบมะละกา ระหวา่งส่วนเหนือของเกาะสุ
มาตรา และคาบสมุทรมาเลย ์ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียประมาณ 40 กม. ห่างจากตวัจงัหวดัใกลเ้คียงคือ 
จงัหวดัสตูล ตรัง และสงขลา เป็นระยะทางประมาณ 50 100 และ 130 กิโลเมตรตามลาํดบั ดา้นใตข้องพ้ืนท่ีตั้ง
ท่าเรือเป็นเกาะตะรุเตา มีเกาะเขาใหญ่อยูท่างดา้นตะวนัตก ซ่ึงมีระดบันํ้ าลึก 15 กิโลเมตรอยูห่่างจากฝ่ัง 5 กิโลเมตร 
และยงัสามารถบงัคล่ืนจากทิศตะวนัตกได ้รวมทั้งมีชุมชนอยูก่ระจดักระจายรอบพ้ืนท่ีตั้งของท่าเรือ สาํหรับกรม
เจา้ท่าได้ทาํการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้ าลึกปากบาราตามยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบโลจิสติกส์ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2548 ดาํเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้ าลึกปากบารา ดงัน้ี 
 1) พฒันาเสน้ทางการคา้ในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละจงัหวดัใกลเ้คียงเพ่ือเป็นศูนย์
เช่ือมโยงการนส่งสินคา้ทางเรือท่ีสาํคญัไปยงัท่าเรือของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ท่าเรือในตะวนัออกกลาง 
แอฟริกา และยโุรป 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
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Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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 2) ลดการพ่ึงพิงท่าเรือของประเทศเพ่ือบา้น ก่อให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศลดการ
สูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่าเรือ 
 3) สร้างประโยชน์เพ่ิมใหก้บัระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศยัความไดเ้ปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเสน้ทางเดินเรือหลกั (ช่องแคบมะละกา) ทาํใหป้ระหยดัเวลาและตน้ทุนการขนส่ง 
 4) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้มีการเช่ือมโยงระบบการขนส่งอ่ืนๆโดยทางบก (ถนนและรถไฟ) 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาโครงข่ายเช่ือมโยงการขนส่งสินคา้ และผูโ้ดยสารจากท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั-
ท่าเรือนํ้ าลึกสงขลา-ท่าเรือปากบารา ดว้ยการคมนาคมทางบกในลกัษณะสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge)  
 สาํหรับปัญหาการสร้างท่าเรือปากบารายงัมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการช้ีแจงของการทาํรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ของกรมอุทยานฯ ระบุวา่หากจะ
ดาํเนินโครงการ Landbridge  จะตอ้งร้ือถอนพ้ืนท่ีทางธรรมอุทยานเภตรากวา่ 4,000 ไร่เพ่ือดาํเนินโครงการ จะ
ส่งผลทาํใหแ้นวปะการังปากบารา และแหล่งทรัพยากรทางทะเลไดรั้บความเสียหายจากการขุดลอกพ้ืนท่ีจะทาํให้
ร่องนํ้ าลึกเปล่ียนไปส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตในแนวเขตนํ้ าลึก รวมถึงการก่อสร้างตลอดโครงการจะมีการก่อปัญหามล
พิศทางเสียง และคุณภาพอากาศในเร่ืองของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการระเบิดภูเขาเพ่ือเปิดเส้นทาง และยงัส่งผลกะ
ทบต่อการใชชี้วติของประชาชนชาวเลในดา้นของการประกอบอาชีพประมงของคนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากการมีท่าเรือ
ปากบาราจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศวิทยา ซ่ึงกระทบต่อทั้งการท่องเท่ียว และการประมงทางภาคใต้
ของไทย โดยมากกวา่ร้อยละ 80 เป็นชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพทาํการประมง ซ่ึงการสร้างท่าเรือปากบาราจะส่งผล
กระทบต่อสัตวน์ํ้ าทั้ งกุง้ หอย ปู ปลา ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น ทาํให้ชาวประมงตอ้งเดินเรือออกไปหาปลาไกล
กวา่เดิม และตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอีกดว้ย และปัญหาท่ีตามมาคือ การแยง่ชิงทรัพยากรในบริเวณ
เกาะตะรุเตาซ่ึงเป็นท่ีเดียวท่ีสามารถหาปลาไดไ้ม่ไกลจากปากบารามากนกั  
 ระบบโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางบก คือ ทางหลวงแผ่นดิน (Highet Way) ท่ีจะมีการลงทุนพฒันาให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยมีแนวคิดท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในดา้นระบบ โลจิสติกส์ของอาเซียน เพื่อ
เป็นโครงข่ายเช่ือมระบบเศรษบกิจอาเซียน ดว้ยเส้นทางหลวงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และจุดเช่ือมโยงใน
ประเทศต่างๆ ของอาเซียน โดยสาระสาํคญัของโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ดา้นทางบกมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ภาพที ่4 แสดงเสน้ทางโลจิสติกส์อาเซียน (AEC Corridor) 
 

 เส้นทางอาเซียนท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมภูมิประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชายฝ่ังทะเล เน่ืองดว้ยจะเป็นการ
สร้างระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรในการขนส่งทางนํ้ าและรถไฟรางคู่ สาํหรับโครงการทวายโปรเจค (Dawei 
Project) จะเป็นโครงการท่ีเช่ือมระบบโลจิสติกส์ระหว่างฝ่ังทะเลอันดามนัมาสู่อ่าวไทย คือจากท่าเรือทวาย
ประเทศพม่า มายงัท่าเรือแหลมฉบงัประเทศไทย ดว้ยการวา่จา้งภาคเอกชนเขา้มาดาํเนินกระบวนการจดัทาํทวาย
โปรเจค ดว้ยการพฒันาเสน้ทางขนส่งต่างๆ ของประเทศไทยและพม่าดว้ยพม่าจะจดัทาํท่าเรือนํ้ าลึกซ่ึงจะมีเน้ือท่ี
กวา่ 250 ตารางกิโลเมตร ดว้ยเมด็เงินลงทุนกวา่ 3 แสนลา้นบาทจะใชใ้นการพฒันาดา้นระบบขนส่งประกอบดว้ย
โครงการท่ีสาํคญั คือ 1) เสน้ทางเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ จากท่าเรือนํ้ าลึกทวายถึงชายแดนประเทศไทย บริเวณ
บา้นพนุํ้ าร้อน จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ซ่ึงในระยะแรก มีแผนการก่อสร้างถนนขนาด 
4 ช่องจราจร ทางรถไฟขนส่งสินคา้ และสายส่งไฟฟ้า 2) ท่าเรือนํ้ าลึก ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับสินคา้
ประมาณ 200 ลา้นตนัต่อปีมีความลึกร่องนํ้ าธรรมชาติ 25 เมตร และมีความลึกร่องนํ้ าหนา้ท่าประมาณ 16 เมตร 
และ 3) นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนหลงัท่าเรือ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับโปรเจคทวายคาดการณ์จะใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินโครงการคาดจะเสร็จทนั
ในปี 2558 นอกจากน้ีประเทศไทยไดมี้การเวนคืนท่ีดินจากชาวบา้นเพ่ือจดัทาํเส้นทางอาเซียน ซ่ึงเป็นการเวนคืน
ท่ีดินสาํหรับการพฒันาเส้นทางท่าเรือทวายประเทศพม่าเขา้สู่ประเทศไทยโดยมีแนวคิดท่ีจะใชป้ระเทศไทยเป็น
เสน้ทางโลจิสติกส์ท่ีไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น  จีน ท่ีมีเขตคุณหมิงเป็นจุดเช่ือมโยง (Gate Way) เขา้สู่อาเซียนพร้อม
ดว้ย เกาหลี ญ่ีปุ่น  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยุโรป ท่ีให้ความสนใจต่อภูมิภาคอาเซียนอย่างมากในดา้นการ
ลงทุนของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงภาคบริการท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบนั
และอนาคต 
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การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ไทยสู่อาเซียนโอกาสหรือหลุมพราง 
 การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในปี 2558 เม่ือเรา
พิจารณาตามหลกัการแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ท่ีกล่าวถึงการท่ีผูน้าํมุ่งเนน้จะดาํเนินกิจกรรมใดๆ 
ของรัฐ (Elite Model) ดว้ยจากนโยบายของรัฐท่ีจะลงทุนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบโลจิสติกส์หรือ
ระบบขนส่งของประเทศเพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน แต่มีเสียงจากประชาชนในพ้ืนท่ีถึงการไม่ยอมรับใน
นโยบายการพฒันาจึงเกิดการต่อตา้นจากกลุ่มคนในพ้ืนท่ีเพราะเน่ืองจากการพฒันาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทาํระบบโลจิ
สติกส์ในชุมชนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นในพ้ืนท่ีอยา่งมากจึงอาจจะกล่าวและวิเคราะห์ตาม
หลกัการของทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ (Group Model) ท่ีตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีกลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
(Stakeholder) ต่อการจัดทาํระบบโลจิสติกส์  ดว้ยศักยภาพทางภูมิศาสตร์และผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนในพ้ืนท่ีในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นระบบโลจิสติกส์ในต่างประเทศและประเทศไทย อาทิเช่น 
โครงการรถไฟระบบรางกรุงเทพ-หัวหิน ซ่ึงแต่เดิมหัวหินเป็นเมืองพกัผ่อน หรือเมืองท่องเท่ียวการท่ีมีระบบ
รถไฟรางเขา้ไปจากปรกติการเดินใชร้ถยนตร์ส่วนตวัจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1.30 ‟ 2 ชวัโมงในการเดินทางจาก
กรุงเทพถึงหัวหิน เม่ือวิเคราะห์จากผลกระทบพบว่า ปัญหาท่ีตามมาหลงัท่ีดาํเนินโครงการน้ี คือ ปัญหาแหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วอนัเน่ืองจากความเขา้ไปรุกพ้ืนท่ีของภาคเอกชนในการจดัทาํบา้นพกัต่างอากาศ
เพ่ิมข้ึน ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และท่ีสาํคญัผูเ้ขียนมองวา่เส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน อาจจะไม่เป็นประโยชน์เท่าใดนกั
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีและชุมชนรอบขา้งเมืองหัวหิน รวมถึงวฒันธรรมการดาํเนินชีวิตท่ีตอ้งปรับเปล่ียนกับ
กระแสความรวดเร็วของยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงสภาพปัญหาจากการพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีขาดการวิเคราะห์จะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้ในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลประโยชน์จากการจดัทาํระบบโลจิสติกส์ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholder) 
ผลประโยชน์จากการจดัท าระบบโลจสิตกิส์  
(Potential Benefit of a Logistics Project) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

1) ภาครัฐและ 
สงัคม 

1. เกิดการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
2. เป็นศูนยก์ลางกระจายสินคา้แห่งใหม่ในอาเซียน 
3. เกิดการจา้งงานและมูลค่าของสินคา้เพ่ิมข้ึน 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีดี 
5. จดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึน (ภาษีใหเ้ช่าสถานท่ี) 
6. อุบติัเหตุลดนอ้ยลง 
7. ลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 
 

1.ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตเมืองและชุมชน 
2.ปัญหาจราจร ปริมาณยานพาหนะขนส่ง
เพ่ิมข้ึน 
3.ปัญหาการเวนคืนท่ีดินของรัฐต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
4.เป็นการทาํลายระบบนิเวศทางธรรมชาติใน
กรณีทาํท่าเรือนํ้ าลึก เช่น ท่าเรือปากบารา 
5.เกิดผลกระทบต่อการประมงของประชาชน
ในพ้ืนท่ี กรณีท่าเรือนํ้ าลึกเขตปากบารา 
 

2) ภาคการเดินเรือ 1. ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ลดลง 
2. การบริการลูกคา้อยูใ่นระดบัท่ีไดม้าตรฐาน 
3. เกิดการพฒันาระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีได้
มาตรฐาน 
4. สร้างแหล่งรายไดจ้ากสถานท่ีพกัเรือเพ่ิมข้ึน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder) 

ผลประโยชน์จากการจดัท าระบบโลจสิตกิส์  
(Potential Benefit of a Logistics Project) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

3) ภาคระบบราง
และทางบก 

1. การก่อสร้างหรือการขยายตวัของอาคารผูโ้ดยสาร 
2. การขยายตวัของการขนส่งบริการและอุปกรณ์ 
3. การเขา้ถึงบริการการขนส่งสินคา้ท่ีตน้ทุนตํ่า 
4. เกิดความรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ 

 
 การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของไทยสู่อาเซียน อาจจะตอ้งใชห้ลกัการวิเคราะห์ศกัยภาพทางการพฒันา
ของประเทศและทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ ดว้ยการใชแ้นวคิดของ Donald Waters (2012:21-22) โดยท่ี
เขาระบุถึงตวัแบบการวิเคราะห์ (Best Practices in Logistics) ในทวีปยโุรป ไว ้ 3 บริบท ท่ีสาํคญัของการจดัทาํ
ระบบโลจิสติกส์ ดงัน้ี 

 
แผนภูมทิี ่1  แสดงตวัแบบการวเิคราะห์ท่ีประสบผลสาํเร็จของระบบโลจิสติกส์ในยโุรป 

 
 
 การพฒันาระบบโลจิสติกส์แบบยัง่ยนืในยโุรปท่ีเนน้ส่ิงแวดลอ้มจะช่วยทาํใหเ้กิดส่วนแบ่งทางการตลาด
เพ่ิมมากข้ึน สร้างฐานลูกคา้ สร้างความภกัดีของลูกคา้ เพราะถือวา่การพฒันาโลจิสติกส์แบบยัง่ยืนหรือเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มเป็นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งหน่ึง การพฒันาระบบโลจิสติกส์แบบยัง่ยืนเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มในยโุรป หากจะนาํมาวิเคราะห์ในบริบทของประเทศไทยจะแบ่งหมวดออกไดเ้ป็น 3 บริบทท่ีสาํคญั 
ดงัน้ี 
 1) ดา้นสังคม รัฐตอ้งพิจารณาและคาํนึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของชีวิต รวมถึงการพิจารณาถึง
ส่ิงรบกวนจากการพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงการคาํนึงถึงวฒันธรรม
ประเพณีของคนในพ้ืนท่ีเป็นสาํคญั 

ท่ีมา : Donald Waters (2012:21) 
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Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
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10. Quality of Working Life 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2) ดา้นเศรษฐกิจ รัฐตอ้งพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตอบสนองของระบบโลจิ
สติกส์ในประเทศ คาํนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและจุลภาคเพ่ือท่ีจะสามารถกาํหนดทิศ
ทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมและพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รัฐตอ้งพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มในดา้นของการปล่อยมลพิษจากการพฒันาระบบโลจิ
สติกส์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์จากการรี
ไซเคิล (Recycling) วสัดุท่ีเหลือท้ิงจากกิจกรรมทางโลจิสติกส์เพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง  
 การจดัการระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มสาํหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ (2555 : 25) ไดเ้สนอ
แนวทางการจดัการปัญหาดา้นมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มในแผนการจดัการมลพิษในปี 2555 ‟ 2559 ในดา้นการขนส่ง 
ดงัน้ี 
 1) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
(Multi-model Transport) ท่ีเช่ือมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางนํ้ าและทางอากาศ ในรูปแบบบูรณาการ 
 2) การพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง เช่น ปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟ ขยายโครงข่าย
ระบบรางให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการเ พ่ิมข้ึน  เ ช่น  ก่อสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อกระจายความเจ ริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค และ
ปรับปรุงพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเปล่ียนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่ง
สาธารณะอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3) การส่งเสริมให้ประชาชนเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินคา้ดว้ยระบบขนส่งท่ีใช้
พลงังานต่อหน่วยตํ่ากวา่การขนส่งทางถนนท่ีเป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินคา้หลกัในปัจจุบนั 
 4) การส่งเสริมการใชย้านพาหนะท่ีใชพ้ลงังานท่ีสะอาดข้ึน หรือใชพ้ลงังานท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่
โดยส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์พฒันาอุตสาหกรรมรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
หรือ Hybrid Vehicle เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และลดการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 จากขอ้มูลสถิติการขนส่งสินคา้ภายในประเทศประจาํปี 2554  ของสาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (http://www.otp.go.th/index.php/link-intra/statistic.html)  พบวา่ ระบบขนส่งหลกัของประเทศไทยอยู่
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ออกสู่ภูมิภาคแลว้นั้น อาจจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในการจัดทาํ
ระบบโลจิสติกส์ของรัฐมากข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่2 แสดงตวัแบบการพฒันาระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics Model) 
 
สรุป 
 การพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยสู่อาเซียน ในการ
พฒันายงัตอ้งวเิคราะห์ถึงองคป์ระกอบของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ดา้นระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทย ดว้ยการใชแ้นวคิดระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชแ้นวคิดแบบ
ยโุรปท่ีใชก้ารกระจายจุดเช่ือมโยงโครงข่ายการกระจายสินคา้ออกไปยงัส่วนเมืองหรือส่วนภูมิภาคของประเทศ 
ซ่ึงในประเทศไทยเม่ือพิจารณาลกัษณะภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มของประเทศแลว้นั้น จะสามารถใชแ้นวทางการ
กระจายสินคา้ออกตามภูมิภาคได ้5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคกลาง
จะเป็นศูนยก์ลาง (Center Hub) ของจุดรับสินคา้จากกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบงั รวมถึงเส้นทางจากโครงข่ายทวาย
ท่ีเขา้มายงัจงัหวดักาญจนบุรี และโครงการสะพานเช่ือมโครงข่าย ท่าเรือปากบาราท่ีจงัหวดัสตูลท่ีจะใชจุ้ดเช่ือม
โยงในภาคใต ้จากแนวคิดการขนส่งแบบระบบราง จะใชเ้ป็นตวัเช่ือมทั้ง 5 ภูมิภาคเขา้ดว้ยเพ่ือลดระยะเวลาในการ
ขนส่งและประหยดัเช้ือเพลิง พลงังาน ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองและชุมชน และท่ีสําคญัเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวติท่ีดีภายในเมืองและชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ เป็นการลดปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศในเมือง 
และยงัสามารถขยายโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ไปยงัประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มีจุดศูนยก์ลางรับส่งสินคา้ใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซีย 
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Economic Development by Cultural Capital Toward ASEAN Community 

Wit Settakorn 

 Abstract 

The objectives of this article is to analyzethe economic development of ASEAN community 

guidelines and suggestions for policy to contribute to economic development of Thailand. The author 

has proposed that he major focus of economic development plan for  ASEAN Community Blueprint  

try to make international production. The author proposes an approach to economic development in 

ASEAN communityby the diversity of culture. That is cultural capital as a guideline for economic 

development. 

Keywords: Economic Development/ Cultural Capital/ ASEAN Community 

การพฒันาเศรษฐกจิโดยทุนทางวฒันธรรมเพือ่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วศิท์  เศรษฐกร* 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชาคมอาเซียน

และหาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ผูเ้ขียนไดเ้สนอว่า 
จุดเน้นท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) พยามสร้างความเหมือนกนัหรือความเป็นสากลในการผลิต รวมถึงแนวทางการพฒันาโดย
ปรับเปล่ียนในทางโครงสร้างการบริหารและการปกครอง มีความเก่ียวขอ้งในเชิงการเมืองและกฎหมาย ผูเ้ขียน
นาํเสนอวา่มีความเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากขอ้จาํกดัในปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น แรงงาน ทรัพยากร เป็นตน้ ในส่วน
ของการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้าง เช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมาย การกาํหนดนโยบายใหม่ แนวทางดงักล่าว
ค่อนขา้งเป็นนามธรรม และสามารถนาํไปปฏิบติัไดย้าก ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอแนวทางพฒันาเศรษฐกิจในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมองความหลากหลายทางวฒันธรรม และใช้ทุนวฒันธรรมเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจ โดยเนน้ท่ีกระบวนการศึกษาวจิยัอยา่งมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ีใหเ้กิดความชดัเจนในการพฒันาต่อไป 
 
ค าส าคญั: การพฒันาเศรษฐกจิ/ ทุนทางวฒันธรรม/ ประชาคมอาเซียน 

บทน า 
“ขาดตะปูแค่ตวัเดียว เกือกมา้ก็ไม่อาจใชง้าน 
หากขาดเกือกมา้ มา้ก็ไม่อาจใชง้าน 
หากขาดมา้ ก็มิอาจส่งสาส์นสาํคญั 
และถา้หากขาดสาส์นสาํคญั 

                                                 
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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......การศึกสงครามก็ปราชยั 
ดว้ยเหตจุากตะปูตอกเกือกมา้เพียงตวัเดียว” 

--เพลงกล่อมเด็กองักฤษโบราณ จากบทนาํในหนงัสือโมเลกลุเปล่ียนประวติัศาสตร์ กระดุม นาโปเลียนเปล่ียน
โลก-- 

จากคาํโปรยเป็นประโยคท่ีผูเ้ขียนใชใ้นการเปรียบเทียบในเร่ืองของความสาํเร็จในการบริหารงานเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการบริหารงานท่ีเป็นภาครัฐหรือการบริหารส่วนงานท่ีเป็นของเอกชน คาํโปรยดงักล่าว
สะทอ้นยอ้นคิดให้กบัเรามองเห็นความสาํคญัในส่วนต่างๆในหลายๆปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะปัจจุบนัท่ีการ
บริหารงานมกัจะมองแบบเป็นภาพกวา้ง ขาดความเจาะลึกในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง บางเร่ืองท่ีเห็นอาจเป็นเร่ืองท่ี
เล็กนอ้ย แต่ถา้ลองมองดูแลว้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งท่ีจะสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง ท่ีซ่อนอยูภ่ายใน การบริหารจดัการ
หรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาในปัจจุบนันั้น จึงค่อนขา้งท่ีออกมาในรูปแบบท่ีเป็นนามธรรมสูง ขาด
ความละเอียดอ่อน และการนาํไปสู่การปรับใชท่ี้แทจ้ริง การมองภาพกวา้งจึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนมองวา่ก็เปรียบเสมือน
การรบในสนามรบท่ีไม่เอาใจใส่เกือกมา้ท่ีใส่ในมา้ส่งสาส์น ซ่ึงผลท่ีไดก็้อาจจะส่งผลต่อการแพช้นะในสนามรบ
ในท่ีสุด ผูเ้ขียนจึงมองวา่ทกัษะท่ีสาํคญัยิง่สาํหรบนกับริหารรัฐกิจนั้นคือการนาํแนวทางหรือหลกัการมาวิเคราะห์
และนาํมาปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในบทความน้ีผูเ้ขียนจึงให้ความสนใจกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัและน่าสนใจ
ติดตามเป็นอยา่งยิ่ง เราจะเห็นไดว้า่ประชาคมอาเซียนไดมี้การเตรียมการวางแผนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
ภูมิภาคเดียวกนั โดยไดน้าํเสนอวสิยัทศัน์ แนวทางในการพฒันาร่วมกนัไวห้ลากหลายประการ ผูเ้ขียนมองวา่การ
เตรียมการดงักล่าวก็ถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีดีและเหมาะสมสมควรท่ีจะมีการเตรียมการแต่ทั้งน้ีทั้งนั้น เราก็ควรท่ีจะ
วิเคราะห์ทั้ งในส่วนของบริบทและความเป็นไปได้ เ พ่ือสามารถนําแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ปัจจุบนักระแสของความเป็นอาเซียน (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ไดมี้
แนวทางในกาพฒันาประเทศต่างๆในภูมิภาคในทิศทางเดียวกนั และนาํไปสู่การพฒันาท่ีกา้วไปพร้อมๆกนั แต่
อย่างไรก็ตามถา้กล่าวถึงความเป็นอาเซียนแลว้นั้น ถือว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่และการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองนั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีรัฐจะตอ้งคาํนึงถึงเพ่ือให้สามารถดาํเนินการ
บริหารพฒันาประเทศท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกบันานาประเทศในภูมิภาค
อาเซียน โดยประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยความร่วมมือ 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community”APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community”AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community”ASCC) จากเสา
หลกัทั้ง 3 ประการนั้นจะเห็นวา่ก็ไม่ไดมี้การแยกแตกต่างออกจากกนัอยา่งชดัเจน กล่าวคือทั้ง 3 เสาหลกันั้นยงัมี
ความเช่ือมโยงกนั กล่าวคือการพฒันาท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม (Holistic) ท่ีจะตอ้งพฒันาให้
ครอบคลุมในทุกๆดา้นไปพร้อมกนั เน่ืองจากการพฒันาท่ีดีและประสบความสาํเร็จนั้นจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ี
หลากหลาย สาํหรับผูเ้ขียนมองวา่ในแต่ละดา้นนั้นควรท่ีจะตอ้งมีการวเิคราะห์หาความเหมาะสม เพ่ือนาํไปสู่แผน
นโยบายและนาํไปปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึง เน่ืองจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบางส่วนนั้นค่อนขา้งท่ีจะประกอบไปดว้ยปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก เช่น ถา้เราพิจารณาในเสาหลกัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community”AEC) นั้น ก็จะมีแนวทางท่ีนาํเสนอไวห้ลากหลาย ไดแ้ก่ ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 
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(ASEAN Economic Community”AEC) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัและมี
การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี อาเซียนไดจ้ดัทาํแผนงานการจดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซ่ึงเป็นแผนงานบูรณาการการดาํเนินงาน
ในดา้นเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์4 ดา้น คือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and 
production base) โดยจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสาํคญั
กบัประเด็นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอ
ภาค ให้มีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ 
และ 4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค เพ่ือใหอ้าเซียนมีท่าทีร่วมกนัอย่างชดัเจน จะเห็นไดว้า่แนวทางท่ีไดน้าํเสนอไวน้ั้นจะมีส่วนท่ีลกั
ลัน่กนัเอง กล่าวคือมีจุดเนน้ท่ีมีความหลากหลาย เช่น ช่วงแรกนาํเสนอเนน้ในการใชฐ้านการผลิตร่วมกนั การใช้
แรงงานมีฝีมือ เน้นความเป็นสากล แต่ในส่วนท่ีเป็นขอ้นาํเสนออ่ืนๆนั้น ก็จะพบว่าได้มีการกล่าวถึงเน้นการ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถผา่นโครงการต่าง ๆ ซ่ึงจุดเนน้ดงักล่าวค่อนขา้งท่ีจะออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นนานธรรมท่ีค่อนขา้ง
สูง ในการนาํไปปฏิบติัจริงนั้น จะให้ดาํเนินการโดยท่ีจะให้เกิดขอ้บรรลุทางวตัถุประสงคทุ์กขอ้ไดน้ั้นยอ่มเป็น
เร่ืองท่ีค่อนขา้งยากในทางปฏิบติั ท่ีสาํคญัการพฒันาทางเศรษฐกิจตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดนั้นมีความเก่ียวขอ้ง
กนัทั้ งในทางการเมืองท่ีจะตอ้งออกนโยบายท่ีสนับสนุนและสอดคลอ้งกับการดาํเนินการทางเศรษฐกิจท่ีตั้ ง
วตัถุประสงคไ์ว ้ในดา้นของสังคมวฒันธรรมก็ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเช่นเดียวกนัในการพฒันาบุคลากร 
รวมถึงฝีมือแรงงานและความสอดคลอ้งกนัของนานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นตน้  

บทความน้ีผูเ้ขียนมีความสนใจในประเด็นของการพฒันาทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และการ
สร้างความเป็นเมืองเพ่ือรองรับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยมีวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ วิเคราะห์การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางของประชาคมอาเซียนและหาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม
ของประเทศไทย  เพ่ือนาํไปสู่การศึกษาเชิงวิจยั และขอ้เสนอแนะในการกาํหนดนโยบายในการพฒันาประเทศ
ต่อไป 
 
วเิคราะห์เศรษฐกจิตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)  
 ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงในเบ้ืองตน้วา่ประชาคมอาเซียนไดมี้แนวทางในการพฒันาร่วมกนัประกอบดว้ย
ความร่วมมือ 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community”APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community”AEC) และประชาคมสังคม
และวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community”ASCC) ซ่ึงในบทนาํเองผูเ้ขียนไดเ้นน้ย ํ้าในประเดน็ของการ
วิเคราะห์แนวทางเพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติได้จริง เพ่ือไม่ให้แนวทางในการบริหารจัดการดังกล่าวนั้น เป็น
นามธรรมมากเกินไป ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจึงขอเสนอใน 3 ประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่ การวิพากษแ์นวทางการพฒันาความ
ร่วมมือ 3 เสาหลกั ว่าเน้ือหามีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัหรือไม่ ในประเด็นท่ีสองจะ
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กล่าวถึงความสาํคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจความเช่ือมโยงของ 3 เสาหลกัวา่มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร จึงจะเกิด
การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในประเด็นแรกผูเ้ขียนจะกล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community”AEC) 
ซ่ึงผูเ้ขียนใหค้วามสนใจและตอ้งการท่ีจะนาํเสนอในเชิงวเิคราะห์และหาแนวทางในการพฒันา ถา้เราลองทาํความ
เขา้ใจในตวัเน้ือหาของประเด็นทางเศรษฐกิจจะพบว่าในเสาน้ีไดน้าํเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจในการวิเคราะห์อยู่
หลายส่วน โดยถา้เน้ือหาตามวตัถุประสงคน์ั้นจะพบวา่มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต
เดียวกนัและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี ตามวตัถุประสงคน์ั้น 
เม่ือวเิคราะห์เน้ือหาแลว้จะพบวา่จุดเนน้ท่ีสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจนั้น จะเนน้ในทางการผลิตร่วมกนั ใชฐ้าน
การผลิตร่วมกนั พยามสร้างความเหมือนกนัหรือความเป็นสากลในการผลิต ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่แนวทางดงักล่าวก็
ยงัคงเป็นไปไดย้าก เพราะเน่ืองจากความแตกต่างของแต่ละประเทศนั้นมีปัจจยัความแตกต่างท่ีหลากหลาย เช่น 
ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัในการผลิต เช่น วตัถุดิบหรือวสัดุทางอุตสาหกรรมท่ีมีแหล่งท่ีมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกนั เช่น ประเทศสิงคโปร์นั้นมีรายไดใ้นเร่ืองของการผลิต
นํ้ ามนัท่ีค่อนขา้งสูงเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก แต่ก็มีพ้ืนท่ีภายในประเทศ รวมถึงประชากรท่ีนอ้ย ส่งผลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีประเด็นท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างใน
แต่ละประเทศ กล่าวคือ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน ซ่ึงในแต่ละประเทศนั้นจะมีแรงงานท่ีถนดัในแต่ละทกัษะท่ี
แตกต่างกนั รวมถึงค่าแรงและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน ซ่ึงแรงงานจะมีมาตรฐานอย่างไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบั
นายทุนในการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าหรือไม่เท่าเทียมดงัท่ี โชคชยั สุทธาเวศ 
(2547) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความมาตรฐานแรงงาน+การคา้โลก = การจูบปากกนัของลทัธิสหภาพแรงงานกบัทุน
นิยม โดยกล่าวถึงปัญหาแรงงานวา่มาตรฐานแรงงานยงัคงมีอุปสรรคอยูม่าก เน่ืองจากความเหล่ือมลํ้ามาตรฐาน
แรงงานระหวา่งแรงงานผลิตในประเทศกบัส่งออก ปัญหาความไม่เสมอภาคกนั โดยในไทยนั้นก็เร่ิมมีมาตรฐาน
แรงงานผ่าน มรท 2546 ซ่ึงตอ้งดูแนวโนม้วา่ผ่านมาตรฐานเท่าใด และเป็นไปไดม้ากแค่ไหนตามหลกัการสากล 
เป็นตน้ จากประเด็นดงักล่าวผูเ้ขียนมองว่าแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจนั้นตามแผนงานการจดัตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) นั้น ยงัคงเป็นกรอบกวา้งๆ และค่อนขา้งจะเป็น
แนวทางท่ีเป็นนามธรรม นําไปปฏิบัติได้ยาก และอาจจะไม่สามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติไดจ้ริง เน่ืองจากความ
แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่างกนัทาํให้ทุนมนุษยใ์นแต่ละประเทศ
อาจจะขาดความสอคลอ้งละนาํไปสู่การทาํงานท่ีขาดประสิทธิภาพได ้และประเด็นสาํคญัแนวทางในการพฒันา
ดังกล่าวอาจจะนําไปสู่การเหล่ือมลํ้ าในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจจะไม่ใช่การพฒันาไปพร้อมๆกันตาม
วตัถุประสงค ์เน่ืองจากทุนทั้งทางมนุษยแ์ละทรัพยากรในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่างกนั และอาจจะ
นาํไปสู่การครอบงาํทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา ซ่ึงอาจจะมองไดจ้ากความเป็นกระแสของทุนนิยมท่ีทาํ
ให้เกิดความเหล่ือมลํ้ า ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดลกัษณะของการพฒันาท่ีไม่เท่าเทียมกนัก็เป็นไปได ้เช่น ประเทศท่ีมี
ฐานในการผลิตท่ีดี เช่น เวียดนาม อาจจะเป็นฐานทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการผลิตท่ีมากและมีแรงงาน
เฉพาะทางก็อาจจะส่งผลต่อการผลิตท่ีอาจจะเจริญเติบโตมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ไปท่ี
เป็นอยูท่ัว่โลกในขณะน้ีเป็นไปตาม ทฤษฎีและรูปแบบการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง (theories and patterns of 
structural change) นั้นจะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในลกัษณะการเปล่ียนผ่านในการผลิต โดยมองลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงจากลกัษณะทางการเกษตร เป็นการเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรม ผูเ้ขียนเองจึงมองวา่การร่วมมือกนั
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ในฐานการผลิต และแรงงานนั้นในทางปฏิบติัจะทาํให้เกิดการพฒันาร่วมกนัไดอ้ย่างไร เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับแกใ้นปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหลากหลายประการ เช่น การกาํหนดสกลุเงิน กฎหมายระหวา่งประเทศ เป็นตน้  
 จากเน้ือหาในส่วนแรกจะพบว่าผูเ้ขียนค่อนขา้งจะไม่เห็นดว้ยหรือมองความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึนใน
แนวทางตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนตามวตัถุประสงค ์แต่อยา่งไรก็ตามมีบางประเด็นท่ีไดมี้
การกาํหนดไวต้ามแผนถือว่ามีความน่าสนใจและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั กล่าวคือ จุดเน้นในเร่ืองการ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางท่ีมองหน่วยยอ่ยๆในการผลิต โดยให้ความสําคญักบั
เศรษฐกิจในระดบัชุมชน ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่ถือเป็นทางออกท่ีดีท่ีช่วยในการพฒันาในช่วงเปล่ียนผา่นเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ไปแลว้วา่ในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกนั การผลิตภายใตค้วามหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในส่วนของเศรษฐกิจระดบัชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นทางออกท่ีดีในการพฒันา ดงัท่ี โชคชยั สุทธาเวศ 
(2544) ไดเ้รียบเรียงบทความ จากหนงัสือ Action Plan on Cultural Policies for Development โดยผูเ้ขียนกล่าวถึง
หลกัการโดยพ้ืนฐานแห่งนโยบายวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา โดยการเน้นว่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งมาซ่ึง
ความเป็นวฒันธรรมท่ีสวยงามรุ่งเรืองเป็นส่ิงท่ีพ่ึงพาอาศยักนั โดยพยามเนน้ให้ความสาํคญักบัวฒันธรรมซ่ึงมอง
ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัในการพฒันา เช่น การมองเร่ืองความหลากหลายทางวฒันธรรม การยอมรับความมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม การเช่ือมโยงวฒันธรรมระหว่างชุมชนให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน การปกป้อง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมกัจะสูญหายไปกบักระแสโลกาภิวตัน์ รวมถึงขอ้ยืนยนัต่อนโยบายวฒันธรรมกบัการพฒันา 
ซ่ึงนาํเสนอในเชิงขอ้เสนอแนะในการจดัสร้างนโยบายวฒันธรรม เช่น รัฐบาลควรใส่ใจในการสร้างนโยบาย
วฒันธรรมเพื่อการพฒันา การพฒันาขอ้ถกเถียงทางวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา และการกล่าวถึงความร่วมมือใน
การศึกษาวฒันธรรมกบันานาประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ียงักล่าวถึงประเด็นสาํคญัในเร่ืองการวิจยัทางวฒันธรรม
และนโยบายทางวฒันธรรม โดยมองในเชิงของการบูรณาการในหลายๆศาสตร์เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะมุมมองทาง
สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ศาสตร์ทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงวฒันธรรมโดยตรง ใน
ประเด็นดงักล่าวฉัตรทิพย ์นาถสุภา (2553) ไดใ้ห้ความสาํคญัในส่วนของวฒันธรรมชุมชนเช่นเดียวกนักล่าวคือ 
การเกิดข้ึนของการเป็นสมยัใหม่ ทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง 4 ดา้น คือ ดา้นวฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอวา่ การเป็นสังคมสมยัใหม่ตอ้งหันกลบัไปมองละให้ความสาํคญักบัประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรมของแต่ละภูมิภาคเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยไม่ไดรั้บผลกระทบอิทธิพลของตะวนัตกเขา้มาเปล่ียนแปลง เพราะ
แนวคิดตะวนัตกจะนาํไปสู่ระบบสมยัใหม่ท่ีเป็นรูปแบบเดียว ระบบชุมชนจะเป็นส่วนหน่ึงของระบบใหญ่คือ 
ระบบทุนนิยม เราไม่มีทางกา้วขา้มความทนัสมยัไปได ้เราสามารถสร้างสงัคมสมยัไดโ้ดยใชต้นเองเป็นท่ีตั้ง โดยมี
ความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและดาํรงวฒันธรรมของตนเอง รวมถึงการ
ยกตวัอยา่งในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเนน้ให้ความสาํคญักบัชุมชนและสังคม เนน้ความผูกพนักนัในสังคมชุมชน บนพ้ืนฐาน
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ท่ีมีความสาํคญัต่อกระแสการพฒันา การพฒันาท่ีตามกนัไปตามกระแสของทุนนิยมนั้น ไม่สามารถเป็นส่ิงท่ีตอบ
โจทยก์ารพฒันาได ้เน่ืองจากจะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจนั้นเขา้ไปสู่วงจรเดิมท่ีเกิดหารพ่ึงพา และสร้างความไม่เสมอ
ภาคในการพฒันามากข้ึน ผูเ้ขียนจึงมองวา่แนวทางพฒันาในประเด็นดงักล่าวน่าจะเป็นแนวทางในการพฒันาของ
อาเซียนท่ีดี และสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ซ่ึงจะนาํเสนอแนวทางในการปฏิบติัในส่วนต่อๆไป 
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 ในประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนท่ีถูกกาํหนดไวใ้น
แผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) นั้น ส่วนใหญ่แลว้เป็น
ส่ิงท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนในทางโครงสร้างการบริหารและการปกครอง มีความเก่ียวขอ้งในเชิงการเมืองและ
กฎหมาย เช่น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสาํคญักบัประเด็น
นโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  หรือการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก เนน้
การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกนัอยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวนั้นจะเห็นไดว้า่เป็นขอ้เสนอท่ีค่อนขา้งเป็นนามธรรม ละยากในการปฏิบติั เน่ืองจาก
หลกัการดงักล่าวนั้น เป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างในการบริหารจดัการ ซ่ึงจะตอ้งมีการศึกษาท่ีมาท่ีไปของการ
เปล่ียนแปลง และผลท่ีจะเกิดข้ึนโดยละเอียด ซ่ึงถือวา่เป็นประเด็นท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้ขียนจึงมองวา่ถา้เรา
ตอ้งการท่ีจะหาแนวทางในการพฒันาเพ่ือเกิดความเสมอภาค แนวทางการพฒันาโดยมองความหลากหลายทาง
วฒันธรรมน่าจะเป็นทางออกท่ีดีในการพฒันา มากกวา่การวางกรอบกวา้ง ซ่ึงไม่รู้วา่ผลในการพฒันาดงักล่าวนั้น
จะเป็นอยา่งไรต่อไป และจะสามารถท่ีจะเกิดข้ึนจริงไดห้รือไม่  
 

ทางออกการพฒันาเศรษฐกจิประชาคมอาเซียน: การใช้ทุนทางวฒันธรรมเพือ่สร้างความหลากหลาย 
 จากท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าผูเ้ขียนได้ให้ความคิดเห็นในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียนตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) 
ซ่ึงมีทั้ งในส่วนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ไดน้าํไปสู่แนวทางในการพฒันาโดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจึงขอนาํเสนอแนวทางในการพฒันาบนพ้ืนฐานความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม โดยสามารถนาํเสนอเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 ในประเด็นแรกผูเ้ขียนจะกล่าวถึงการปรับเปล่ียนวธีิคิดเพ่ือนาํไปสู่การคิดท่ีเกิดความหลากหลายและไม่
ยึดติด ซ่ึงเป็นแนวทางในการนาํไปสู่การสร้างความหลากหลายทางวฒันธรรม และถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ซ่ึงจะทาํให้การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนนั้นหลุดออกจาก
กระแสเดิมท่ีจะตอ้งมีการพ่ึงพาหรือดาํเนินการโดยการครอบงาํทางเศรษฐกิจท่ีเป็นลกัษณะในเชิงวาทกรรม ซ่ึงใน
บทความ Classic Theories of Development : A Comparative Analysis ไดอ้ธิบายประเด็นดงักล่าวผ่านตวัแบบ
กระบวนทศัน์ท่ีผิดพลาด (The false paradigm model) ซ่ึงกระแสน้ีมองในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ีอาจจะมีลกัษณะของการเกิดการครอบงาํ ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํท่ีผิดกบั
บริบทและส่ิงแวดลอ้มของประเทศของตนเอง โดยบทวามยงัไดก้ล่าวถึงกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีไดรั้บการเรียนรู้และนาํความรู้ท่ีไม่เหมาะสมมาใชใ้นการพฒันาประเทศ และกระแส The Dualistic-
Development Thesis เป็นแนวคิดท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีรํ่ ารวยกบัประเทศท่ี
ยากจน โดยมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น เง่ือนไขความแตกต่างระหว่างสังคม เมืองกบัชนบท ความแตกต่างทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ และไดมี้การยกตวัอยา่งประเทศเคนยา่ ซ่ึงประสบปัญหาดงักล่าว กล่าวคือในช่วงแรกนั้น
เคนยา่ใชน้โยบายท่ีสนับสนุนและเน้นการผลิตในภาคการเกษตรเน่ืองจากความเหมาะสมในพ้ืนท่ี แต่เน่ืองจาก
ปัญหาสภาวะวิกฤตินํ้ ามนัทาํให้เคนย่าเปล่ียนแปลงนโยบายเน้นทางอุตสาหกรรมแทน ซ่ึงส่งผลต่อการว่างงาน
ของคนภายในประเทศ ในส่วนน้ีกรณีศึกษาของเคนยา่อาจจะสามารถอธิบายไดจ้ากแนวคิด The false paradigm 
model หรือโมเดลกระบวนทศัน์ท่ีผิดพลาด ในกระแสน้ีมองในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ี
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พฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ีอาจจะมีลกัษณะของการเกิดการครอบงาํ ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํท่ีผิดกบับริบท
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศของตนเอง โดยบทวามยงัได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีไดรั้บการเรียนรู้และนาํความรู้ท่ีไม่เหมาะสมมาใชใ้นการพฒันาประเทศ กล่าวคือการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวส่วนหน่ึงมาจากการดาํเนินการทางนโยบายของผูน้าํซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจทิศทางในการพฒันา การเนน้ทาง
อุตสาหกรรมของเคนย่าจึงประสบปัญหาเน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะแข่งขนัทางอุตสาหกรรมกบัการลงทุนของ
ต่างประเทศได ้ทั้งๆท่ีมีลกัษณะเด่นในเร่ืองทางการเกษตร แต่ภายในประเทศก็พบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการทั้งเร่ืองของงบประมาณ ปัญหาการคอรัปชัน่ รวมถึงปัญหาท่ีเช่ือมโยงไปถึงปัญหาสังคม ไดแ้ก่ ปัญหาการ
ควบคุมประชากรของตนเองท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนจนเกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหารของคนภายในประเทศท่ีไม่
เพียงพอ ประเทศเคนย่าจึงเป็นกรณีศึกษาท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างดว้ยอีกประการหน่ึงตาม
แนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยประเทศเคนยา่ขาดการศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีตนเองท่ีชดัเจน ทาํให้ไม่สามารถท่ี
จะนาํทรัพยากรท่ีมีมาใชใ้นการพฒันาให้มีประสิทธิภาพได ้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูเ้ขียนมองว่า การปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาท่ีจะตอ้งหลุดออกจากกรอบเดิม และพฒันาภายใตว้ฒันธรรมท่ี
มีความหลากหลาย  
 ผูเ้ขียนขอนาํเสนอกระบวนการในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ โดยเป็นแนวทางในเชิงนโยบายในการ
นําไปปฏิบัติ สามารถทําได้โดยการสนับสนุนให้ชุมชนมีการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง เพ่ือทําความเข้าใจกับ
สภาพแวดลอ้ม ความเป็นไปได ้ของพ้ืนท่ีตนเอง ให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เช่น หมู่บา้น ก มีทรัพยากรหลกัๆในเร่ือง
ใดบา้ง ท่ีสามารถจะนาํมาพฒันาได ้ 
 อีกประการหน่ึงท่ีเป็นแนวทางในการสนบัสนุนท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลหรือความรู้แก่ชุมชน ควรท่ี
จะออกมาในรูปแบบท่ีเป็นการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันามากกวา่การช้ีนาํครอบงาํ ซ่ึงวิธีการดงักล่าว
จะเป็นการทาํใหชุ้มชนไม่สามารถวเิคราะห์ตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 นอกจากน้ีแนวความคิดหลงัสมยัใหม่ก็มีส่วนสาํคญัในการเปล่ียนกระบวนทศัน์เพ่ือการพฒันากล่าวคือ 
การผลิตแบบสมยัใหม่ (Modern) นั้น ส่งผลกระทบทางลบให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย รวมถึงการแผ่ขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจของลทัธิทุนนิยมของอเมริกาและยุโรปนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตในหลายๆประเทศท่ี
เปล่ียนจากการพ่ึงตนเองเป็นการผลิตแบบพ่ึงพากระแสโลก จึงไดเ้กิดแนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Post-Modern) ข้ึนมา
เพ่ือเปล่ียนแปลงความคิดในการผลิตและเปล่ียนแปลงความคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ หรือท่ีเราเขา้ใจในคาํวา่การ
เปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ซ่ึงเป็นคาํท่ีมีความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลงัสมยัใหม่โดยตรง 
เพราะฉะนั้นถา้ใหค้วามหมายของแนวคิดหลงัสมยัใหม่ ในแง่มุมหน่ึงอาจจะมองไดว้า่เป็นการมองแบบถอนราก
ถอนโคนโครงสร้างหรือฐานคิดแบบเดิม (reengineering) ก็สามารถท่ีจะอธิบายแบบน้ีได ้เช่น การเปล่ียนแปลง
ระบบเศรษฐกิจจากทุนนิยม มาเป็นแนวคิดใหม่ของในหลวง ไดแ้ก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราก็อธิบายได้
เช่นกนัว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดหลงัสมยัไดเ้ช่นกันนั่นเอง ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีวิพากษ์เศรษฐกิจแบบทุนนิยมว่าเป็นการสร้างผลกระทบและปัญหาต่างๆ
มากมาย และไม่ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดตามท่ีเขา้ใจกนัมาเป็นระยะเวลานาน เป็นตน้ แนวคิดหลงัสมยันั้น
ถูกนาํมาใชใ้นประเด็นท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงการอธิบายท่ีค่อนขา้งจะกวา้ง เป็นคาํท่ีคนมกันิยมมาใชจ้นเป็น
แฟชัน่หรือคาํพดูท่ีติดปาก ไม่วา่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีตั้งกลุ่มทางสังคมของตนเองท่ีมีความคิดท่ีแปลกแหวกแนวก็
เรียกตวัเองวา่เป็น Post ” Modern จนมีนกัวิชาการหลายท่านนั้นไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัแนวคิดหลงัสมยัใหม่วา่
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ค่อนขา้งจะไม่มีรูปแบบตายตวั ดงัท่ี  Hassan ไดก้ล่าวไวใ้นบทความช่ือ Toward a Concept of postmodernism 
โดยอธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่าแนวคิดหลงัสมยัใหม่นั้นมีลกัษณะการกระจดักระจาย (Dispersion) และไร้
ระเบียบ (Disorder/chaos) ซ่ึงปรากฏข้ึนมาไดใ้นหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามในบทความน้ีจะพยามนาํเสนอ
แกนของแนวคิดหลงัสมัยใหม่ท่ีเป็นเน้ือหาหลกัเพ่ือลดความสับสนในการอธิบายและการนาํไปใชอ้า้งอิงกับ
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงในประเด็นน้ี อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2548) กล่าววา่ ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่เขาไม่สนใจในคาํตอบ 
คาํตอบนั้นเองเป็นเร่ืองของเรา ปัญหาอยูท่ี่วา่เรามีวิธีคิดและมีมุมมองท่ีจะสร้างความเขา้ใจเหล่านั้นหรือเปล่า เพราะ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีความหลากหลายซบัซอ้นมากมาย ถา้เราให้คาํตอบฟันธงลงไปก็อาจผิดท่ีผิดทางได ้จึงกล่าว
ไดว้่า อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ ไดเ้น้นในเร่ืองของความหลากหลาย ถา้เรามองในเชิงรูปธรรมการปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์สามารถท่ีจะกระทาํไดอ้ยู่หลายลกัษณะ ซ่ึงในท่ีน้ีเอง ผูเ้ขียนจะขอนาํเสนอรูปแบบในเชิงนโยบาย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีสามารถผลกัดนัไปสู่การเปล่ียนแปลงได ้ 
 ประการแรกการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์จะตอ้งมีการละลายความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคลอ้งกนักบัความเป็นอยูใ่นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงก่อน เน่ืองจากการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดิมเป็น
ส่ิงท่ีเช่ือและยดึถือตามกนัมา ซ่ึงจะตอ้งมีการศึกษาตนเองเพ่ือทาํความเขา้ใจกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง และนาํไปสู่การ
คิดริเร่ิมสร้างใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นปัจจุบนั  
 ประการท่ีสองไดแ้ก่ การศึกษาตนเอง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสําคญัในการพฒันา  เน่ืองจาก
การศึกษาตนเองเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํให้แต่ละชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจ เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจใน
แบบฉบับของตนเองได้ ซ่ึงการศึกษาตนเองนั้นอาจจะใช้นักวิชาการในการช่วยผลกัดัน โดยสามารถออกมาใน
รูปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วม (PAR,PRA)ของในแต่ละชุมชนให้ชุมชนสามารถรับรู้เขา้ใจปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของตนเองได ้
 ประการสุดทา้ยถือไดว้า่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งไดแ้ก่ การยึดมัน่ในหลกัการและแนวคิดของตน  เป็นส่ิง
ท่ีถือได้ว่าเป็นส่วนท่ีมีความสําคัญในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ เม่ือรับรู้เข้าใจตนเองแล้ว การยึดมั่นและ
ดาํเนินการตามความคิดของตนนั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนนัน่เอง 
จากประเด็นขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงมองวา่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เพราะจะตอ้งหลุดออกจากกรอบความคิดในการพฒันากระแสหลกั และ
นาํสู่การคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลงในการพฒันา 

ในประเด็นต่อมานอกจากการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์แลว้ ผูเ้ขียนจะกล่าวถึง “ทุนวฒันธรรม” ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางขั้นตอนต่อไปในการพฒันาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยทุนวฒันธรรม
นั้นถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถเติมเต็มการพฒันาของชุมชนไดอ้ยา่งดีตามหลกัการท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึง
ความหมายของทุนวฒันธรรมนั้น ได้มีการนิยามไวว้่า ทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) กับการลงทุนทาง
วฒันธรรมมีความแตกต่างกนั ทุนวฒันธรรมเก่ียวโยงกบัการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีผลิตสนคา้ และ
ใหบ้ริการท่ีมีมิติทางวฒันธรรม ทั้งน้ีเพราะสินคา้และบริการเหล่าน้ีมีการฝังตวัของวฒันธรรม (รังสรรค ์ธนะพร
พนัธ์ุ, อา้งใน ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2540) เพราะฉะนั้นทุนวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนมีอยูแ่ลว้และนาํมาใชใ้น
การเป็นต้นทุนในการผลิตนั่นเอง โดยนักเศรษฐศาสตร์มักจะให้ความสนใจต่อบทบาทของกิจกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ โดยถือวา่ หากศิลปะและวฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตวัหน่ึงทางเศรษฐกิจ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากความพยายามท่ีจะเสนอผลลพัธ์ทางปริมาณท่ีศิลปะวฒันธรรมมีต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือช้ีให้เห็นว่า
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รายจ่ายท่ีมีในกิจกรรมทางวฒันธรรมเป็นรายจ่ายท่ีไม่สูญเปล่า หากควรแก่การสนบัสนุน ผูเ้ขียนมองวา่ถา้เรามอง
วเิคราะห์ทุนวฒันธรรมแลว้นั้นจะพบวา่หน่วยในการผลิตจะสามารถผลิตและพฒันาโดยใชส่ิ้งท่ีมีอยูแ่ละเกดความ
แตกต่างในการผลิตมากข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้ดีในทางเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งมีการร่วมมือกนัในหลายๆประเทศเป็นประชาคม
อาเซียน ยกตวัอยา่งเช่น ในประเทศสิงคโปร์จะมีการสร้างพ้ืนท่ีภายในประเทศท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตวัเองบ่งบอก
ถึงวฒันธรรมท่ีมีอยู่แสดงออกมาในเชิงการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัสินคา้ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ เช่น การผลิต
ยางพาราเฉพาะทาง การสร้างตวัทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่าถ้าจะมองเร่ืองการพัฒนา
เศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนนั้น ส่ิงที่มีความส าคัญและควรที่จะต้องค านึงถึงก่อนเป็นอันดับแรกควรจะเป็น
เร่ืองการสร้างอัตลกัษณ์หรือตัวตนทางวฒันธรรมของตนเองก่อนเป็นอันดบัแรก มองในเชิงวฒันธรรมและบริบท
ของพื้นที่ตนเองว่าควรที่จะผลิตอะไร โดยเน้นในการมองส่วนย่อยๆ ไม่ใช่มองภาพกว้างแล้วเหมารวมเป็นการ
พฒันาเหมือนกนัหมด ทุนทางวฒันธรรมในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีอัตลกัษณ์ตัวตนทีแ่ตกต่างกนัออกไป ไม่ใช่แค่
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในระดับประเทศเท่านั้น แต่ในแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองก็ย่อมมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กายภาพ การผลิตทางเศรษฐกิจจึงจะต้องค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย เพื่อการพัฒนาโดยใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตวัอย่างในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกนัทาง
วฒันธรรม สินคา้ทั้ งในส่วนของอุปโภค บริโภคจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น ภาคเหนือมีวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีลกัษณะท่ีเฉพาะตวั 
รวมถึงในหลายๆเมืองก็จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั การส่งเสริมจึงควรท่ีจะศึกษาวิจยัเพ่ือดึงศกัยภาพของแต่
ละวฒันธรรมให้นาํมาใชใ้ห้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ดงัท่ีสิปนนท์ เกตุทตั (2537)ไดม้องเห็นถึงความสําคญัในการ
ศึกษาวิจัยท่ีช่วยในการสร้างสรรค์และการพฒันาประเทศ โดยมองว่าในปัจจุบันบริบทของประทศได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นโลกไร้พรมแดน ทั้ งการค้า เศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ คมนาคม การท่องเท่ียว 
สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตวัเองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างปัญญาข้ึนให้กวา้ง ทั้ งน้ีประเทศไทยมี
วิสัยทศัน์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาท่ีเหมาะสมอยู่หลายประการ เช่น โอกาสในการส่งออกสินคา้ท่ีมากข้ึน 
การยกระดบัพฒันาอุตสาหกรรม การเกษตร การเป็นศูนยก์ลางการเงินของภูมิภาค เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาส
ดงักล่าวถือวา่เป็นการสร้างความพฒันาใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ในส่วนของการใชทุ้นวฒันธรรมนั้น ผูเ้ขียนมองว่าประเด็นท่ีสําคญัคือการทาํอยา่งไรให้คนในชุมชน
เขา้ใจและสามารถดึงความเป็นทุนวฒันธรรมท่ีมีอยูม่าใชไ้ด ้ซ่ึงตามความเป็นจริงนั้น สามารถท่ีจะดาํเนินการได ้
โดยมองเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ การสนับสนุนโครงการท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของพ้ืนท่ีนั้นๆจริงๆ โดยสามารถออกเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายไดด้งัน้ี 

ดาํเนินโครงการท่ีสนับสนุนในทุกกระบวนท่ีจะสามารถทาํให้เกิดทุนทางวฒันธรรม เช่น การสร้าง
วฒันธรรมในพ้ืนท่ี สนบัสนุนการวิเคราะห์และศึกษาโดยคนในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงมองให้สอดคลอ้งกนัระหวา่ง
วฒันธรรมในแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสร้างพ้ืนท่ีใหเ้กิดความหลากหลายทางวฒันธรรม เพ่ือสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อให้กบัคนในพ้ืนท่ีนั้นๆให้สามารถดาํเนินการได้สร้าง
นวตักรรมในการผลิตใหม่ๆ และมีความหลากหลายเพื่อสร้างความความซบัซอ้นทางวฒันธรรมท่ีสามารถรองรับ
กบัทุกกลุ่มคนท่ีมีในประชาคมอาเซียน 
 ผูเ้ขียนจึงมองว่าทุนวฒันธรรมนั้นมีจุดเด่นท่ีสําคญัๆอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ ทุนวฒันธรรมเป็นการ
พฒันาทางเศรษฐกิจโดยอยูบ่นพ้ืนฐานทางวฒันธรรมท่ีมีอยูจึ่งตรงตามบริบทท่ีเป็นอยู ่การพฒันาโดยแทจ้ริงนั้น 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จึงควรท่ีจะมีการวเิคราะห์และใชส่ิ้งท่ีมีอยูโ่ดยเนน้ลกัษณะท่ีเป็นเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ี จุดเด่นท่ีสาํคญัอีกประการ
หน่ึงไดแ้ก่ ความหลากหลายท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวฒันธรรมในแต่ละพ้ืนท่ีนั้น จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การ
พฒันาเศรษฐกิจสามารถดาํเนินไปไดโ้ดยการผลิตในฐานการผลิตท่ีมีความหลากหลายและกระจายไปยงัพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ซ่ึงกระบวนการผลิตดงักล่าวจะช่วยทาํใหเ้กิดการกระจายรายได ้และทิศทางการพฒันาท่ีแตกต่างกนัออกไป   
 นอกเหนือจากการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันา รวมถึงการใชทุ้นวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา
ภายใตค้วามเป็นวฒันธรรมท่ีหลากหลายแลว้นั้น ส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงและมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัคือการ
สร้างความเป็นเมืองเพ่ือรองรับวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ในประเด็นน้ีผูเ้ขียนมองวา่มีความสาํคญัยิ่ง เน่ืองจากการ
ปรับเปล่ียนเมืองนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือเป็นการผลิตสร้างความเป็นเมืองท่ีมีตวัตนและเอกลกัษณ์
ของตวัเอง  และรองรับการพฒันาท่ีเป็นทุนวฒันธรรมของพ้ืนท่ีตนเอง กล่าวคือ การกา้วสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนนั้น ย่อมจะเกิดวฒันธรรมย่อยๆ (Subculture) ค่อนขา้งท่ีจะหลากหลายการปรับพ้ืนท่ีเมืองให้มีความ
เหมาะสมรองรับวฒันธรรมต่างๆนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีดีและควรปฏิบติั การผสมผสานทั้งในส่วนวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมนอกเพ่ือการรองรับวฒันธรรมท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งวางแผงผงัเมืองเพ่ือปฏิบติัใชใ้ห้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เช่น ในประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกนัไปในหลายๆภูมิภาค ควรท่ีจะ
ปรับเปล่ียนเปล่ียนเมืองให้เขา้กนักบัภูมิภาคนั้นๆ โดยดึงเอาทุนวฒันธรรมท่ีมีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทั้งการ
ผลิตสินคา้ และการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 จากบทวามท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอสามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาทางเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะการเขา้สู่ความ
เป็นประชาคมอาเซียนนั้น ควรท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู ่โดยมองเห็นถึงความหลากหลายในการ
ผลิต และการใชว้ฒันธรรมท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์
เพ่ือสร้างกรอบและมุมมองในการพฒันาข้ึนมาใหม่ เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีความ
หลากหลายได ้จุดเน้นท่ีสําคญัในการสร้างกระบวนการดงักล่าวคือการใชทุ้นวฒันธรรมท่ีมีอยู่เป็นฐานในการ
พฒันา และสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ตวัตนมาใชเ้พ่ือการพฒันาเศรษฐกิจของตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยั และเชิงนโยบาย 
 การดาํเนินการตามบทความท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอนั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาอยา่งเจาะลึกใน
บางประเด็น เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความเป็นอาเซียนได ้ซ่ึงสามารถอธิบายตาม
ประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ควรมีการศึกษาวจิยัทางวฒันธรรม ซ่ึงในประเทศไดมี้การศึกษาวิจยัอยูบ่า้ง แต่ควรศึกษาวิจยัในการเพ่ิม
มิติในทางการนาํทุนวฒันธรรมต่างๆท่ีมีอยูน่าํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด มากกวา่การเจาะลึกในเชิงทาํความ
เขา้ใจรากเหงา้ทางวฒันธรรม ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ในการปรับใช ้การสร้างหน่วยการผลิตภายในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
เป็นตน้ 
 การดาํเนินการนโยบายควรมีความสอดคลอ้งกนักบัประเด็นท่ีศึกษา เพ่ือสนบัสนุนและสร้างศกัยภาพไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นความสอดคลองกันกับพ้ืนท่ี เช่น การปรับลักษณะทางกายภาพ เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนักบัพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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8. Patronage System 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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Abstract 
 

  In order to enter ASEAN Economic Community completely in the approaching year 2015, it is 

necessary for Thailand to prepare readiness in every aspect, especially for tourism management. Due to 

the tourism industry in the past could make fame and created income to the country enormously.  When 

we have entered the ASEAN Economic Community, It is predicted that there will be the increasing 

number of tourists. Therefore, we should pay attention and prepare ourselves for tourism.  Particularly 

for policy and management, we should pay attention for sustainable tourism by establishing guidelines 

for application and development of tourism resources to use resources wisely and to maintain the 

identity of nature and cultures or to achieve minimal impacts. The sustainable tourism management 

must be considered for the participation of all sectors for both government sectors, private 

organizations, networks and especially, local residents and the local economic development 

simultaneously. Moreover,we should consider and repeat for recent academic works and researches in 

the related topic which are beneficial to the development of tourism and lead to sustainable tourism 

management. 
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เพ่ือให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงการจดัการดา้นการท่องเท่ียวย ัง่ยืน จะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องคก์ร ภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนในทอ้งถ่ินและการ
พฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินควบคู่กนั นอกจากน้ียงัควรพิจารณาและทบทวนถึงผลงานดา้นวิชาการและการวิจยัท่ี
ผ่านมาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงจะนาํไปสู่การจดัการดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ค าส าคญั : การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื / ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูงในปัจจุบนั ซ่ึงมีความสาํคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญันาํมาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ  ก่อใหเ้กิด
การสร้างงาน การกระจายรายได ้และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนสาํคญั
ในการส่งเสริมการคา้และการลงทุน รวมไปถึงการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมเป็นตน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจาํนวนมากในการท่องเท่ียวแต่ละปี
เน่ืองจากมีความพร้อมและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศจาํนวน
ไม่นอ้ยในแต่ละปี เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเต็มตวัในปี พ.ศ. 2558 การเตรียมความ
พร้อมของไทยด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการรองรับการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปิดเสรี ซ่ึงจํานวนประชากร
นกัท่องเท่ียวอาจมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั ดงันั้นไทยจึงควรหันมาให้ความสนใจการจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืน โดยการกาํหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ของสงัคมทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งชาญฉลาด และรักษาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติและวฒันธรรมไวไ้ห้นานท่ีสุด 
โดยคาํนึงถึงการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอเก่ียวกบั แนวทางการจดัการดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของไทย ซ่ึงแสดงเน้ือหาตามลาํดบัดงัน้ี 1) นโยบายรัฐบาลกบัการพฒันาการท่องเท่ียว  2) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกบัการท่องเท่ียว 3) การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน และ 4) บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการวิจยั ผูเ้ขียนคาดหวงัว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจ
ทัว่ไปในประเด็นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
 
1. นโยบายรัฐบาลกบัการพฒันาการท่องเทีย่ว 

รัฐบาลของไทยเห็นความสาํคญัของการจดัการและการพฒันาการท่องเท่ียว ดงัจะเห็นไดจ้ากยทุธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 วา่ดว้ยการสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนจากปัจจยัภายในประเทศเป็น
สาํคญัส่งเสริมการลงทุนท่ีย ัง่ยนื และสร้างความสมดุลของการเจริญเติบโตในทุกมิติทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน การปรับโครงสร้างภาคบริการ 
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ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกบัสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มบนฐานความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม (คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554, น.66) ซ่ึงมีประเด็นท่ีสาํคญัดา้นการ
ท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ี  

1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย
สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมใหก้บัธุรกิจ ส่งเสริมการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
การพฒันาสินคา้และบริการ และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ  

2) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยพฒันา
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งเสริมการบุกเบิกตลาดใหม่ๆ ท่ีมี
ศกัยภาพในตลาดต่างประเทศเพ่ือสนบัสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพของไทย พฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรใหมี้ทกัษะการบริหารและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ และพฒันามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็น
ท่ียอมรับในระดบัสากล 

3) พฒันาปัจจยัแวดลอ้มในภาคบริการทั้งในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ 
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน พฒันาระบบฐานขอ้มูลภาคบริการโดยรวมของ
ประเทศ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ให้เอ้ือต่อการลงทุน ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม  

4) ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  พฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจของธุรกิจท่องเท่ียวในกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ี เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์
วฒันธรรม และสมัผสัวถีิชีวติชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้และขยายไปยงัตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ 

5) จดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน โดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คาํนึงถึงความสามารถของทรัพยากรในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 
พฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการ พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ และบูรณาการการ
ท่องเท่ียวใหเ้ช่ือมโยงกบัวถีิชีวติ วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ 

6) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของทอ้งถ่ิน วสิาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการรายยอ่ย และบุคลากรภาครัฐ เพ่ือ
ร่วมกนัพฒันาและเช่ือมโยงกบัสาขาการผลิตและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในพ้ืนท่ีตามแนวทางการพฒันาเครือข่าย
วิสาหกิจ พฒันาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน รวมทั้ ง
เสริมสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหส้ามารถปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามกฎระเบียบใหม่ๆ 

นอกจากยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืนตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแลว้ การแปลงแผนด้านการท่องเท่ียวไปสู่การปฏิบัติ ให้ชัดเจนยิ่งข้ึนจึงมีการ
ประกาศแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เม่ือ 9 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงกาํหนดให้กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬามีหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือจดัทาํแผนงานหรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ โดยกาํหนดนโยบายของแผนไวว้า่เป็นการพฒันาให้ประเทศไทยคงความ
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เป็นผูน้าํทางการท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอย่างต่อเน่ือง โดยไดใ้ห้การท่องเท่ียวของไทยมีการพฒันา
ควบคู่ไปกบัสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นการเร่งรัดให้เกิดการกระจายรายไดแ้ละสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมและเขม้แข็งในการบริหารจดัการในธุรกิจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินโดยตรง และเป็นการอนุรักษท์รัพยากรของไทยให้คงความสมบูรณ์ 
ตลอดจนคงความเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีชดัเจนโดยไดป้ระกาศวสิยัทศัน์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
‚ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวในระดบัโลก 
สามารถสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยคาํนึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยัง่ยืน‛ จากวิสัยทศัน์จะพบว่า 
เป้าหมายของการจดัการดา้นการท่องเท่ียวของไทย คือ การพฒันาความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว 
โดยเนน้ดา้นการสร้างและกระจายรายได ้รวมไปถึงการคาํนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรและความยัง่ยนื 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่า รัฐบาลมีนโยบายชดัเจนดา้นการท่องเท่ียว เห็นไดจ้ากยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนืตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 พ.ศ. 2555 - 2559 วา่ดว้ยการสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนจากปัจจยัภายในประเทศเป็นสาํคญั
ส่งเสริมการลงทุนท่ีย ัง่ยืนและสร้างความสมดุลของการเจริญเติบโตในทุกมิติทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นไดว้า่มีการกล่าวถึง ประเด็นการฟ้ืนฟแูละพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี เช่นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ และสัมผสัวิถีชีวิตชุมชน รวมไปถึงการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน โดยให้ความสําคญักับการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว และการจดัการดา้นการท่องเท่ียวในระดบักระทรวง ตามประกาศแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ได้กาํหนดให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีเป็นหน่วยงานหลกัดา้นการท่องเท่ียว โดยกาํหนด
แนวทางในการจดัการดา้นการท่องเท่ียว คือ ประเทศไทยคงความเป็นผูน้าํทางการท่องเท่ียวของภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิกอยา่งต่อเน่ืองโดยการสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมและเขม้แข็งในการบริหาร
จดัการในธุรกิจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินโดยตรง และเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรของไทยใหค้งความสมบูรณ์ ตลอดจนคงความเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีชดัเจน  
 
2.  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการท่องเทีย่ว 

ปัจจุบนัสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในเวทีของการแข่งขนัแต่ละประเทศต่างให้
ความสาํคญักบัการรวมตวักนัในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอาํนาจในการต่อรอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวยีตนาม ลาว พม่า และกมัพชูา เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการ
แข่งขนั รวมไปถึงเพ่ิมอาํนาจในการต่อรองระหวา่งประเทศ ประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เป็นหน่ึงในสามเสาหลกั ของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของอาเซียนเร่ิมมีเป้าหมายชดัเจน
ท่ีจะนาํไปสู่การรวมตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดา้นการท่องเท่ียว อาเซียนไดจ้ดัทาํความตก
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ลงดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) ซ่ึงเป็นความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวในกรอบ
อาเซียน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเนน้ความร่วมมือ ดา้นการอาํนวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและ
ระหวา่งประเทศ การอาํนวยความสะดวกดา้นขนส่งการขยายตลาดการท่องเท่ียว ความปลอดภยัและความมัน่คง
ของการท่องเท่ียว และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงอาเซียนได้จัดการประชุมด้านการท่องเท่ียว (ASEAN 
Tourism Forum หรือ ATF) เป็นประจาํทุกปี โดยหมุนเวยีนจดัในประเทศสมาชิก โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
การท่องเท่ียวของอาเซียน ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ียงัมีแนวทางการส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวของ
อาเซียน ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว ของอาเซียน ระหวา่ง ปี 2554-2558 การเช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวของอาเซียน ทั้ งน้ี ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากตลาดท่องเท่ียวอาเซียนและการสร้างจุดขาย
ร่วมกบักลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  

ในปี 2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิด
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการซ่ึงแนวโนม้การแข่งขนั
ของการท่องเท่ียวและบริการในอนาคตทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากความสะดวกทางดา้นกฎระเบียบในการ
เดินทางระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น นักท่องเท่ียวท่ีถือหนงัสือเดินทางของประเทศ
สมาชิกอาเซียน สามารถเดินทางไปยงัประเทศต่างๆ ภายในอาเซียนไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวภายในอาเซียนดว้ยกนั ประเทศไทยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว (Tourism Hub) ของ
ภูมิภาคอาเซียนดว้ยความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ ท่ีตั้งอยู่ศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียน ทาํให้สะดวกในการ
เดินทางเช่ือมต่อระหวา่งประเทศ ทั้งทางบกและทางอากาศ  

ดา้นการเตรียมความพร้อมของไทยดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
เห็นไดว้า่รัฐบาลให้ความสาํคญักบัการท่องเท่ียว โดยมีมติให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติและให้ความสาํคญั
กบัการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการท่องเท่ียว โดยกาํหนดแนวทางไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ 2555-2559) นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวทั้งท่ีพกัแรม ร้านอาหาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการเฝ้า
ระวงัป้องกนัควบคุมโรค มีการลงทุนภาคบริการของภาคเอกชนไทยอยูใ่นระดบัสูง มีความหลากหลายในสินคา้
และบริการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการประเมินของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเปรียบเทียบกบัอาเซียนพบวา่ประเทศไทยเป็น
รองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น นอกจากน้ีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเหมาะสมสาํหรับการพฒันาการท่องเท่ียว
กล่าวคือ ประเทศไทยตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สถานท่ีตั้งประเทศไทยเป็น
จุดศูนยก์ลางของภูมิภาคแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นประตูสู่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง คือ พม่า จีน 
ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม จุดแขง็อีกจุดหน่ึงท่ีสาํคญัของไทยก็คือ จุดดึงดูดใจท่ีเป็นเอกลกัษณ์และนวตักรรมดา้น
การบริการใหม่ๆ เช่น มวยไทย สปา การให้บริการดา้นสุขภาพ ความงาม อีกทั้งยงัมีภูมิปัญญาดั้งเดิมซ่ึงสามารถ
นาํมาพฒันาเป็นสินคา้ท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจได้ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
นักท่องเท่ียว กระแสความนิยมท่องเท่ียวทางเลือกการขยายตวัของตลาดการท่องเท่ียวเฉพาะทาง ทาํให้การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มขยายตวัและประเทศไทยก็มี
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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ความพร้อม จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสร้างนวตักรรมใหม่เพ่ือรองรับแนวทางการท่องเท่ียวเฉพาะทางใน
อนาคต 

 
3. การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวจัดเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียวโดยการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุม้ค่าและรักษาสมดุล
ของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม นบัวา่เป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยแนวคิดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนน้ีเกิดข้ึน
ในช่วงทศวรรษ 1980  ในการประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติท่ีนครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 
2535  ท่ีเรียกวา่ Rio Summit หรือ Earth Summit มีอนุสัญญา 1 ใน 5 ฉบบั คือ Agenda 21 หรือแผนแม่บทของ
โลกท่ีกล่าวถึงการพฒันาทุกประเภท ซ่ึงเป็นตน้แบบการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน สาํหรับประเทศไทยเร่ิมกล่าวถึงการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซ่ึงไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการใชอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวในมิติท่ีมิใช่เพียงเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจดา้นเดียวแต่ยงัมุ่งเนน้เพ่ือการ
พฒันาสังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน และในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัต่อมาจนถึงปัจจุบนัก็ไดมี้การกาํหนดเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักท่องเท่ียวและเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในระยะยาวได ้
 การจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จาํเป็นจะตอ้งรักษาความสมดุลของทรัพยากรการท่องเท่ียวซ่ึงมี
ความสาํคญัและมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัประชาชนในพ้ืนท่ีและสงัคม ดงันั้นการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนจึงควรการกาํหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้ งปัจจัย
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ
แก่สมาชิกของสังคมทั้ งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้สามารถใชป้ระโยชน์ได้
ตลอดไป  อย่างไรก็ตามแนวคิดของการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน สามารถพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลายประการ เช่นการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถของชุมชน วฒันธรรม
ประเพณี วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่การตระหนกัใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชุมชน นอกจากน้ียงัมีประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และ
วิถีชีวิตท่ีมีต่อการท่องเท่ียว การประสานความตอ้งการทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน การคงอยู่ของสังคมและการ
อนุรักษ ์ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

จึงอาจสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการจดัการดา้นการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองต่อผูเ้ป็นเจ้า
ทรัพยากรหรือทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ซ่ึงคาํนึงถึงการป้องกนัและสงวนรักษาทรัพยากรต่างๆ ไวเ้พ่ืออนุชนรุ่นต่อไป 
โดยการจดัการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียว แต่ในขณะเดียวกนัก็รักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศทางธรรมชาติใหค้งอยู ่ซ่ึงเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีมีความรับผิดชอบและ
เคารพต่อพ้ืนท่ีทรัพยากรท่องเท่ียว โดยเนน้การใชป้ระโยชน์ตามแนวทางการอนุรักษเ์พ่ือไปสู่ความยัง่ยืนท่ีตอ้ง
อาศยัความร่วมมือกนัหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 บทสรุป 
การเตรียมความพร้อมของไทยดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรหันมาให้

ความสนใจการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยการกาํหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากร
การท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ของสังคมในปัจจุบนัและอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้เกิดผลกระทบนอ้ย
ท่ีสุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป อย่างไรก็ตามแนวคิดของการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถ
ของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 2) การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีต่อการท่องเท่ียว การประสานความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจ การคงอยูข่องสงัคมและการอนุรักษ ์ ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐยงั
มีส่วนสาํคญัในการจดัการดา้นการท่องเท่ียว ในฐานะเป็นผูก้าํหนดนโยบาย และวางรากฐานสาํคญัในการจดัการ
ดา้นการท่องเท่ียว ดงันั้นจึงควรพิจารณาการจดัวางนโยบายให้เกิดความเช่ือมโยงบูรณาการในทุกระดบั และควร
คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการในการจดัทาํนโยบาย 
 

แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดา้นการท่องเท่ียว นโยบายดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายการท่องเท่ียว
ธรรมชาติ 

นโยบายการท่องเท่ียว
วฒันธรรม 

นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม 

นโยบายการกีฬา       
และบนัเทิง 

แผนจดัการการท่องเท่ียว    
อยา่งย ัง่ยนื 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การมีส่วนร่วม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการการเตรียมความพร้อมของไทยด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดงัน้ี 
4.2.1 นโยบายการพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
หากตอ้งการกาํหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มด้านการ

ท่องเท่ียว สามารถแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานการท่องเท่ียว วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระยะยาวสู่ความยัง่ยืน และ
นาํมาซ่ึงรายได ้ และความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญัมี 5 ประการ คือ 

1) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยการพฒันาและปรับปรุงระบบโลจิ
สติกส์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการ
เดินทางท่องเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบา้นและในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศให้มีศกัยภาพในการรองรับ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  

2) การพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนื โดยารพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยืน
การพฒันาการท่องเท่ียวในลกัษณะของกลุ่มการท่องเท่ียวเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหลกัและแหล่ง
ท่องเท่ียวรอง และยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานในระดบัสากล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันาท่องเท่ียวเพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวได้รับการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมดา้นการท่องเท่ียวได ้

3) การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมุ่งเนน้เผยแพร่ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว 
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรับรู้และเขา้ใจในภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเนน้การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างและพฒันากลไกในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นการท่องเท่ียวมีเอกภาพ มี
การบูรณาการร่วมกนั และเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมการบริหารจดัการ 

4.2.2 ข้อเสนอแนะการวจิยั 
จากการศึกษาขอ้มูลด้านการท่องเท่ียวดงักล่าวมาแลว้ พบว่าการจดัการการท่องเท่ียวยงัตอ้งการองค์

ความรู้ใหม่เพ่ือประกอบการดาํเนินหรือการจัดทาํนโยบายด้านการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาซียน เพ่ือใหเ้กิดการจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ควรนาํผลงานดา้นวชิาการ และการศึกษาวิจยั
ดา้นการท่องเท่ียวในอดีตมาประกอบการพิจารณาในการจดัทาํนโยบายดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในการศึกษาเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงพฒันาจากยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555”2559 ดงัน้ี 

1.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว ควรศึกษาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวในประเทศ และระหวา่งประเทศ เพ่ือพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระหวา่งเมืองท่องเท่ียวหลกั
และเมืองท่องเท่ียวรอง โดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบใหมี้การเช่ือมโยง เช่ือมต่อระหวา่งศูนยก์ลางขนส่ง
ประเภทต่างๆ ทางบก ทางอากาศ ทางนํ้ า ใหมี้ความรวดเร็ว ปลอดภยั สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล 
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2. การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน ควรศึกษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว เพื่อสร้าง
ทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหรือสินคา้การท่องเท่ียวท่ี
สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ตามกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ ตามกลุ่มจงัหวดั หรือลุ่มนํ้ า 
3. การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว ควรศึกษามาตรฐานบริการท่องเท่ียวเพ่ือใชเ้ป็น
กรอบในการยกระดบัคุณภาพของสถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับระดบั
สากล และศึกษาศกัยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพ่ือพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในสาขา
ท่องเท่ียว โดยเฉพาะการพฒันามคัคุเทศก์ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
และรวมถึงศกัยภาพของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวในดา้นอ่ืน ๆ ให้ไดม้าตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการเปิดเสรีภาคบริการดา้นการท่องเท่ียว 

4. การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว ควรศึกษารวบรวมผลการศึกษาวิจัยด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีผา่นมา เพ่ือจดัทาํขอ้มูล และรวบรวมข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวและจดัเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาสืบคน้ขอ้มูล ดา้นการท่องเท่ียว 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์ร ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค การนาํ
นโยบายดา้นการท่องเท่ียวไปปฏิบติั ของแต่ละหน่วยงานรวมถึงการเช่ือมโยงแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเช่ือมโยงบทบาทและภารกิจ ของหน่วยงานหลกัดา้น
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Legal measures for the Waste Electrical and Electronic Equipment  
Management in Thailand 

 
Panarat Machamadol* 
Soonton Manesawat** 

Abstract 

 This research aims to explore the problems of Waste Electrical and Electronic Equipment 
Management and to propose the drafted law to implement in Thai society. 
 The main research question is: How can we propose the proper Law or Inca sure to manage 
the Waste Electrical and Electronic Equipment? The secondary questions are: (1) What are the 
approaches or theories and concepts to manage the Waste Electrical and Electronic Equipment?  
(2)What are the measures of International Law of the other countries to salve these problems?  
(3) What are the real condition of the waste management at Present in Thailand?, and (4) What theories 
that we can apply to solve this waste problems. 
 Documentary research and in-depth interview will be used in this research. Lawyers, 
Academicians, and the people from private sectors who are responsible of waste electrical and 
electronic equipment management will be interviewed. The finding of this research will useful to all 
sectors who produce Waste Electrical and Electronic Equipment in Thailand. 
 
Keywords: Law/ Waste Electrical and Electronic Equipment 

 

มาตรการทางกฎหมายเพือ่จัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย 
พนารัตน์ มาศฉมาดล* 

 สุนทร มณีสวสัดิ์** 
บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาของประเทศไทยต่อการบริหารจัดการขยะประเภท
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางและยกร่างกฎหมายท่ีใชใ้นการ
จดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยคาํถามหลกัในงานวิจยัฉบบัน้ี คือ 
มาตรการทางกฎหมายในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 
ในส่วนคาํถามรองได้แบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ คือ (1) แนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารจัดการซากผลิตภณัฑ์ฯ มี
แนวทางใดบา้ง (2) มาตรการทางกฎหมายระหวา่งประเทศ และของประเทศต่างๆ เป็นเช่นไร (3) สภาพความเป็น
จริงในการจดัการขยะในปัจจุบนัเป็นอย่างไร และ (4) ทฤษฎีท่ีจะนาํมาปรับใชใ้นการออกกฎหมายสําหรับ
ประเทศไทยคือทฤษฎีใด  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการวจิยัน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 
1) การศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary research) และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จาก
นักวิชาการดา้นกฎหมาย นักวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และองค์กรภาคเอกชนท่ีทาํหน้าท่ีในการจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                                 
* LL.D student (Doctoral of Laws), Graduate School of Law, National Institute of Development Administration 
** Ph.D., Honorable Professor, Graduate School of Law , National Institute of Development Administration, Advisor 
* นักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรดษุฎีบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
** ดร.,ศาสตราจารย์.,ประจาํคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ 
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โดยงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงเคา้โครงเพ่ือนาํเสนอถึงปัญหาหลกัดงักล่าว จึงยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 
หากการวิจยัไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ งานวิจยัฉบบัน้ีคงจะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายเพ่ือจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์แก่ประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ค าส าคญั: กฎหมาย/ ซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 
บทน า 
 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจัดเป็นส่ิงสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันโดยเฉพาะด้านการค้า 
ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจแลว้ยงัก่อให้เกิดการพฒันาทางสังคมควบคู่กนัไป สําหรับพฒันาการทาง
เทคโนโลยีภายในประเทศไทยในปัจจุบันยงัถือเป็นส่ิงจําเป็นท่ีต้องนํามาเพ่ือพัฒนาประเทศทั้ งในทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงเทคโนโลยีทางการส่ือสาร อย่างไรก็ตาม การพฒันาส่งผลให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันผลของการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและยงัคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบนั คือ การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะอนัเป็นผลจากการ
บริโภคของประชากรท่ีมีจาํนวนมากข้ึน รวมถึงการบริโภคเทคโนโลยีท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ืองก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาในการจัดการทั้ งขยะมูลฝอย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขยะอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การพฒันาของ
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วจึงเป็นเหตุให้การบริโภคสินคา้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง และกระจายไปสู่
ประชากรทุกชนชั้น ทั้งโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์รุ่นใหม่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ประกอบ
กบัการกา้วกระโดดของภาคอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทาํให้การลา้สมยัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด
เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ปัจจัยเหล่าน้ีต่างเป็นส่วนก่อให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  
 นอกจากปริมาณของซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีเกิดจากการบริโภคภายในประเทศไทยแล้ว ปริมาณของ 
ซากผลิตภณัฑฯ์ ของประเทศไทยยงัเกิดข้ึนจากการนาํเขา้สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มือสอง 
(ท่ีดอ้ยคุณภาพ) จากต่างประเทศส่งผลใหเ้กิดซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยมีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยผลิตภณัฑฯ์ ท่ีมีคุณภาพตํ่าเหล่าน้ีมกัมีอายุการใชง้านสั้น  
ทาํใหเ้พ่ิมทั้งปริมาณซากผลิตภณัฑฯ์ ท่ีเกิดข้ึนและภาระการจดัการซากผลิตภณัฑฯ์ เหล่าน้ี ส่งผลให้ประเทศไทย
กลายเป็นแหล่งรองรับซากผลิตภณัฑฯ์ จาํนวนมหาศาลจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
 ปัญหาจากซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างจากขยะประเภทอ่ืนๆ 
และตอ้งมีวิธีการจดัการเศษซากผลิตภณัฑฯ์ เหล่าน้ีอยา่งถูกวิธี มิเช่นนั้นแลว้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง เน่ืองจากส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ช้ินส่วนของซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบของโลหะหนักหลายชนิดท่ีเป็น
อนัตรายต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม หากไม่มีการป้องกนัอย่างเหมาะสม สารพิษหลากหลายชนิดท่ีอยู่ใน
ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในประเทศได ้จากความ
แตกต่างของเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กบัขยะประเภทอ่ืนๆ หากไม่มีการป้องกนัอยา่ง
เหมาะสม สารพิษหลากหลายชนิดท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ์ฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
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ประชาชนในประเทศได้ ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนไทยยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจอันตรายของ 
ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั รวมทั้งขาด
แรงจูงใจในการคดัแยกขยะ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการท้ิงซากผลิตภณัฑฯ์ ไปพร้อมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป ไม่มี
การคดัแยกอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดการเกิดซากผลิตภณัฑ ์
 สาํหรับปัญหาขยะท่ีเกิดจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ทาํใหส้หภาพยโุรปรวมตวักนั
ออกระเบียบวา่ดว้ยเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และระเบียบวา่ดว้ยการจาํกดั
การใชส้ารท่ีเป็นอนัตรายบางประเภท (RoHS) ข้ึนเพ่ือควบคุมปริมาณของเศษซากผลิตภณัฑท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคต
โดยใช้กลวิธี 3Rs ส่งผลให้ในระยะต่อมาประเทศไทยได้นําปัญหาน้ีมาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 
ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการข้ึน ปัจจุบันน้ีอยู่ระหว่างการจัดทําแผน 
ยทุธศาสตร์ฯ ระยะท่ี 2 (ปี 2555-2559) ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ฯ น้ี ไดก้าํหนดการดาํเนินงานภายใตย้ทุธศาสตร์
ออกเป็นดา้นๆ โดยกลยทุธ์หน่ึงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายและพฒันาระบบ
กฎหมายท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากประเทศไทยยงัขาด
กฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงานการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร ท่ีผ่านมารัฐไดด้าํเนินการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพ่ือกาํจดัขยะ 
มูลฝอย หรือ เพ่ือควบคุมของเสียอนัตรายในลกัษณะท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนเป็นรายกรณี
เท่านั้น  

ปัญหาการจดัการซากผลิตภณัฑ์ฯ จึงเป็นปัญหาท่ีสําคญัและจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
ประเทศไทยจึงควรมีกฎหมายเฉพาะสาํหรับใชใ้นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
คาํนึงถึงองคป์ระกอบรอบดา้นทั้งเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใชใ้นการกาํจดัซากผลิตภณัฑฯ์ อยา่งครบวงจร เงินทุนใน
การสร้างและดาํเนินการระบบการจดัการซากผลิตภณัฑฯ์ รวมทั้งการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งครบวงจร  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการในการบริหารจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ อนัจะช่วยลดหรือควบคุมปริมาณซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและเป็นระบบควบวงจร 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในทางระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวนโยบาย และแผนยทุธศาสตร์ของประเทศ
ไทยต่อการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทั่วไปและผลกระทบจากซากผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา
เก่ียวกบัมาตรการ และช่องวา่งของกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 
ซากผลิตภณัฑฯ์ ของประเทศไทย 
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4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการร่างกฎหมายท่ีใชใ้นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศไทย อนัจะนาํไปสู่การสนบัสนุนการออกกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในการวจิยัน้ี ไดมี้การกาํหนดประเด็นคาํถามจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการใชว้ธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การส ารวจเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
พ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และกฎหมาย โดยแบ่งกลุ่มเอกสารออกเป็น 2 ส่วนคือ  
 (1.1) ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(1.2) ขอ้มูลและงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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กฎหมายท่ีมีในปัจจุบนัไม่ครอบคุลมการจดัการ 

“ขยะแต่ละประเภท” 
 

การศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาเนน้ในเร่ืองของ  
“บรรจุภณัฑ”์, “ของเสียจากผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้” “การ
ทาํลายซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯ”  
“การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัเก็บซากผลิตภณัฑฯ์” 

ช่องวา่งของกฎหมายในแง่การจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯ”  

ท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบของต่างประเทศ 

เทคโนโลยใีนการกาํจดัซากฯ สภาพสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 

ร่างกฎหมาย (Model Law) 
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มาตรการหรือแนวทางในการจดัการซากผลิตภณัฑ์ฯ อยา่งครบวงจร ภายใตแ้นวคิดทางเศรษฐกิจและมาตรการ
ทางกฎหมาย 

(3) เสนอแนวความคิดในการยกร่างกฎหมาย: การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติสําหรับหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในการออกเทศบัญญัติเพ่ือกําหนด
รายละเอียดในการดาํเนินการ เช่น การกาํหนดวนัท้ิงขยะ สถานท่ีท้ิง/รับซ้ือขยะ สถานท่ีจดัการขยะ วิธีจดัเก็บขยะ 
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ สวสัดิการพนกังาน เป็นตน้ 

(4) การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interviews)  
ผูว้ิจยัจะติดต่อขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั อนัประกอบดว้ยนักวิชาการดา้นกฎหมาย นักวิชาการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รภาคเอกชนท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ทาํการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ตามประเด็นท่ีกาํหนดไวท้ั้งในดา้นขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและบทวเิคราะห์ 

(5) การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากระเบียบวิธีวิจยัในเชิงคุณภาพ จะนาํมาใชว้ิ เคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) 

ทางนิติศาสตร์ ทั้ งน้ี ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนบริบทเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการ   
สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาการสัมภาษณ์เชิงลึกมาถอดและรวบรวม ถอ้ยคาํและ
ประโยคสาํคญัท่ีงานวจิยัน้ีตอ้งการศึกษาเพ่ือนาํไปสู่การวเิคราะห์ในทางนิติศาสตร์ต่อไป 
 
ความหมายและประเภทของผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 การพิจารณาถึงความหมายและประเภทของซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
กาํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีอนัจะนาํมาเพ่ือปรับใชใ้นการจดัการซากผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิ เ ล็ก ทร อ นิ ก ส์ดัง ก ล่า วใ ห้ มีป ร ะ สิท ธิภา พแ ล ะ ก่อ ผ ล ก ระ ท บ ต่อ ส่ิ ง แ วด ล้อ มน้อ ย ท่ี สุด  เ น่ือ ง จ า ก 
ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ถือเป็น “ขยะ” ประเภทหน่ึง อยา่งไรก็ตาม การจะจดัการกบัขยะ
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์น้ีจาํเป็นตอ้งมีวิธีการในการดาํเนินการท่ีแตกต่างจากขยะโดยทัว่ไป 
ดงันั้น จึงควรจะกาํหนดความหมายและประเภทของผลิตภณัฑใ์ห้ชดัเจนเพ่ือป้องกนัความซํ้ าซอ้นในการบริหาร
จดัการขยะทัว่ไป การใหค้วามหมายและประเภทแก่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือ
เป็นการกาํหนดขอบเขตในการศึกษาและเพ่ือเพ่ิมความกระจ่างชัดให้แก่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยสรุป คือ “ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนรูปของกระแสไฟฟ้าไปเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้แสง
สว่าง การให้ความร้อน การให้พลงังานกล การให้พลงังานเสียง เป็นต้น” 
 จากความหมายของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขา้งตน้น้ี จึงก่อให้เกิดความหมายของ 
“ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” คือ “ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
ส่วนประกอบทัง้หมด, ส่วนประกอบย่อยและวสัดุส้ินเปลอืงทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ใช้งานอีกต่อไป”  
การจัดแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูว้ิจัย
จดัแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามการจดัแบ่งของระเบียบวา่ดว้ยเศษเหลือท้ิง
ของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
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AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)) ท่ีจดัแบ่ง
ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 10 ประเภท1 เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและจดั
หมวดหมู่และสอดคลอ้งกบัแนวทางระหวา่งประเทศ รวมถึงการเตรียมแนวทางดาํเนินงานและกลยทุธ์ทั้งในเชิง
รุก และเชิงรับในการเตรียมรับผลกระทบ เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ฯ 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ภาระในการกาํจดั การนาํกลบัมาใชใ้หม่จึงจะตกเป็นภาระของประเทศ
ไทยได ้หากประเทศไทยไม่มีความพร้อมในดา้นกฎเกณฑแ์ละเทคโนโลยีรองรับจะส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดยโุรปได ้
 
กรอบแนวความคดิทางเศรษฐศาสตร์  
 ปัจจุบนั นานาประเทศไดน้าํเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) มาใชใ้นการส่งเสริม
มาตรการกาํกบัและควบคุมดา้นการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ถูกนาํมาเช่ือมโยง
ระหวา่งหลกัวชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์และทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และ
การนาํทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาทาํการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน และเกิดการบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลักทางทฤษฎีแล้ว การนํามาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใชก็้เพ่ือท่ีจะนาํค่าหรือราคาของส่ิงแวดลอ้ม เขา้ไปบวกไวใ้นราคาของสินคา้ในระบบของตลาด 
หรือการให้มูลค่า/ราคาต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถแสดงบทบาทได้
สมบูรณ์  เ ม่ือระบบตลาดเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์  (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 
                                                 

1 มาตรา 2(1)(a) 1. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดใหญ่ท่ีใช้ในครัวเรือน (Large household appliances) เช่น 
ตู้เยน็ เคร่ืองซักผ้า ไมโครเวฟ เคร่ืองทาํความเยน็ ฯลฯ 

2 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเล็กท่ีใช้ในครัวเรือน (Small household appliances) เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เตารีด 
เคร่ืองป้ิงขนมปัง เคร่ืองเป่าผม นาฬิกา ฯลฯ 

3 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (IT and telecommunications equipment) เช่น คอมพิวเตอร์ (รวม CPU 
จอภาพ แป้นพิมพ์ เม้าส์) เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 

4 อุปกรณ์เคร่ืองใช้สาํหรับผู้บริโภคและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Consumer equipment and photovoltaic panels) เช่น 
โทรทัศน์ กล้องถ่ายวิดีโอ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ไฟฟ้า แผลพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ 
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เช่น รถไฟฟ้า ชุดรถบังคับ วิดีโอเกมส์และเคร่ืองบังคับ ฯลฯ 
8 เคร่ืองมือทางการแพทย์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ท่ีจะฝังในร่างกาย (Medical devices (with the exception of all implanted and 

infected products) เช่น Radiotherapy equipment, Cardiology equipment เคร่ืองมือแพทย์อ่ืนๆ ท่ีใช้ควบคุม ติดตามผล รักษา ฯลฯ 
9 เคร่ืองมือตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and control instruments) เช่น เคร่ืองจับควันไฟ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ ฯลฯ 
10 เคร่ืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automatic dispensers) 
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 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มี 2 ประเภท คือ (1) มาตรการท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Incentives) เช่น มาตรการยกเวน้ดา้นภาษี มาตรการลดหยอ่นภาษี และ (2) มาตรการท่ีลดแรงจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Disincentives) ส่วนมากเป็นระบบซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการผูก่้อมลพิษตอ้งจ่าย 
(Polluter Pays Principle) เช่น ระบบการกาํหนดภาษีส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tax) การเก็บค่าธรรมเนียม
มลพิษ (ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล, 2543) 
ประเภทของเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สามารถแบ่งออกได ้ 3 ประเภท (กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) ไดแ้ก่ 

 1. เคร่ืองมือทางการเงินการคลงั (Fiscal and Financial Tools) เคร่ืองมือน้ีเป็นการเรียกเก็บค่าตอบแทน
จากการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และเรียกเก็บจากกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นการ
กาํหนดราคาตลาดใหแ้ก่ทรัพยากรและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความสามารถในการบาํบดัมลพิษ
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเรียกเก็บค่าตอบแทนจากกิจกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงแวดแวดลอ้ม 

2. เคร่ืองมือทางการตลาด (Marketable Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการสร้างระบบตลาด
เก่ียวกับการซ้ือขายของเสียหรือสารมลพิษท่ีมีกลไกราคาเป็นตวักาํหนด รัฐเพียงแต่มีหน้าท่ีในการส่งเสริม
สนบัสนุนใหก้ลไกตลาดทาํงานอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

3. การใชเ้คร่ืองมือเสริมสร้างแรงจูงใจ (Subsidy Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ผูก่้อมลพิษหรือผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหาการควบคุมมลพิษใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด เพื่อใหป้รับเปล่ียน
พฤติกรรมของตน ในการเปล่ียนเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ไป
ใชใ้นสินคา้ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสนบัสนุนการวจิยัส่ิงแวดลอ้ม 
 
หลกัการจดัการทางส่ิงแวดล้อมและแนวคดิในการพฒันาทางกฎหมาย 

แนวคิดในทางทฤษฎีในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมี
สาระสําคญัท่ีจะมุ่งเน้นให้มีการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ตน้ทางจนถึง
ปลายทาง ดงัน้ี 
 
(1) หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้รับผดิชอบ (Polluter Pays Principle หรือ PPP)  

หลกั PPP น้ีถือเป็นหลกัท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในทางเศรษฐศาสตร์มาจากฐานคิดท่ีวา่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการผลิตสินคา้หรือบริการได้ใชท้รัพยากรธรรมชาติหรือสินคา้สนาม (Public Goods) โดยไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนและก่อให้เกิดการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูผ้ลิตสินคา้ซ่ึงเป็นผูก่้อมลพิษ จึงมี
ภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมมลพิษ  

สาระสาํคญัของหลกั PPP คือ การส่งเสริมใหน้าํเอาตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นตน้ทุนภายนอกเขา้ไป
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ (internalization of environmental costs) มิเช่นนั้นแลว้ ก็จะ
ก่อใหเ้กิดสภาวการณ์ท่ีเรียกวา่ “ความลม้เหลวของตลาด” (market failure) กล่าวคือ เม่ือราคาสินคา้และบริการไม่
สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ก็จะทาํให้มีการบริโภคสินค้าและบริการนั้ นมากข้ึน ผูผ้ลิตก็ยิ่งผลิตมากข้ึน ทําให้
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงไปเร่ือยๆ (ขาวสอาด & รายะนาคร, 2552) 
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ระเบียบว่าด้วยเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ฉบับท่ี Directive 
2008/98/EC ได้นําหลักการของผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้รับผิดชอบมาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการของเสีย  
โดยเน้นให้ผูผ้ลิตต้องรับผิดชอบในการนําเศษเหลือท้ิงจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนมา  
โดยผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่าย และยงักาํหนดให้ผูผ้ลิตมีหน้าท่ีตอ้งวางหลกัประกันทางการเงินเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเศษเหลือท้ิงจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สาํหรับประเทศไทยหลกั PPP ถือเป็นหลกัการทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกนาํมาใชใ้นพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และในแผนยทุธศาสตร์และนโยบายและแผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2540-2554 ตน้ ซ่ึงค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ยงัอยู่ในอตัราท่ีตํ่าและไม่
ครอบคลุมตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการจดับริการสาธารณะ และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีเร่ิม
เก็บค่าบาํบัดนํ้ าเสีย11 หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาํจดัมูลฝอยในอตัราท่ีตํ่ามากและไม่
สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการจดัการมูลฝอย12 

 
(2) หลกัการป้องกนัไว้ก่อน (Precautionary Principle) 

หลกัการป้องกนัไวก่้อนเป็นวธีิการในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บการพฒันาในสถานการณ์ของ
ความไม่แน่นอนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการดาํเนินการอยา่งรอบคอบในการเผชิญกบัความเส่ียงร้ายแรง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนนั้น โดยไม่ตอ้งรอความสมบูรณ์จากการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ (Ottawa Chamber 
of Commerce and co-sponsored by the Lethbridge Chamber of Commerce and the Energy and Environment 
Committee)  เน่ืองจากความไม่แน่นอนถือเป็นภยัคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจึงถูก
นาํมาใชเ้ป็นเหตุผลเพ่ือปกป้องส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามไม่เสมอไปท่ีจะมีหลกัฐานท่ีชดัเจนของภยัคุกคามต่อ
สภาพแวดลอ้มก่อนท่ีความเสียหายจะเกิดข้ึน "หลกัการป้องกนัไวก่้อน" หรือ "แนวทางป้องกนัไวก่้อน‛ จึงเป็น 
หลกัในการเสริมสร้างศกัยภาพในการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มโดยการป้องกนัล่วงหน้า เช่น เร่ืองการทาํรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซ่ึงตอ้งการท่ีจะดูว่า ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนคืออะไร มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีจะทดแทน เพ่ือจะไม่ให้เกิดความเสียหายในลกัษณะ
เดียวกนั หรือจะมีวธีิการป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายนั้นอยา่งไร ตลอดจนพิจารณา
ถึง มาตรการในการแกไ้ข หรือผลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนรวมทั้งแผนงานในการควบคุม และ ติดตามตรวจสอบให้
มีการปฏิบติัตามรายงานดงักล่าวดว้ย (เรืองศรี, 2551) 

 
 
 

                                                 
11 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดเก็บค่าบาํบัดนํา้เสียแล้ว ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ เทศบาลเมือง

แสนสุข จังหวัดชลบรีุ 
12 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และ กาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียม

อ่ืนๆ พ.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยกตัวอย่างเช่น อัตรา ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจาํ 
รายเดือน ท่ีมีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เกบ็เดือนละ 40 บาท เป็นต้น 
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(3) แนวคดิสินค้าแบบบูรณาการ-ครบวงจรชีวติ (Integrated Product Policy หรือ IPP)  
 นโยบายสินคา้แบบบูรณาการ (IPP) อาจจะเรียกอีกช่ือคือ “นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ”์ เกิด
จากความพยายามของสหภาพยโุรปท่ีจะสร้างเง่ือนไขในการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนของสหภาพยโุรป เพ่ือลดภาระการดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑแ์ละบริการตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑ์ โดยใช้เคร่ืองมือทางนโยบาย คือ ตลาดสีเขียวผ่านทั้ งด้านอุปสงค์ (บริโภค) และ ด้านอุปทาน 
(Product Development) หลกั IPP จึงพยายามท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่ายร่วมกนัตั้งแต่ตน้ทาง
ของผลิตภณัฑไ์ปยงัปลายทางของผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย “การทาํงานดว้ยตลาด” , “การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย” “หลกัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง” และ “ความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีเป็นนโยบาย” เป็นตน้ 

 
กลยุทธ์ในการน าหลักแนวคิดสินค้าแบบบูรณาการ-ครบวงจรชีวิต (หลัก IPP) มาประยุกต์ใช้ (The 

commission to the council and the European Parliament) ประกอบดว้ย  
“ การประยุกต์ใช้ภาษีและเงินอุดหนุนเพ่ือสร้างการตั้งสิทธิในทางเศรษฐกิจและการจัดตั้งข้ึนเป็น

กฎหมาย และความพยายามอ่ืน ๆ รวมถึงการใชข้องขอ้ตกลงโดยสมคัรใจและมีมาตรฐานและกฎหมายจดัซ้ือจดั
จา้ง 

“ การนาํเสนอการสร้างแพลตฟอร์มในระดบัของสหภาพยโุรปเพ่ือแบ่งปันผลการศึกษาแบบครบวงจร
ชีวติและการใหข้อ้มูลสาํหรับการเขา้ถึงเพ่ิมเติม ความคิดริเร่ิมน้ีจะสอดคลอ้งกบัความคิดริเร่ิมโปรแกรมและวงจร
ชีวติส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารสหประชาชาติ นอกจากน้ีความคิดดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงวิธีการประยกุตใ์ชร้ะบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการใชภ้าระหนา้ท่ีการออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือให้บรรลุยงัคงปรับปรุงในขั้นตอนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม 

“ การส่งเสริมบทบาทของผูบ้ริโภคดว้ยการแบ่งปันขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีพวกเขาใชแ้ละ
เสรีภาพในการตดัสินใจ ส่วนหน่ึงของความคิดริเร่ิมมีกระบวนการสีเขียวและฉลากผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ฉลาก EU Eco และ ฉลาก EU energy 

 
(4) หลกัการขยายความรับผดิชอบของผู้ผลติ (Extended Producer Responsibility – EPR) 

หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ลิต  เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยเป็นแนวคิดท่ีพฒันาต่อยอดมาจากหลกัทัว่ไปของ
นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3 หลกัการ คือ หลกัการท่ีผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย หลกัการป้องกนัไวก่้อน และ
การคิดแบบครบวงจรชีวติ หลกัการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility ” EPR)  
จึงถือเป็นหลักการท่ีผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชอบทางการเงินและทางกายภาพในการรับคืนผลิตภณัฑ์ของตน เม่ือ
ผลิตภณัฑน์ั้นหมดอายกุารใชง้านแลว้ กิจกรรมท่ีดาํเนินไปภายใตแ้นวความคิดน้ี เช่น การท่ีผูผ้ลิตรับผลิตภณัฑท่ี์
หมดอายใุชง้านของตนกลบัคืนจากผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจดาํเนินการโดยผูผ้ลิตเองหรือบุคคลอ่ืนก็ได ้ศพัท์อ่ืนท่ีใชใ้น
กิจกรรมน้ี ไดแ้ก่ ‚รับคืน (take-back)‛ ‚พนัธะผลิตภณัฑ ์(product liability‛ หรือ ‚การรับผิดชอบในผลิตภณัฑ์‛ 
(product responsibility) (BUAKAMSRI, 2011) 

ในปี ค.ศ.2002 สหภาพยโุรปไดล้งมติเห็นชอบในหลกั EPR ว่าดว้ยการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยกันสองระเบียบคือ  ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือท้ิงของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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(Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) และระเบียบวา่ดว้ยการจาํกดัการใชส้ารอนัตรายบาง
ชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกนาํไปกาํจดัโดยการเผาท้ิงและการฝังกลบ และเพื่อกาํจดัสาร
อนัตรายต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์เหล่าน้ี (International, 2005) เน่ืองจากหลกั EPR จะออกแบบกลไกให้ผูผ้ลิตตอ้ง
แสดงความรับผิดชอบในการจดัการกบัเศษเหลือใชห้รือขยะอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยวิธีการเก็บรวบรวม การจดัการ 
เศษซากเหลือท้ิง หรือการนาํกลบัมาใชใ้หม่ โดยผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย ในการทาํลาย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน รวมทั้งค่าใช้ในการดาํเนินปรับปรุง
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ให้สามารถปรับสภาพ และนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อประหยดัตน้ทุน
การผลิต และลดปริมาณเศษซากขยะจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ดังนั้ น  
ระเบียบ WEEE และ RoHS ท่ีประกาศออกมานั้นจะเป็นตวัช่วยให้โมเดลของ EPR เกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
(“แนวการพฒันากลไกการเรียกคืนซากผลิตภณัฑ”์, ปีท่ี 5) 
 
(5) หลกัการขยายความรับผดิชอบของผู้ผลติเชิงปัจเจก (Individual Producer Responsibility-IPR) 

หลกั IPR จดัเป็นนโยบายท่ีกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตมีความรับผิดชอบในวฏัจกัรวงจรชีวติของผลิตภณัฑข์องตน
ตั้งแต่ตน้ทางยงัปลายทาง (ซากผลิตภณัฑ)์ แทนการผลกัภาระสู่ผูบ้ริโภค พร้อมยงัสนบัสนุนให้เกิดการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคมท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้ง
วงจรผลิตภณัฑ ์(Joint Statement by a group of Industry and NGOs) หลกัความรับผิดชอบของผูผ้ลิตเชิงปัจเจกนั้น
เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์ในหลกั EPR โดยเฉพาะกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ เพราะความเป็นปัจเจกจะทาํให้เกิดความ
เฉพาะเจาะจงและสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายแข่งขนักนัปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละระบบ
ของผลิตภณัฑข์องตน 

 
(6) หลกัการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการสําคญัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดังจะเห็นได้จากการท่ีปฏิญญาริโอว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Rio Declaration on 
Environment and Development) หลกัการท่ี 7 และ 27 ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมกนัดาํเนินการ
ในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรือภาคี (Partnerships) ทั้งในระดบัระหวา่งรัฐบาลกบัรัฐบาลและระหวา่งรัฐบาล
กบักลุ่มประชาสังคม (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มประเทศไทย) 

การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในทางวิชาการแบ่งแยกไดเ้ป็น
หลายระดบั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมหรือโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมาย
ท่ีให้สิทธิแก่ประชาชนว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในระดบัใด แต่อย่างไรก็ตามระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 6 
ระดับ ได้แก่ ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา/ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล และร่วมรับผล หากกฎหมายใดมีการบญัญติัรองรับกบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดบั 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ยอ่มหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายนั้นๆ เป็นไปอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ท่ีสุด (มลัลิกะ
มาลย,์ 2545) 

 
(7) หลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

การกระจายอาํนาจ (Decentralization) คือ การท่ีราชการส่วนกลางไดก้ระจายอาํนาจการปกครองหรือ
ถ่ายโอนอาํนาจในการปกครองเพ่ือสนบัสนุนการจดัทาํบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถดาํเนินการกิจกรรมทางปกครองและจดัทาํบริการสาธารณะได ้หลกัการกระจายอาํนาจถือ
เป็นส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนการบริหารจดัการเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัระดบัครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้นยงัมีอาํนาจในการจดัทาํบริการสาธารณะ
เพ่ือบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเศษซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ โดยอาศัย
งบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือจดัทาํบริการสาธารณะภายในชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ส่วนรวมสูงสุด 

 
(8) หลกัการควบคุมและเคลือ่นย้ายเศษซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

การควบคุมและเคล่ือนยา้ยซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท่ีจะลดการเคล่ือนยา้ย
ของเสียท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากส่ิงส่วนหรือส่วนประกอบของซากผลิตภณัฑฯ์ อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดการจดัการ
กบัซากผลิตภณัฑเ์หล่านั้นจากแหล่งกาํเนิด อนัมีผลดีเน่ืองจากส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์ก่อกาํเนิดข้ึนมานั้น 
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทยอ่มเป็นผูท่ี้รู้ดีท่ีสุดถึงส่วนประกอบและวตัถุดิบในการประกอบ ดงันั้นจึงควรเป็น
ผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งทาํเขา้ร่วมรับผิดชอบในการกาํจดัซากผลิตภณัฑเ์หล่านั้นดว้ยตนเอง จากหลกัเหตุผลท่ีกล่าวมาใน
ขา้งตน้ จึงมีความสาํคญัท่ีจะตอ้งควบคุมการเคล่ือนยา้ยซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจาก
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นลว้นแลว้แต่ประกอบไปดว้ยสารอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของคน 
โดยการนาํหลกัการควบคุมของเสียอนัตรายตาม “อนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการก าจัด” มาใช้เพ่ือควบคุมของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น ของเสียประเภทโลหะ จาํพวก ตะกัว่ ปรอท แบตเตอร่ีและเถา้โลหะมีค่าจากการเผาแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ หรือของเสียท่ีมีสารอนินทรียเ์ป็นองค์ประกอบหลกั เช่น แก้วจากหลอดแก้ว สารเร่ง
ปฏิกิริยา เป็นตน้ ดงันั้น การขนยา้ยซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีวตัถุปนเป้ือนของสารพิษ
จึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของอนุสญัญาบาเซลฯ ดว้ย 

 
(9) หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

แนวความคิดการพัฒนาอย่างย ั่งยืน(Sustainable Development)  เกิดข้ึนในช่วงปลายศตวรรษ 
ท่ี 18 โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติได้จัด “การประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
ส่ิงแวดลอ้มมนุษย”์ (The United Nations Conference on the Human Environment) ท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศ
สวเีดน ซ่ึงท่ีประชุมไดเ้รียกร้องให้ชาวโลกคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือยจนเกินขีด
ความสามารถท่ีโลกจะสร้างทดแทนหรือเท่าทนัความตอ้งการใชข้องมนุษย ์ 
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เป้าหมายของการพฒันา (อยา่งย ัง่ยืน) จึงไม่ไดดู้ท่ีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากแต่อยูท่ี่การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรโลกในทางท่ีไม่เพ่ิมระดบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติจนเกินศกัยภาพของ
ธรรมชาติท่ีจะผลิตให้มนุษยใ์ชอ้ย่างไร้ขีดจาํกัด การพฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้นจาํเป็นตอ้งพฒันาํแบบบูรณาการท่ี
ก่อใหเ้กิดดุลยภาพทุกมิติ ทั้งในเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม จิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
การบริหารจดัการท่ีดี ท่ีมีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอน ซ่ึงจุดหมายปลายทางของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ี
ทาํใหเ้กิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 
(10) หลกัการจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Environmental Management)  

(กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มประเทศไทย) การวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการจะตอ้งนาํหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
หลกัสิทธิชุมชน หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัการป้องกนัล่วงหน้า หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย และ
หลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช ้ เพ่ือให้การวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างบูรณาการ ประสาน
สอดคลอ้งกนัทั้งระบบ และใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้ตลอดจนตอ้งวางแผนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะของพ้ืนท่ีตามภูมิภาค หรือตามพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า เพราะสภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเช่ือมโยง
เก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั การวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการจึงมิใช่เป็นการวางแผนจดัทาํโครงการ
ในลกัษณะท่ีแต่ละกระทรวง ทบวง กรม แต่ละแห่งต่างคนต่างทาํตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกาํหนดไว ้

สําหรับประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดให้บทนิยามหรือความหมายของ ‚หลกัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการเอาไว‛้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ.2521ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ หรือพระราชบญัญติั ส่งเสริม
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ท่ีถือเป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการจึงเป็นแต่เพียงทฤษฎีทางหลกัวิชาการว่า หลกัการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการควรจะดาํเนินการในลกัษณะใดและควรจะตอ้งประกอบดว้ยมาตรการอยา่งใดบา้ง 
 
มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปทีเ่กีย่วข้องกบัซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ทาํการเลือกศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสหภาพยุโรปถือเป็นกลุ่ม
ประเทศแรกท่ีใหค้วามสาํคญักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จึงไดร้วมตวั
กนัเพ่ือศึกษาวจิยัถึงหลกัการในการจดัการทางส่ิงแวดลอ้มข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการกบัผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสหภาพยุโรปเกิดข้ึนจากการ
รวมตวัของหลายประเทศจึงทาํให้กฎหมายหรือระเบียบของสหภาพยุโรปมีสภาพบงัคบัใชก้บัประเทศสมาชิก
ทั้งหมด ดังนั้น จึงส่งผลให้ประเทศอ่ืนๆ นอกสหภาพยุโรปท่ีตอ้งการจะคา้ขายกับประเทศในสหภาพยุโรป
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ของตนเพ่ือใหส้ามารถนาํเขา้และส่งออกไปยงั
ประเทศปลายทางได ้มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยโุรปจึงเป็นแรงผลกัดนัต่อกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ ทัว่
โลกนัน่เอง เหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ผูศึ้กษาจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปเพ่ือหา
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หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการบริหารจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อนัอาจจะนาํมาใช้
เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมายเพ่ือการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ
ไทยต่อไป 
 สําหรับมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประกอบดว้ย 6 มาตรการ ดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) ระเบียบว่าด้วยเศษซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and 
Electronic Equipment: WEEE  
 ‚ระเบียบของสภายุโรปและของคณะมนตรียุโรปลงวนัท่ี  27 มกราคมพ.ศ.2546 ว่าดว้ยเศษซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์‛ Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council 
of 27 January 2003 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) รายละเอียดของระเบียบฉบบัน้ีได้
ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2546 นบัว่าเป็นระเบียบฉบบัแรกท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีกาํหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งออกกฎหมายตามแนวทางของระเบียบ WEEE 
ภายในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2547 โดยจะตอ้งดาํเนินการจดัใหมี้ระบบเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑฯ์ และนาํไปจดัการ
โดยใชเ้ทคโนโลยสูีงท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู ่รวมทั้งการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์อาํนวยความสะดวกในการถอดแยกช้ินส่วน
เพ่ือหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ โดยท่ีภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดอยูใ่นความรับผิดชอบของผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ 

(2)  ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เคร่ืองไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and electronic 
equipment: RoHS) 

ท่ีมาของระเบียบฉบบัน้ีเกิดจากการท่ีสหภาพยโุรปไดใ้ห้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการจาํกดั
สารอนัตรายท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสาธารณสุข และเพ่ือให้เกิดการนํา
ทรัพยากรกลบัคืน และการท้ิงขยะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกตอ้ง สาเหตุเน่ืองมาจากแมจ้ะมี
ระเบียบวา่ดว้ยเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) หรือ Directive 2002/96/EC ท่ีกาํหนด
มาตรการดา้นการเก็บรวบรวม การบาํบดั การรีไซเคิล และการท้ิงซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
แต่หากซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ยงัคงมีสารอนัตราย เช่น สารปรอท แคดเมียม 
ตะกัว่ โครเมียม เฮกซะวาเลนซ์ PBB และ PBDE ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอยูจ่ะส่งผลให้
กลไกท่ีออกแบบไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (WEEE) ไร้ประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างระเบียบ RoHS และระเบียบ WEEE ดงันั้น ในระเบียบ RoHS จึงไดก้าํหนดให้
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ตามความหมายของระเบียบ WEEE และจดัแบ่งประเภท
ออกเป็น 10 ประเภทเช่นเดียวกนั 

(3) The Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)  
ระเบียบ REACH เป็นระเบียบท่ีสหภาพยุโรปจดัทาํข้ึนเพ่ือจดัการกบัสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย ทั้งน้ีเพื่อ

ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากสารเคมี จึงเป็นระเบียบอีกฉบบัหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัต่อการจดัการกบัเศษซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากมาตรการทางกฎหมาย
ฉบบัน้ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินการกบัการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อนัจะนาํไปสู่การ
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ใชซ้ํ้ าหรือการรีไซเคิลต่อไปได ้สาระสาํคญัของระเบียบ REACH ใหค้วามสาํคญักบัการจดทะเบียนสารเคมี ความ
เป็นอนัตรายและปริมาณของสารเคมีท่ีผลิตหรือใชต้่อปี กระบวนการจดทะเบียน การประเมินและการอนุญาต 
เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบ REACH  

(4) อนุสัญญาบาเซล: ว่าด้วยการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนและการก าจัด (Basel Convention on 
the Control of Tran boundary Movement of Hazardous and Their Disposal) 

จากปัญหาการลกัลอบท้ิงกากของเสียอนัตรายในประเทศกาํลงัพฒันาท่ีอยูใ่นทวปีแอฟริกา อเมริกากลาง 
และเอเชียไดท้วีความรุนแรงมากข้ึน ทาํให้เกิดการเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการควบคุมและแกไ้ขกบัปัญหาดงักล่าว 
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและการกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดนจึงไดถื้อกาํเนิดข้ึน 
วตัถุประสงค์เพ่ือควบคุมการนําเข้า ส่งออกและนําผ่านของเสียอนัตรายให้เกิดความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั รวมทั้งป้องกนัการขนส่งท่ีผิดกฎหมายและช่วยเหลือประเทศกาํลงัพฒันาในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการของเสียอนัตรายโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  

สาํหรับการปรับตวัทางดา้นกฎหมายของประเทศไทยต่อการระบบควบคุมของเสียอนัตรายนั้น ประเทศ
ไทยไดใ้ชก้ฎหมายท่ีมีอยูม่าปรับใชโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กฎหมายท่ีควบคุมการเคล่ือนยา้ยของเสีย
ขา้มแดน และ (2) กลุ่มกฎหมายในการจดัการของเสียอนัตรายภายในประเทศ โดยของเสียอนัตรายตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นอนุสญัญาบาเซลท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก 1 และ 2 น้ีสามารถนาํมาปรับใชก้บัซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได ้เน่ืองจากอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น อาจประกอบไปดว้ยวตัถุอนัตรายท่ี
ปนเป้ือนมากับแผนวงจรของซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้
ควบคุมการนาํเขา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ เพ่ือป้องกนัการลกัลอบท้ิงเศษซากของ
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีในรูปของสินคา้มือสองท่ีไม่ใชแ้ลว้ของประเทศต่างๆ ท่ีพฒันาแลว้ 

(5) พิธีสารบาเซล: ว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและ
ก าจัดของเสียอันตรายข้ามแดน (Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from 
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) 

ท่ีมาของพิธีสารบาเซลเกิดข้ึนเน่ืองจากอนุสัญญาบาเซลขอ้ 12 กาํหนดให้ภาคีตอ้งร่วมมือกนัโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีดาํเนินการท่ีเหมาะสม ในเร่ืองความรับผิดและการชดใช้
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน สาระสาํคญัของพิธีสาร
บาเซล กาํหนดความรับผิดของรัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูแ้จง้ ผูก้าํจดั และบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีทาํให้
เกิดความเสียหาย รวมทั้งความรับผิดกรณีท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน รวมถึงการให้สิทธิการไล่เบ้ียต่อบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งรับ
ผิดภายใตพ้ิธีสารบาเซล อายคุวามท่ีเรียกร้องไดภ้ายใน 10 ปีนบัแต่เกิดเหตุ หรือ 5 ปีนบัแต่เกิดผลเสียหาย รวมทั้ง
วธีิการเรียกร้องการชดใช ้และวธีิการปฏิบติัการเร่ิมและการส้ินสุดของความรับผิด 

(6) ระเบียบว่าด้วยกรอบข้อก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน  
(Directive on Eco-design Requirements Energy-using Products: EuP) 

‚ร ะ เ บี ย บ  EuP‛ เ ป็ น ร ะ เ บีย บ สห ภ า พ ยุโ ร ป ท่ี เ พ่ิ ง ป ร ะ ก า ศ ใ ช้อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร เ ม่ื อ วัน ท่ี  
6 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพือ่วางกรอบในการออกข้อก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกจิส าหรับผลติภัณฑ์ทีใ่ช้พลงังาน (Energy-using 
Product: EuP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่สหภาพยโุรป เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยการเพ่ิม
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5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน การป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ิมความมัน่คงในแหล่งพลงังานไปพร้อมกนั 
เน่ืองจากสมรรถนะทางส่ิงแวดลอ้มและพลังงานของสินค้ามีประเด็นท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีการปรับปรุง
ผลิตภณัฑต์ั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ส่งผลถึงการปรับปรุงทั้งกระบวนการผลิต ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและเงินทุน
ในการพฒันา หากแต่ละประเทศมี นโยบายและ/หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมุ่งเนน้ในประเด็นท่ีแตกต่างกนั จะส่งผล
ทาํใหต้อ้งออกแบบและพฒันาสินคา้เพ่ือจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั ก่อให้เกิดอุปสรรคทาํให้ไม่สามารถพฒันาได้
อยา่งประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกในตลาด จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางกรอบ เพ่ือให้
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระเบียบน้ีจึงส่งผลลึกลงไปในกลไกการออกแบบ 
เครือข่ายการผลิต  และส่ือสารข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับสมรรถนะทางส่ิงแวดล้อม   ในทุกลําดับขั้ นของ 
วฎัจกัรชีวิตของสินคา้ ซ่ึงไม่จ ากัดเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็นสินค้าทุกชนิดที่ต้องอาศัย
พลงังานในการท างาน (รามญักลุ) กฎหมายของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส์  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการแบ่งศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ (ท่ีอยูน่อกกลุ่มสหภาพยโุรป) 
โดยไดท้าํการจดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม/ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของกลุ่มประเทศท่ีเป็น
ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้
และมีความเจริญทางเทคโนโลยีอยา่งสูง และประเทศมาเลเซีย ท่ีถือเป็นตวัแทนของกลุ่มประเทศท่ีนาํเขา้สินคา้
ทางเทคโนโลยีและมีสภาพภูมิประเทศท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการซาก
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งสามขา้งตน้จะทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนําบริบทและ
เน้ือหาของกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์ใชก้บัการยกร่างกฎหมายเพ่ือการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไป  
 

 สาระสาํคญัของกฎหมายทั้ง 3 ประเทศขา้งตน้ สรุปไดด้งัน้ี  
ประเทศ กฎหมาย / ระเบียบ สาระส าคญัของกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ 

สหรัฐอเมริกา พระราชบญัญัติว่าด้วยการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ   

จดัเป็นกฎหมายหลกัของสหรัฐอเมริกาเพื่อการจดัการขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรมทั้งประเทศ โดยปรับปรุงแกไ้ขจากกฎหมาย Solid 
Waste Disposal Act เพ่ือมุ่งเนน้ความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

 พระราชบญัญัติว่าด้วย
ความรับผดิ การชดเชย 
และความรับผดิชอบทาง
ส่ิงแวดล้อม  

บญัญติัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขหรือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีถูกปนเป้ือน
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ตอ้งถูกเรียกร้องใหรั้บผิดแมจ้ะเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนก่อนกฎหมาย
ฉบบัน้ีใชบ้งัคบั 

 กฎหมายว่าด้วยการก าจดั
ขยะโดยภาพรวม
(แคลฟิอร์เนีย) 

กําหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินเข้ามาบริหารจัดการขยะ โดย
สามารถมอบอาํนาจให้เอกชนเขา้ทาํสัญญาเพื่อเขา้ดาํเนินการแทน
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินก็ได ้ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งลดขยะให้ได ้
50 เปอร์เซ็นต์ จากจาํนวนขยะท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น และกาํหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนเพ่ือการจดัการขยะข้ึน 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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3. ASEAN / Conflict Management 
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5. Local Government / Special Economic Zone 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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ประเทศ กฎหมาย / ระเบียบ สาระส าคญัของกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ 
 กฎหมายว่าด้วยการก าจดั

ซากผลติภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การ 
รีไซเคลิ  

กาํหนดประเภทอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีถูกควบคุมภายใตก้ฎหมาย 
และกําหนดหน้าท่ีของผู ้ขายเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในมลรัฐ 
(Retailer), หนา้ท่ีใหผู้ผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, หนา้ท่ีผูท่ี้ประสงค์
จะส่งออกขยะเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า, ผูรั้บขยะอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
เพ่ือนาํกลบัไปผลิตใชใ้หม่ ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

ประเทศญี่ปุ่ น กฎหมายพืน้ฐานว่าด้วย
ส่ิงแวดล้อม  

เ พ่ือจัดวางแผนงานด้านส่ิงแวดล้อมว่าด้วยการหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติ และการหมุนเวยีนของส่ิงของในสงัคม  
 

กฎหมายโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการ
สร้างสังคมรีไซเคลิ  

เป็นกฎหมายแม่บทท่ีกาํหนดนโยบายและหลกัการพ้ืนฐานในการ
จัด ก า ร ข อ ง เ สีย  โ ด ย เ น้น ก า ร ล ด แ ล ะ ก า ร จํา กัด ก า ร บ ริ โ ภ ค
ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การ
ส่งเสริมใหรี้ไซเคิลผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กฎหมายการจดัการของ
เสียเพือ่การบ าบัดของเสีย
อย่างเหมาะสม  

จดัเป็นรากฐานของการจัดการของเสียในปัจจุบัน โดยการกาํหนด
นิยามของของเสียอุตสาหกรรม การระบุถึงความรับผิดชอบของ
โรงงานในการจดัการของเสียของตน และระบุความรับผิดชอบของ
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์
 

กฎหมายส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้มีการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าสูงสุด โดยใช้มาตรการในการรี
ไซเคิลสินคา้และทรัพยากรโดยผูผ้ลิต และลดการสร้างของเสียโดย
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั และทาํให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใช้งาน
ยาวนานข้ึน และมีการนาํหลกั 3Rs มาประยกุตใ์ช ้

กฎหมายพืน้ฐานเพือ่สร้าง
สังคมแห่งการหมุนเวยีน
ทรัพยากร  

เป็นกรอบสําหรับกฎหมายส่งเสริมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยประเภท
ต่ างๆ  โดยการ นําหลักการของ  EPR (Extended producer 
responsibility) 

กฎหมายว่าด้วยค่าทดแทน
ความเสียหายต่อสุขภาพ
อันเกดิจากมลพษิ  
  

เป็นกฎหมายท่ีจดัตั้งเงินกองทุนทดแทนข้ึนเพ่ือเยียวยาความเสียหาย
โดยไม่ผ่านกระบวนการของศาล เพ่ือชดเชยและป้องกนัผลกระทบ
ทางดา้นสุขภาพจากมลพิษต่างๆ โดยท่ีเงินกองทุนน้ีจะจ่ายใหบุ้คคลผู ้
ไดรั้บความเสียหายเฉพาะ เพื่อความเสียหายแก่สุขภาพอนามยั ชีวิต
หรือความพิการของผูไ้ดรั้บความเสียหายเท่านั้น ไม่รวมถึงความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์น 
 

 กฎหมายว่าการ 
รีไซเคลิเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนบางประเภท  

เป็นกฎระเบียบท่ีใช้การจัดการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 7 ประเภท ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ โทรทศัน์แบบจอแบน 
เคร่ืองอบผา้ และเตาไมโครเวฟ โดยใชห้ลกัการเรียกคืนผลิตภณัฑ ์



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 162 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ประเทศ กฎหมาย / ระเบียบ สาระส าคญัของกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ 
 กฎระเบียบเกีย่วกบัระบบ

การรับคนืซากเคร่ือง
คอมพวิเตอร์  

เป็นกฎหมายท่ีออกมาใชบ้งัคบัภายใตก้ฎหมาย Law for Promotion 
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กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (n.d.). 
กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบั มูลนิธิศูนยก์ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

ประเทศไทย. (n.d.). โครงการรวบรวมบทบญัญติักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือจดัทาํประมวลกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 – 6 สาํหรับ 5 ภูมิภาคท่ัว
ประเทศ.  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ฝอยกลบัมาใช้ใหม่. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
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http://center.sustainability.duke.edu/ 

 

 
 
 
 
 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 164 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Factors Affecting the Results of Community Organization Councils Act B.E. 
2551 Implementation in Bangkok Area* 

Anan Sittiwattananon** 
Nattha Vinijnaiyapak 

 
Abstract 

 This paper has the objective to factors affecting the results of Community Organization 
Councils Act B.E. 2551 (2008) implementation in Bangkok area and making useful policy 
recommendations and operation recommendations to solve  problems and develops Community 
Organization Councils Act B.E. 2551 including the involved measures throughout the management 
process, which lead to more efficiency and effectiveness. This qualitative research is study by referring 
to documentary study, observation, in-depth interview, informal interview and focus group discussion. 
This research has found that 

1. The results of Community Organization Councils Act B.E. 2551 implementation does not 
completely success. It was limited only to outputs, not to outcomes. However, it was the result from all                             
of these factors; (1) policy characteristic (2) coordination between organizational policy implementation                            
(3) public relation (4) political environment (5) policy acceptance of organizational policy implementation                      
(6) cooperation between organizational policy implementation (7) resources and (8) policy targets.  
  2. The policy recommendations: there should be policy coordination to create the regulation 
for giving Local government subsidies to Community Organization Council following the Community 
Organization Councils Act B.E. 2551. And to make the way togetherto use the Community 
Organization Council as a tool for community solution and local community development etc. 
  The operation recommendations: there should be on potential development of Community 
Organization Council leader and member, especially this management potential and knowledge about 
the Community Organization Council, which is the main problem ever year etc. 
 

Keyword: Community Organization Councils Act B.E. 2551 (2008)/ Policy Implementation/   
                  Factors Affecting the Results of Policy implementation  

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการน าพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.2551 

 ไปปฏิบัติในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร* 
อนันต์  สิทธิวฒันานนท์** 

ณัฐฐา  วนิิจนัยภาค*** 
 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  
พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และนาํเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์          
ต่อการแกไ้ข และพฒันาพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการบริหารจดัการ   

                                                 
* This paper is the part of thesis  “Community Organization Councils Act B.E. 2551 Implementation : Case Study in Bangkok Area” 
** Graduate student, Master of Public Administration Program, Regular Program, Graduate School of Public Administration, 
National Institute of Development Administration 
 Ph.D., Assistant Professor, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 
Advisor 
* บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง “การนาํพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร” 
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และการดาํเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการการคน้ควา้ผ่านเอกสาร (Documentary Study) การสังเกตการณ์ (Observation)                   
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ 
  1. การนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมายงั        
ไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิ (Results) เท่าท่ีควร เน่ืองจากสามารถทาํให้เกิดความสําเร็จได้เฉพาะในระดับผลผลิต 
(Outputs) ของนโยบายเท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย
ได ้และปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวนั้นประกอบไปดว้ย  (1) ลกัษณะของนโยบาย (2) การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (3) การประชาสัมพนัธ์ (4) สภาพแวดลอ้มทาง
การเมือง (5) การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (6) ความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (7) ทรัพยากร และ (8) กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย  
 2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ ควรมีการดาํเนินการประสานความร่วมมือในระดบันโยบายเพ่ือให ้           
มีการออกหลกัเกณฑ์ในการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะให้การอุดหนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองค์กรชุมชนตาม
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมในการใชส้ภาองค์กร
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ฯลฯ  
 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบัติ ไดแ้ก่ ควรให้ความสําคญักับการพฒันาศักยภาพแกนนํา และสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนในทุกระดบัอย่างจริงจงั และต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพในดา้นการบริหารจดัการ และดา้นความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสภาองค์กรชุมชน ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตส่วนใหญ่            
ในทุกๆ ปี ฯลฯ  
 
ค าส าคัญ : พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.2551/ การน านโยบายไปปฏิบัติ/  ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
   ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
บทน า  
 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ถือไดว้า่เป็นกฎหมายท่ีรองรับบทบญัญติัมาตรา 66 และ
มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงรับรองสิทธิของบุคคลท่ีรวมตวักนัเป็น
ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ในอนัท่ีจะอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืนโดยมาตรา 5            
แห่งพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัรับรู้และรับรองลกัษณะของการท่ีบุคคลรวมตวักนั
เป็นชุมชนทอ้งถ่ิน และสภาองคก์รชุมชนวา่ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในแต่ละหมู่บา้นซ่ึงได้
จดแจง้การจดัตั้งไวก้บัผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนชุมชนอ่ืนในตาํบลซ่ึงไดจ้ดแจง้การจดัตั้งไวก้บักาํนนัหรือผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้าํนวยการเขตในกรุงเทพมหานครแลว้แต่กรณี อาจประชุมปรึกษากนัจดัตั้ง
สภาองคก์รชุมชนตาํบลข้ึนสภาหน่ึงในแต่ละตาํบลและในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร (ประสาน บุญโสภาคย,์              
ศรีราชา เจริญพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย์, 2552,  น.1) พระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จึงมีบทบาทเป็นนโยบายสาธารณะ หรือเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีสาํคญัในการให้การรับรองกลุ่มองคก์รชุมชนใน
การจดแจง้เพ่ือจดัตั้งเป็นสภาองคก์รชุมชนใหมี้สถานะทางกฎหมายอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 อย่างไรก็ตาม การดาํเนินบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ในช่วงท่ีผ่านมา มีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาระบบการทํางาน/การขับเคล่ือนงานของ             
สภาองค์กรชุมชนยงัขาดความต่อเน่ือง บางแห่งขาดการบูรณาการการทาํงานกบัทอ้งถ่ิน/ทอ้งท่ี ปัญหากลไก                 
การทาํงานของสภาองคก์รชุมชนตาํบลยงัขาดความเป็นอิสระ ปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารงานสภาองคก์ร
ชุมชนตาํบล ฯลฯ 
 ดังนั้ น เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนให้เป็นไป            
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 และเพ่ือการพฒันาองค์ความรู้ของนโยบาย
สาธารณะด้านการพฒันาชุมชน โดยเฉพาะในส่วนการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ียงัไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง              
จากชุมชนวิชาการทางด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผูว้ิจัยจึงได้ดาํเนินการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.  2551 ไปปฏิบัติ โดยเร่ิมศึกษาท่ีพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเป็นเมืองสูง และมีความสําคญัทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมากท่ีสุดของประเทศ แต่มีปัญหาทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงและสลบัซบัซอ้นสูง ไม่วา่จะเป็น
ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจรติดขดั และปัญหามลพิษทางนํ้ าและอากาศ จนเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีความทา้ทายต่อการขบัเคล่ือนงานดา้นการพฒันาสงัคมและชุมชนเป็นอยา่งมาก   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                    
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อนําเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติท่ี เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข และพฒันา
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการบริหารจดัการ และการดาํเนินงาน
ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยอาศัยแนวคิดในเร่ือง
กระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ พอล เบอร์แมน (Paul Berman, 1978 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร, 
2554, น.32 - 42) และตัวแบบการประเมินผลนโยบายของ เอเวิร์ท วีดัง (Evert Vedung, 1997 อา้งถึงใน               
ณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2554, น.356 - 362) เป็นสาํคญั 
 โดยแนวคิดในเร่ืองกระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบัติของ พอล เบอร์แมนท่ีไดแ้บ่งกระบวนการ         
ของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ออกเป็น  2 ขั้นตอนหลกั คือ ขั้นตอนในระดบัมหภาค (Macro) และขั้นตอนในระดบั
จุลภาค (Micro)  ผูว้ิจัยได้นําเอามาใช้ในการประเมินกระบวนการของการนําพระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน            
พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค                   
(Macro Implementation) ประกอบไปด้วย การประเมิน 2 ประเด็นหลกั คือ 1. การแปลงนโยบาย และ 2. การสร้าง              
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การยอมรับ ส่วน การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดบัจุลภาค (Micro Implementation) ประกอบไปด้วยการประเมิน                        
3 ประเด็นหลกั คือ 1. การระดมพลงั  2. การปฏิบติั และ 3. การสร้างความเป็นปึกแผน่หรือความต่อเน่ือง 
 สาํหรับแนวคิดเร่ืองตวัแบบการประเมินผลนโยบายของ เอเวิร์ท วดีงั ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ช ้ตวัแบบการ
บรรลุเป้าประสงค ์(Goal - Attainment Model) ซ่ึงตวัแบบน้ีตอ้งการทราบวา่ ผลท่ีไดรั้บจริงจากนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ตรงกนักบัเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบแลว้ตรงกนั ก็หมายความวา่นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ นั้นประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ี การประยกุตใ์ชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว ในการประเมินผล
การนํานโยบายไปปฏิบัติของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค์ ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Results) ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลผลิต (Outputs) และการประเมินผลลพัธ์ (Outcomes) 
 จากท่ีไดอ้ธิบายในขา้งตน้สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัไดด้งัแผนภาพท่ี 1  
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 
  
 

วธีิวจิยั 
 วธีิวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ บทความ 
วารสาร รายงานผลการดาํเนินงาน งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (โดยเฉพาะของ

นโยบาย 
(Policy) 

 
 
 
พระราช 
บัญญัต ิ

สภาองค์กร
ชุมชน 

พ.ศ. 2551 
 

 
 

กระบวนการฯ 
 

 
1. ขั้นตอนของ 
การน านโยบาย
ไปปฏิบตั ิ

ในระดบัมหภาค 
 

 2. ขั้นตอนของ 
การน านโยบาย
ไปปฏิบัต ิ

ในระดบัจุลภาค  
 

ผลผลติ 
 

 
 

ผลการจัดตั้ง 
สภาองค์กรชุมชนเขต 

 
ผลการด าเนินงาน
ของสภาองค์กร
ชุมชนเขต 

 ผลการด าเนินงานของ 
ท่ีประชุมในระดับ

จังหวัดของ            
สภาองค์กรชุมชนฯ 

 

ผลลพัธ์  
 

 
 

ผลลพัธ์ต่อ 
สภาองค์กรชุมชน 

  

ผลลพัธ์ต่อ 
องค์กรชุมชนทีเ่ป็น 
สมาชิกสภาองค์กร

ชุมชน 
  

ผลลพัธ์ต่อ 
ประชาชน 

 

วเิคราะห์ผลสะท้อนกลบั (Feedback Analysis) เพือ่จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน) และของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเอกสารต่างๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ 
(Primary Source) และทุติยภูมิ (Secondary Source) ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ในการประชุม และ การ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชน ทั้งในระดบัเขต ระดบักลุ่มเขต ระดบัพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระดบั
ภาค และระดบัชาติ เช่น การประชุมของสภาองคก์รชุมชนเขต การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร การประชุมของสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร การประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ประสานงานสภาองค์กรชุมชนและคณะทาํงานขบัเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาค
ตะวนัออก และการประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล ฯลฯ  
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง                    
(Semi ” structured Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (Key Informant)                 
ซ่ึงได้แก่ แกนนําของสภาองค์กรชุมชนในระดับชาติ แกนนําของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล เจา้หนา้ท่ีของสถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชนท่ี รับผิดชอบ และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตท่ีทาํงานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนเขตท่ีถูกกาํหนดให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยั  นกัวชิาการ แกนนาํขบวนองคก์รชุมชนประเด็นต่างๆ ฯลฯ รวมจาํนวน 25 ท่าน 
 4. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ใชก้ารซักถาม พูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแบบไม่เป็นทางการโดยพยายามให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่ามีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ควบคู่ไปกับ                  
การสังเกตการณ์ในการเก็บรวบรวมจากแกนนาํ สมาชิก ท่ีปรึกษา และเจา้หน้าท่ีของสภาองค์กรชุมชน แกนนาํ
องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีตอ้งการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั้งไดผู้บ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนท่ีรับผิดชอบ และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร แกนนาํขบวนองคก์รชุมชนประเด็นงานพฒันาต่างๆ ประชาชน
ท่ีอยูใ่นบริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นการประชุม หรือจดักิจกรรมของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
 5. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใชแ้นวคาํถามการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ             
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ  ซ่ึงได้แก่ ประธานและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตท่ีถูก
กาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั และแกนนาํองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีตอ้งการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชน
เขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั้งไดท่ี้ถูกกาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั รวมจาํนวน 26 ท่าน 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้ืนฐานท่ีสําคญั ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวจิยั 
 จากการประเมินกระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัในขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปปัจจยัท่ี
มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใน
รูปของตวัแบบ (Model) ไดด้งัน้ี 
 
แผนภาพที ่2 ตวัแบบแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551               
                      ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร         
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากตวัแบบแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในขา้งตน้ ผูว้จิยัขอใหนิ้ยามศพัท ์และอธิบายความสัมพนัธ์เชิงตรรกะระหวา่ง
ปัจจยัต่างๆ ในตวัแบบ ดงัน้ี 
 
 1. ลกัษณะของนโยบาย 
 หมายถึง ลกัษณะของเป้าหมาย และวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 
2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบวา่ ลกัษณะของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเนน้ไปท่ี 
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัฐานราก และวิธีการดาํเนินงานท่ี
กาํหนดให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดําเนินบทบาทภารกิจในระดับต่างๆ นั้ น               

ลกัษณะของนโยบาย 
 
 

ทรัพยากร 
 

 

การประชาสัมพนัธ์ 
 

สภาพแวดล้อม            
ทางการเมอืง 

 

กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 
ของการน า

พระราชบญัญัต ิ
สภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ.2551 ไปปฏิบตั ิ

ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงาน
ทีรั่บผดิชอบ ในการ 
น านโยบายไปปฏิบัต ิ

ความร่วมมอืระหว่าง         
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบใน 
การน านโยบายไปปฏิบัต ิ

การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบในการ 
น านโยบายไปปฏิบัต ิ
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This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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9. Public Policy 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศ  (รวมถึงองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จึงทําให้องค์กรชุมชนส่วนหน่ึงท่ีมีความพร้อม เข้าร่วม
กระบวนการการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน และเม่ือเกิดการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนแลว้ ขบวนองคก์รชุมชนดงักล่าว              
ก็ดาํเนินบทบาทเป็นสภาองค์กรชุมชนทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนภารกิจในระดับต่างๆ ตามพระราชบัญญติัฯ มาอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ลกัษณะของเป้าหมาย และวิธีการดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ยงัเป็นท่ียอมรับของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล 
สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จนทาํให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดงักล่าวในการนาํเอาพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และ
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบวา่ ลกัษณะของวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ท่ีกาํหนดใหมี้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดาํเนินบทบาทภารกิจในระดบัต่างๆ นั้น 
ยงัไม่เป็นท่ีเห็นด้วยของทางกระทรวงมหาดไทยมากนัก รวมทั้ ง วิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัติฯ             
ในหลายๆ ส่วน เช่น เร่ืองหลกัเกณฑ์ และ วิธีการรับรองการจดแจง้การจัดตั้งองค์กรชุมชนท่ีเป็นสมาชิกสภา
องคก์รชุมชนท่ีมีลกัษณะกวา้งๆ ไม่มีเกณฑต์ายตวั เร่ืองการกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการเขตมีหนา้ท่ีในการรับรองการ
จดแจ้งการจัดตั้งองค์กรชุมชน และเร่ืองการอนุญาตให้คณะกรรมการชุมชนของชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครสามารถจดแจง้จดัตั้งเป็นองคก์รชุมชนเพ่ือเป็นสมาชิกของสภาองคก์รชุมชนได ้ฯลฯ ก็ยงัไม่เป็น
ท่ีเห็นด้วยของทางกรุงเทพมหานคร ทําให้หน่วยงานทั้ งสอง ยงัไม่ให้การยอมรับ และความร่วมมือในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ เท่าท่ีควร นอกจากน้ีลกัษณะวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัฯ ก็น่าจะ
เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เกิดปัญหาในดา้นความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบลดว้ย เน่ืองจากความเห็นต่างในเร่ืองความเหมาะสมของวิธีการ
ดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ระหวา่งผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและ
แกนนาํท่ีมีบทบาทสาํคญัในท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล น่าจะเป็นมูลเหตุหลกัท่ีทาํให้ทั้ง             
2 ฝ่าย ต่างมีทศันคติในทางลบต่อกนั ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อความสมัพนัธ์ และความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชน อยา่งสําคญั จนส่งผลทาํให้หน่วยงานทั้ง 2  ยงัไม่
สามารถประสานงานกันเพ่ือกําหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ร่วมกันได้อย่าง
สอดคลอ้ง และมีเอกภาพและส่งผลต่อเน่ืองทาํให้การดาํเนินการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในภาพรวม              
ทั้งประเทศ (รวมถึงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 
 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง การดําเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ              
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํหนังสือติดต่อ หรือการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร การประชุม การจัดสัมมนา               
การฝึกอบรม การจดัตั้งคณะทาํงาน เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัเกิดการยอมรับในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ใจ และต่อเน่ือง 
และเกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั  
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 โดยปัจจัยดา้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การประสานงานระหว่างสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล  สภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร และขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่างสมํ่าเสมอ ไดมี้ส่วนช่วยทาํให้ผูบ้ริหาร 
และเจา้หน้าท่ีของสาํนกังานภาคฯ แกนนาํสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และแกนนาํขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือกนัดาํเนินการตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งชดัเจน และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบว่า การประสานงานระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถึงสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กบั
กรุงเทพมหานครท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไดท้าํให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และกรุงเทพมหานคร ยงัคงให้การ
ยอมรับ ความร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 นอ้ยอยู ่ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อ
การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างสําคัญ 
โดยเฉพาะในมิติของการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณแก่สภาองคก์รชุมชนของทางกรุงเทพมหานคร 
 3. การประชาสัมพนัธ์ 
 หมายถึง การดาํเนินการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การใชส่ื้อต่างๆ เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ 
คู่มือ วิทย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซด์ ฯลฯ การจดัการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือโนม้นา้ว หรือจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายของนโยบาย และหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไป
ปฏิบติัตระหนกัถึงประโยชน์ และความสาํคญัของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.  2551 และยอมรับท่ีจะ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ใจ และต่อเน่ือง 
 โดยปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การประชาสัมพนัธ์ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ไดมี้ส่วนช่วยทาํใหผู้บ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  แกนนาํสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครในระดบัเขต จงัหวดั และแกนนาํขบวนองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครบางส่วน 
และผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองคก์รอิสระบางแห่ง เช่น สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สภาพฒันาการเมือง สาํนกังานปฏิรูป เป็นตน้ ให้
การยอมรับ และใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเตม็ใจ และ
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบว่า การประชาสัมพนัธ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของนโยบายท่ีเป็นประชาชนทัว่ๆไปไดม้ากเท่าท่ีควร ทาํให้
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ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั  
 
 4. สภาพแวดล้อมทางการเมอืง 
 หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางการเมืองของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวะการณ์ของความขดัแยง้ 
และการต่อสูท้างการเมือง การแทรกแซงจากนกัการเมืองในพ้ืนท่ี และวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนส่วน
ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในทางลบ  
 กล่าวคือ สภาวะการณ์ของความขดัแยง้ และการต่อสู้ทางการเมืองท่ีรุนแรงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
ผ่านมา ได้ส่งผลในทางลบต่อการดาํเนินการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน (ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากความขดัแยง้ และการต่อสู้ทางการเมือง
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ไดแ้พร่กระจายไปสู่ผูค้นในสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง และหยัง่ลึก
ในทุกระดับตั้ งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับชุมชนจนถึงระดับครอบครัว ดังนั้ น การดําเนินการจัดตั้ ง           
สภาองคก์รชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของเครือข่ายความสัมพนัธ์ของคนในสังคมยอมตอ้งไดรั้บ
ผลกระทบอย่างสําคญัจากวิกฤติความขดัแยง้ทางการเมืองดงักล่าวโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้นอกจากน้ี ปัญหาการ
แทรกแซงการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตจากนักการเมืองในพ้ืนท่ี ก็เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัท่ีทาํให้การ
ขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนเขตบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 และกลายเป็นเคร่ืองมือในการระดม และรักษามวลชนของนกัการเมืองในพ้ืนท่ี รวมทั้งเป็นมูลเหตุท่ีสาํคญัท่ี
ทาํใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในสภาองคก์รชุมชนเขตอยา่งรุนแรงดว้ย อีกทั้ง การท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศยั
อยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยงัคงมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีคุน้ชินแต่ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออ้มท่ีเนน้
การเลือกตั้ง และแบบแผนความสมัพนัธ์ของระบบอุปถมัภ ์แต่ยงัไม่เขา้ใจ และเช่ือมัน่ในวฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงนั้น ก็เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัยิง่ท่ีทาํให้การใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็น
เคร่ืองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชน และสังคม สามารถทาํได้
จาํกดัมากในทางปฏิบติั ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551              
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 
 5. การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ของหน่วยงานในระดบันโยบาย ซ่ึง
ไดแ้ก่ 1.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2. ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล 3. กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) และหน่วยงานในระดบัปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดแ้ก่ 1. สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล (สาํนกังานปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวนัออก) 
2. กรุงเทพมหานคร และ 3.ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีการจดัตั้งสภาองคก์ร
ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากท่ีไดมี้การจัดตั้งสภา
องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแลว้) 
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 โดยปัจจยัดา้นการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 

ผลในทางบวก พบวา่ การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นอยา่งดีของทาง
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล (หน่วยงานในระดบันโยบาย) 
สํานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ไดส่้งผลทาํให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดงักล่าวในการนาํเอา
พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่ง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ จนส่งผลทาํให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขต และระดับจังหวดั
สามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมายส่วนใหญ่ได ้(มาตรา 21 และมาตรา 27 หรือสามารถบรรลุผลผลิต
ดา้น 1. ผลการดาํเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และ 2. ผลการดาํเนินงานของ            
ท่ีประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร) และมีความเขม้แขง็เพ่ิมมากข้ึน (สามารถบรรลุ
ผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร)  
 ผลในทางลบ พบวา่ การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ท่ีค่อนขา้งนอ้ยของ       
ทางกระทรวงมหาดไทย (โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) และกรุงเทพมหานคร ไดท้าํให้หน่วยงาน
ทั้ งสอง ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบัญญติัฯ และความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ                
ท่ีรับผิดชอบในการนาํพระราชบญัญติัฯ ไปปฏิบติัเท่าท่ีควร โดยในกรณีของทางกระทรวงมหาดไทยไดใ้ห้ความ
ร่วมมือในการประสานให้มีการจดัตั้ง และการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการ
ออกหลกัเกณฑใ์หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถอุดหนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชน ตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัสภาองคชุ์มชน พ.ศ. 2551 ซ่ึงส่งผลทาํให้กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษไม่สามารถให้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชนได ้เพราะไม่มีหลกัเกณฑร์องรับการให้
การสนบัสนุนหรือการอุดหนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชน ส่วนกรณีของทางกรุงเทพมหานครก็ยงัคงให้ความ
ร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะในเร่ืองพ้ืนฐานเท่านั้น เช่น การรับ
จดแจง้การจดัตั้งชุมชน และจดแจง้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชน การสนบัสนุนสถานท่ีในการประชุม การจดัให้มี
การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (เม่ือมีการร้องขอจากสภาองคก์รชุมชนตาม
บทบญัญติัในมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551) การเขา้ร่วมการประชุม และการมารับ
ขอ้เรียกร้องและขอ้เสนอของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่มีการนาํเอาขอ้เสนอ หรือแผนของสภาองคก์รชุมชนไป
บูรณาการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร และแผนพฒันาเขต การสนบัสนุนงบประมาณแก่
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดั การดาํเนินการเพ่ือตอบสนองขอ้เรียกร้อง
และขอ้เสนอต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นการให้ความร่วมมือ และการ
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ผลสมัฤทธ์ิของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั   
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 6. ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชน
ตาํบล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล (สาํนกังาน
ปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวนัออก) กรุงเทพมหานคร ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณี
ในช่วงเวลาท่ีย ังไม่มีการจัดตั้ งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุง เทพมหานคร)  และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแลว้) ในการนาํเอา
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานักงานภาคกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหวา่ง
ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล กบัสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดส่้งผลทาํให้เกิดการ
นาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่ง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ จนส่งผลในทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ดังท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในปัจจัยด้านการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั) 
 ผลในทางลบ พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ความร่วมมือระหว่างท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล กบักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ความร่วมมือระหว่างสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (รวมถึงสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กบั
กรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครท่ีมีอยู่
ค่อนขา้งน้อย ไดส่้งผลในทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ         
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก (ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในปัจจยัด้านการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงาน              
ท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั) นอกจากน้ี ปัญหาความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กบั          
ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล ก็ไดท้าํให้หน่วยงานทั้ง 2 ยงัไม่สามารถประสานงานกัน            
เพื่อกําหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ซ่ึงส่งผลทาํให ้             
การสนับสนุนของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล ต่อ           
สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (รวมถึงจงัหวดัอ่ืนๆ) ท่ีผา่นมา ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าท่ีควร  
 7. ทรัพยากร 
 หมายถึง บุคลากร ซ่ึงได้แก่  แกนนํา และสมาชิก งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ีในการ
ดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานพ้ืนท่ีของ
สาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 โดยปัจจยัดา้นทรัพยากร มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551            
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
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 ผลในทางบวก พบว่า การท่ีสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวดั) มีงบประมาณในการ
ดาํเนินงานท่ีเพียงพอ สามารถหาสถานท่ีเพื่อใชใ้นการจดัการประชุม และ จดักิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ
มีสถานท่ีทาํงาน หรือศูนยป์ระสานงานประจาํท่ีมีความพร้อมทางด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทํางานนั้ น                
ไดส่้งผลทาํให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมาย (มาตรา 27) และ          
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่สภาองค์กรชุมชนเขต และขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร          
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ มาจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบว่า การขาดแคลนแกนนํา สมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ
เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานพ้ืนท่ีของสาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในเชิงของปริมาณ (จาํนวน) และคุณภาพ  
(ศกัยภาพ) การขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตบางส่วน และการขาดแคลนสถานท่ี
ทาํงานท่ีเหมาะสมของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ เป็นอุปสรรคท่ีสําคญัยิ่งท่ีทาํให้การขบัเคล่ือนงานของสภา
องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมท่ีผ่านมา ยงัขาดพลงัท่ีจะนําไปสู่การสร้างผลลพัธ์ท่ีจะส่งผลให ้             
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม 
 8. กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 หมายถึง สภาองคก์รชุมชนเขต สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) องคก์รชุมชนต่างๆ 
และประชาชนทัว่ๆไปท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การท่ีสภาองค์กรชุมชนเขต สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวดั) 
องค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครบางส่วนท่ีมีความพร้อม ได้ให้การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 และเขา้ร่วมกระบวนการขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจในระดบัต่างๆ ตามพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ไดส่้งผลทาํให้สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขต 
และระดบัจงัหวดัสามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมายส่วนใหญ่ได ้และมีความเขม้แขง็เพ่ิมมากข้ึน 
 ผลในทางลบ พบว่า การท่ีองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่ให้ความสําคัญต่อ
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และไม่มาเขา้ร่วมจดแจง้เป็นสมาชิกสภาองคก์รชุมชนนั้น ไดส่้งผลทาํให้
การขบัเคล่ือนงานของสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ยงัขาดพลงั และไม่ไดรั้บการยอมรับ
จากทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆมากเท่าท่ีควร ทั้งน้ี เพราะการขาดความสามารถในการเป็นตวัแทน
ขององคก์รชุมชนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอไดส่้งผลในทางลบต่อความชอบธรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ
และความลม้เหลวในการขบัเคล่ือนของสภาองคก์รชุมชนอยา่งสาํคญั นอกจากน้ีการท่ีประชาชนทัว่ๆ ไป ท่ีอาศยัอยูใ่น
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่รู้จกัว่าสภาองค์กรชุมชนคืออะไร มีบทบาทภารกิจอะไร และมีความสาํคญัต่อ
ตนเองอยา่งไร ก็ไดส่้งผลทาํให้ประชาชนทัว่ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเขา้มามีส่วนร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนในการ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน และสงัคมนอ้ยมาก ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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 9. ผลสัมฤทธ์ิของการน าพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัตใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 หมายถึง ผลผลิต และผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติั 
 โดยปัจจัยผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครน้ี ไดรั้บผลจากปัจจยัต่างๆ ในขา้งตน้ทั้งในทางบวก และทางลบ  
 กล่าวคือ ผลรวมจากปัจจยัต่างๆ ในขา้งตน้ ไดท้าํให้การนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551               
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมายงัไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร เน่ืองจากสามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จ
ไดเ้ฉพาะในระดบัผลผลิตของนโยบายเท่านั้น กล่าวคือ สามารถบรรลุผลผลิตของการนาํนโยบายไปปฏิบติัได ้2 ดา้น 
จากท่ีมีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และดา้นผล
การดาํเนินงานของท่ีประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ผลผลิตดา้นท่ียงัไม่สามารถ
บรรลุได ้คือ ผลการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จใน
ระดบัผลลพัธ์ของนโยบายได ้กล่าวคือ สามารถบรรลุผลลพัธ์ของการ นาํนโยบายไปปฏิบติัไดเ้พียงดา้นเดียวจากท่ีมี
ทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ภายใน หรือผลลพัธ์ใน
เบ้ืองตน้ของนโยบายเท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถบรรลุผลลพัธ์อีก 2 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนท่ีเป็นสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์ต่อประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์ภายนอก หรือผลกระทบต่อสังคม อนัเป็นผลลพัธ์หลกัตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551   
 

สรุป 
การนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ. 2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมายงัไม่

บรรลุผลสมัฤทธ์ิ (Results) เท่าท่ีควร เน่ืองจากสามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จไดเ้ฉพาะในระดบัผลผลิต (Outputs)                    
ของนโยบายเท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดความสําเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบายได ้และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวนั้นประกอบไปดว้ย  (1) ลกัษณะของนโยบาย (2) การประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (3) การประชาสัมพนัธ์ (4) สภาพแวดลอ้มทางการเมือง                    
(5) การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (6) ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (7) ทรัพยากร และ (8) กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบลในฐานะท่ีเป็นเวทีกลางของสภาองคก์รชุมชนทัว่
ประเทศ ควรมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญักับการสร้างความเป็นสถาบัน (Institutionalization) ให้กับ              
สภาองคก์รชุมชน โดยอาศยัการสร้างวฒันธรรมหลกั หรือค่านิยมหลกั การสร้างให้มีระบบของการควบคุมซ่ึงกนั
และกนัได ้การกาํหนดแนวทางการขบัเคล่ือนงานท่ีชดัเจน และการมุ่งสร้างผลงานใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคม 
ทั้งน้ี เพ่ือทาํให้สภาองค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของคนในสังคม และมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตไปในสภาพแวดลอ้มท่ีมีพลวตัรสูง 
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 2. ท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบลควรมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญักับการ
พฒันาคุณภาพสภาองคก์รชุมชนเป็นหลกั โดยอาจอาศยัแผนการพฒันาศกัยภาพแกนนาํ และสมาชิกสภาองคก์ร
ชุมชนท่ีกาํหนดข้ึนร่วมกับทางสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินการ  
 3. ผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ควรดาํเนินการประสานความร่วมมือ และปรับความเขา้ใจ 
กบัแกนนาํท่ีมีบทบาทสาํคญัในท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ และ
ความร่วมมือในการดาํเนินการส่งเสริมกิจการสภาองคก์รชุมชนใหมี้ความเป็นเอกภาพมากข้ึน   
 4. สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนควรดําเนินการประสานความร่วมมือในระดับนโยบายกับท่ีประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล สมาคมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 สมาคม ซ่ึงไดแ้ก่ สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และสมาคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือให้มีการออกหลกัเกณฑ์ในการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยา) จะให้การอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแก่สภาองคก์รชุมชนตาํบล/เทศบาล/เขต เป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) และหลกัเกณฑ์ในการท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร             
จะให้การอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตาํบล/เขต เป็นเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  (มาตรา 29) ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้เกิดแนวทาง
ร่วมในการใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 
 5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรกาํหนดให้มีแผนการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีท่ีทาํหน้าท่ีส่งเสริม
กิจการสภาองคก์รชุมชน แกนนาํ และสมาชิกสภาองคก์รชุมชนทุกระดบัท่ีชดัเจน เพ่ือพฒันาให้เจา้หนา้ท่ีฯ แกน
นํา และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติ               
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาจอาศยัความร่วมมือจากท่ีประชุมใน
ระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล สถาบนัอุดมศึกษา และหรือหน่วยงานอ่ืนๆ          
 6. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองสภาองค์กรชุมชนให้มากข้ึน
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มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยทําให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานทั้ ง 2 สามารถร่วมมือกันดําเนินการตาม
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
 9. กรุงเทพมหานครควรปรับบทบาทในการทาํงานร่วมกบัสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครใหม่            
(ทั้งระดบัเขต และระดบัจงัหวดั) โดยกาํหนดนโยบายอยา่งชดัเจนวา่ ให้สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครเป็น
กลไก หรือช่องทางหน่ึงในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพฒันากรุงเทพมหานคร  
  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ 
 1. การขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครควรให้ความสาํคญักบัการขบัเคล่ือนงาน
ในระดบัพ้ืนท่ีเขตให้มากข้ึน โดยสภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ ควรพยายามขยายฐานองค์กรสมาชิก แสวงหาแนวร่วม          
หาคนทาํงาน รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะขององคก์รชุมชน และชุมชนต่างๆ ท่ีอยูใ่น
พ้ืนมาจดัทาํเป็นแผนพฒันาชุมชนของเขต และมุ่งสร้างผลงานเชิงรูปธรรม ซ่ีงการดาํเนินการดงักล่าวนอกจากจะทาํให้
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เน่ืองจากมีมวลชนใหก้ารสนบัสนุนจาํนวนมาก รวมทั้งมีขอ้มูล และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีครอบคลุม และชดัเจน 
 2. สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) ควรให้ความสาํคญักบั
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การพฒันาศกัยภาพในดา้นการบริหารจดัการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาองคก์รชุมชน ซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ ในทุกๆ ปี  
 3. สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควรให้ความสําคญักบัการแสวงหาแกนนาํ 
และสมาชิกสภาองคก์รชุมชนเพ่ิมเติมอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง โดยเฉพาะแกนนาํ และสมาชิกท่ีเป็นเยาวชน และคน
รุ่นใหม่ เพ่ือให้การขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครมีความยัง่ยืน และสามารถดาํเนินบทบาทใน
การเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะขององคก์รชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดใ้นระยะยาว 
 4. สภาองค์กรชุมชนเขต และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครควรพยายามดาํเนินการ จดัให้มีเ วที
สาธารณะท่ีเปิดกวา้งใหป้ระชาชนทุกกลุ่มทั้งท่ีเป็นสมาชิก และไม่ไดเ้ป็นสมาชิก สภาองคก์รชุมชนสามารถมาเขา้
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ นําเสนอขอ้มูล ปัญหา ความต้องการ และขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ             
เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกวา้ง และพฒันาขอ้เสนอ และแผนของสภาองคก์รชุมชนให้
มีความชดัเจน และสอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่มากข้ึน  
 5. สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรเขา้ไปทาํงานเชิงลึกกับสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองการขบัเคล่ือนงานเชิงนโยบายต่างๆ เช่น การขบัเคล่ือนงาน              
เชิงนโยบายในเร่ืองการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครท่ีเป็นประเด็นเชิงนโยบายท่ีสาํคญั
ของทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 6. สาํนกังานปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรสนบัสนุน และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ในการขบัเคล่ือนงานร่วมกนัระหว่างสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร กบัขบวนองค์กรชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
กรุง เทพมหานครให้มากข้ึน  ทั้ ง น้ี  เ พ่ือให้การขับเคล่ือนงานของขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ  ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ และมีพลงัท่ีจะนาํสู่การสร้างการเปล่ียนแปลง หรือการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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Koh Samui with Special Local Authority Government 
Sarawoot Marchaloem 

Achakorn Wongpreedee 
 

Abstract 
 

 Special local authority government is normally created in specific area that differs from 

common areas in which have a normal local government. Such as capital, scenery town, frontier etc. 

The objectives of Special local authority organization are to provide public services for a given local 

appropriately and to have some specific administrative features to exercise authority efficiently. Koh 

Samui, Surat Thani province, is one of the most important scenery towns in Thailand. It has abundant 

tourists that can help our country make much money. However, there are many consequently enormous 

impacts as well. For these reasons, there have been many local movements and demands to establish 

Special local authority organization for a long time. A given requirement focuses on changing of 

administrative structure, authority, revenue, how to provide public service, and monitoring system in 

order to help the organization to have more competencies  in handling problems and succeeding in 

developing that area efficiently. 

 
Keywords: Special Local Authority Organization/ Local Government 
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มากมาย ทาํให้มีขอ้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมาระยะเวลานาน ซ่ึงขอ้
เรียกร้องดงักล่าวมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับเปล่ียนโครงสร้างบริหาร อาํนาจหนา้ท่ี รายได ้วิธีการจดับริการสาธารณะ 
และการกาํกบัดูแล เป็นสาํคญั เพ่ือทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหา
และพฒันาเกาะสมุยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ/ ข้อเรียกร้อง/ การเรียกร้อง/ เกาะสมุย 
 
 
บทน า 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษนับไดว้า่เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีถูกจดัตั้งเพ่ือให้มี
ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินทัว่ไปท่ีมีอยู่เป็นส่วนใหญ่  มกัจะถูกจดัตั้งในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษบางประการหรือมีความแตกต่างไปจากพ้ืนท่ีโดยทั่วไป เช่น เมืองหลวง เมืองขนาดใหญ่ เมือง
ท่องเท่ียว เมืองชายแดน เป็นตน้ เพ่ือให้องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพการพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีอย่าง
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีผา่นประเทศไทยไดมี้การ
จดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษคือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยเน้นโครงสร้างการ
บริหารท่ีแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทัว่ไป กล่าวคือ กรุงเทพมหานครในขณะนั้นมี
ผูบ้ริหารมาจากาการเลือกตั้ง และเมืองพทัยามีผูจ้ดัการเมืองพทัยา ซ่ึงมาจากการคดัเลือกและวา่จา้งมืออาชีพเขา้มา
บริหาร ซ่ึงต่อมาหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ก็ไดม้าจาการเลือกตั้งทั้งหมด ทาํใหค้วามแตกต่างทางโครงสร้างของกรุเทพมหานครและเมือง
พทัยาหมดไป หลงัจากนั้นก็ไม่ไดมี้การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนมาอีก ขณะเดียวกนัได
มีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนทางจากฝ่ายนกัวิชาการ 
ส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน ต่อมาทางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะไดมี้แนวคิดท่ี
จะจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึน โดยได้มีคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะเครือข่าย
หรือกลุ่มพ้ืนท่ี และรูปแบบการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการในพ้ืนท่ีพิเศษ โดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการ เพ่ือทาํหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์และกาํหนดพ้ืนท่ีพิเศษท่ีควรเร่งพฒันาให้เป็นฐานการ
พฒันาเศรษฐกิจในการพฒันาประเทศ และเสนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รในการบริหารจดัการในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ อาํเภอเกาะสมุย จังหวดั
สุราษฏร์ธานี เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายหน่ึงท่ีมีแนวคิดจะจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนมา 
ขณะเดียวกนัก็มีการเรียกร้องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  

บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาปรากฏการณ์การเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ และขอ้เรียกร้องการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยใชว้ิธี
การศึกษาเอกสาร ไดแ้ก่ หนังสือ งานวิจยั ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือออนไลน์ รวมไปถึงกฎหมายหรือร่างกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจะใหค้วามสาํคญัของการเรียกร้องตั้งแต่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. 2540 จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงจะทาํให้ทราบและเขา้ใจถึงกระบวนการเรียกร้องให้มีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 184 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

พิเศษเกาะสมุย และแนวโนม้ของรูปแบบ ลกัษณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 
แนวคดิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
  สมคิด เลิศไพฑูรย(์2547, 2-39) ใหนิ้ยามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษคือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป 
ซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่น หรือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ ทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปไม่สามารถบริหาร
และจัดบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 อุดม ทุมโฆสิต(ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษหรือหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินชนิดพิเศษ(Special-Purpose Authorities) วา่เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท่ี
ถูกกาํหนดข้ึนบนพ้ืนฐานการปฏิบติัภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และมีพ้ืนท่ีของ
หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนอยูภ่ายใตเ้ขตความรับผิดชอบดว้ย 
 จากนิยามของนักวิชาการขา้งตน้สามารถสรุปความหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ หมายถึง หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีถูกจัดตั้งข้ึนให้มีลักษณะท่ีแตกต่างจากลกัษณะของหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินทัว่ไป เพ่ือให้มีการบริหารและจดัทาํบริการสาธารณะเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี
รับผิดชอบและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีอยูใ่นหลายประเทศ สามารถแบ่งได ้2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
(อุดม ทุมโฆสิต, ม.ป.ป.) 
  1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตามภาระหนา้ท่ี (Special Authority by function) หรือ
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแบบวตัถุประสงคเ์ด่ียว (Single Purpose local government) จดัข้ึนมาเพ่ือ
รับผิดชอบการดําเนินงานเป็นพิเศษหรือเพ่ือทาํหน้าท่ีเสริมในบางส่วนท่ีจําเป็น เช่น สหรัฐอเมริกามีหน่วย
ปกครองทอ้งถ่ินแบบดบัเพลิง (Fire District) เขตโรงเรียน (School District) เป็นตน้ เพ่ือเสริมการบริการให้แก่
หน่วยปกครองทอ้งถ่ินพ้ืนฐาน อนัทาํใหป้ระชาชนรับบริการท่ีดีและทัว่ถึงยิง่ข้ึน  
 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตามพ้ืนท่ี (Special Authority by Area) จดัข้ึนเพ่ือความ
จาํเป็นของพ้ืนท่ีเป็นหลกัโดยยึดถือเขตพ้ืนท่ีเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดรูปแบบ ซ่ึงมีลกัษณะพ้ืนท่ีแตกต่างไปจาก
ท้องถ่ินทั่วไป ดังนั้นจึงได้มีการกําหนดให้มีสภาพพิเศษเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการจัดองค์กรภายใน และการ
จดัระบบบริหารท่ีแตกต่างไปจากทอ้งถ่ินทัว่ไปเพ่ือให้การดาํเนินภารกิจชนิดพิเศษน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตามพ้ืนท่ียงัสามารถแบ่งไดต้ามเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเป็น 
2 ประเภท (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2547) ไดแ้ก่ 
 1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีพ้ืนท่ีเทียบเท่าจงัหวดัหรือพ้ืนท่ีเต็มจงัหวดั ส่วนใหญ่
แลว้จะเป็นพ้ืนท่ีเมืองหลวงหรือจงัหวดัท่ีมีความเจริญเติบโต ซ่ึงมีสภาพความเป็นเมืองสูงและมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
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จากจงัหวดัอ่ืนๆ จึงมีการกาํหนดเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษให้ครอบคลุมทั้งจงัหวดั เพ่ือ
สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีเขตพ้ืนท่ีเล็กกวา่จงัหวดั เป็นกรณีท่ีพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินมีความ
แตกต่างออกไปจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในจังหวดัและประเทศ เช่น ทอ้งถ่ินนั้นแหล่งท่องเท่ียวประชาชนมีอาชีพ
บริการมากกวา่เกษตรกรรม เป็นตน้  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษถูกจดัตั้งข้ึนโดยเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี (อุดม ทุมโฆสิต, 
2548: 282-283)เพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ี และพลเมืองท่ีแตกต่างไปจากพ้ืนท่ีของหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินหลกั 
หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินหลกัยงัไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะจดับริการไดเ้พ่ือให้มีรูปแบบบริหารท่ีพิเศษ
แตกต่างไปจากหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินหลกั รัฐบาลกลาง มีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่มอบความรับผิดชอบบางอยา่ง
ใหห้น่วยปกครองทอ้งถ่ินนาํไป (General purpose type of Authority) จึงจดัตั้งหน่วยปกครองทอ้งถ่ินพิเศษข้ึนมา
ดูแลแทน หน่วยปกครองทอ้งถ่ินชนิดพิเศษ จึงตอ้งมีกลไกต่างๆข้ึนมาพิเศษ แตกต่างจากขจดัการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ความจาํเป็นในการบริหารมหานคร ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงขององคก์รรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
เกิดจากปัญหาพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นหลายประการ ดงัต่อไปน้ี (อุดม ทุมโฆษิต,มปป. : 290-291)ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ขยายตวัของประชากรอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ทาํให้มหานครตอ้งแบกรับภาระประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาความแออดัท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีในเขตมหานครขยายตวัไม่ทนัถึงจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้มีความ
แออดัในการอยู่อาศยั ซ่ึงความแออดัทาํให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เพียงพอของสาธารณูปการต่างๆ เพราะปริมาณความตอ้งการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนสาธารณูปโภคขยายตวัไม่ทนั เช่น ถนนไม่เพียงพอ นํ้ า ไฟไม่เพียงพอ อากาศเป็นพิษ ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีจะเป็นสาเหตุให้คุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงอยูใ่นระดบัตํ่า ปัญหาความแออดัในดา้นท่ีอยู่
อาศัย ทาํให้เมืองมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วแต่ไร้ทิศทางจนทาํให้เมืองเกิดความกวา้งเกิดพอดี ขาดระเบียบ
ก่อใหเ้กิดภาระในการจราจรขนส่งและปัญหาผงัเมืองตามมา ปัญหาช่องวา่งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสูง 
เช่น ช่องวา่งระหวา่งคนรวย คนจนช่องว่างทางวฒันธรรมและค่านิยมทางสังคม ช่องวา่งทางความคิดและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

ปัญหาความเส่ือมทรามดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การแยง่ชิงทรัพยากรเพ่ือดาํรงชีพผูค้นลว้นคิดถึงการ
อยู่รอดก่อนศีลธรรมจรรยา ทาํให้ศีลธรรมจรรยาเส่ือมลง นาํไปสู่สังคมไม่ปกติสุข ลกัษณะสําคญัขององค์กร
ปกครองสวนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปโดยหลกัๆ มี 6 
ประการ ไดแ้ก่ (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2549) โครงสร้างการบริหารท่ีแตกต่างจากรูปแบบทั่วไป เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกบัการบริหารพ้ืนท่ีนั้นๆ ท่ีมาของผูบ้ริหาร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมกัจะกาํหนดท่ีมา
ของผูบ้ริหารแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไป อาํนาจหน้าท่ีบางประการท่ีมีความ
แตกต่างไปจากรูปแบบทัว่ไป เพ่ือให้สามารถจดัการสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม รายได ้จะมีความแตกต่างซ่ึงมา
จากลกัษณะพิเศษของพ้ืนท่ี ทาํให้มีรายไดท่ี้แตกต่างไป อาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารบุคคล การบริหารบุคคลจะมี
อิสระมากข้ึนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ลกัษณะความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลกลาง การกาํกบัดูแล
จะแตกต่างไปจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป สาํหรับพ้ืนท่ีมีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพและปัญหาของพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยมกัจะจดัตั้งข้ึนในพ้ืนท่ี 1) เมืองหลวงหรือ
เมืองใหญ่ 2) เขตพ้ืนท่ีชายแดน 3) แหล่งท่องเท่ียวสาํคญัและ 4) พ้ืนท่ีเกาะและชนบท 
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การเรียกร้องให้มกีารจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษเกาะสมุย 
 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนัไดมี้การเคล่ือนไหวเรียกร้องจากรัฐบาล ส่วนราชการ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน นกัวชิาการ และประชาชน เสนอใหมี้การตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ภายหลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2549 และ 2) ภายหลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 
 
 1) ภายหลงัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จนถึงการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 
 หลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทาํใหเ้กิดกระแสการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ไม่
วา่จะเป็นการไดม้าของผูบ้ริหาร ซ่ึงมากจาการเลือกตั้งของประชาชน การเพ่ิมจาํนวนเงินอุดหนุน และการถ่ายโอน
อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เป็นหน่ึงประเด็นท่ี
ถูกนาํเสนอข้ึนมา ท่ีผ่านมาอาํเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีมีการนาํเสนอให้มีการจดัตั้งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงปรากฎดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ปี 2545 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดมี้การศึกษาวิจยัเร่ือง 
การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ กรณีศึกษา อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะนั้น 
เพ่ือให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็ง พ่ึงพาตนเองได ้ มีศกัยภาพในการจดับริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดเ้สนอโครงสร้างการบริหาร ไดแ้ก่  การมีสมาชิกสภา
เมืองสมุย 24 คน และแบ่งการปกครองเป็น 7 แขวง ส่วนนายกเมืองสมุยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และมีสภาท่ีปรึกษาเมืองเกาะสมุยมาจากการสรรหาตวัแทนภาคต่างๆ ต่อมาในปี 2547 การส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้อบหมายให้สถาบนัวิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทาํการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางปรับปรุงรูปแบบการบริหารและแนวทางพฒันาพ้ืนท่ีเกาะสมุย ซ่ึงไดมี้ขอ้เสนอแนะให้
การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเมืองสมุย ซ่ึงมุ่งเนน้ใหโ้ครงสร้างบริหารงานมีผูบ้ริหารมาจาก
การเลือกตั้ง และมีสภาท่ีปรึกษาเมืองสมุยเขา้มาเพ่ือตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร เช่นการกลัน่กรองการ
ดาํเนินงานท่ีสําคญั ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอีกดว้ย สามารถท่ีจะเก็บภาษีไดม้ากข้ึนจากเดิม รวมถึงการ
เพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน ส่วนแนวทางการจดับริการสาธารณะไดใ้ห้มีการจดัตั้งองคก์ร
มหาชน ซ่ึงเป็นนิติบุคคลข้ึนทาํหนา้ท่ีให้บริการสาธารณะดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย และการกาํกบัดูแลโดยผูว้า่
ราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 ปี พ.ศ. 2549 ไดมี้งานวิจยัดุษฎีนิพนธ์ของสนชยั ใจเยน็ นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในขณะนั้น ศึกษาเร่ือง การบริหารเกาะสมุยในรูปแบบเมืองพิเศษ ไดเ้สนอ
ของจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย โดยให้ใชแ้นวคิดการบริหารงานธรกิจเอกชน ซ่ึงมี
ผูบ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพโดยการวา่จา้ง และสภานิติบญัญติัทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํหนด
นโยบาย ตราเทศบัญญติั และควบคุมการเงิน เพ่ือให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัได้รับเงิน
อุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 ตลอดระยะเวลา 10 ปีหลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดมี้ขอ้เสนอ
ให้มีการจดัตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยอย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยอยู่ใน
รูปแบบของการศึกษาวจิยัทั้งของส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสการกระจายอาํนาจท่ีเบ่ง
บาน รวมไปถึงความพยายามใหมี้การปรับปรุงองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบปัจจุบนั ท่ีขาดประสิทธภาพใน
การบริหารงานท้องถ่ิน ถือได้ว่าเป็นการเคล่ือนไหวเรียกร้องท่ีออกมาท่ีชัดเจน แต่กระแสการจัดตั้ งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษก็ไดย้ติุลงไป เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองจนมีการรัฐประหารเดือนกนัยายน 
พ.ศ.2549  
 
 2) ภายหลงัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 
 หลงัจากไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 การกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถูกหยบิยกข้ึนมาอีกคร้ัง หลงัหยดุชะงกัไปหลงัจาการรัฐประหาร กนัยายน พ.ศ.2549 
การจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษจึงถูกนาํเสนอให้มีการดาํเนินการ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดก้าํหนดให้มีการพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปได ้ซ่ึงแนวคิดการจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไดถู้กหยิบยกข้ึนมาเสนอทั้งรูปแบบพ้ืนท่ีเต็มจงัหวดัเช่นเดียวกนักบักรุงเทพมหานคร 
และแบบพ้ืนท่ีไม่เตม็จงัหวดั เช่น เชียงใหม่มหานคร เขตพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระยอง แม่สอด แหลม
ฉบัง เกาะช้าง เป็นตน้ สําหรับเกาะสมุยก็มีกระแสการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนมา
เช่นเดียวกนั ซ่ึงการเคล่ือนไหวและเรียกร้องดงักล่าว มีดงัน้ี 
 ปี 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไดเ้สนอความคิดเห็นในประเด็นเกาะสมุยเป็นพ้ืนท่ี
ปกครองพิเศษ เพ่ือให้มีศกัยภาพในการพฒันาและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัประเทศ โดยเฉพาะดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ท่ีตอ้งมีการวางแผนใหม่ เพ่ือท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวซ่ึงจะทาํให้เพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกาะสมุยมากข้ึน
ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดอ้อกมาเรียกร้องใหจ้ดัตั้งเมืองพิเศษเกาะสมุย โดยการเพ่ิมรายไดแ้ละอาํนาจหนา้ท่ี
ในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 ต่อมา ปี 2553 รัฐบาลในขณะนั้นไดมี้แนวคิดจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยไดมี้
คาํสัง่เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพ้ืนท่ี และรูปแบบการจดัตั้งองค์การบริหารจดัการในพ้ืนท่ี
พิเศษ โดยมีนายอภิรักษ ์โกษะโยธินเป็นประธานคณะอนุกรรมการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์และกาํหนดพ้ืนท่ี
พิเศษท่ีควรเร่งพฒันาใหเ้ป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจในการพฒันาประเทศ และเสนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รใน
การบริหารจดัการในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา ซ่ึงไดมี้
การการจาํแนกลกัษณะของเมืองท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัขา้งตน้ นาํไปสู่การจดับริการสาธารณะและการจดั
องคก์รบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทของเมืองในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี (สถาบนัพระปกเกลา้,2554:204-205) 

กลุ่มเมืองขนาดใหญ่ มีภารกิจปกติตามอาํนาจหน้าท่ี ในการจดับริการสาธารณะโดยทั่วไป (General 
Function ) ไดแ้ก่ กลุ่มเมืองศูนยก์ลางในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ระยอง สงขลา-หาดใหญ่ 
เป็นตน้  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กลุ่มเมืองท่ีมีภารกิจพิเศษ ซ่ึงตอ้งการอาํนาจหนา้ท่ีจดัทาํบริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Special 
Function) และการบริหารจดัการรูปแบบพิเศษ ไดแ้ก่  

กลุ่มเมืองการคา้ชายแดน เช่น แม่สอด แม่สาย มุกดาหาร อรัญประเทศ สะเดา    ปาดงัเบซาร์ เป็นตน้  
กลุ่มเมืองท่องเท่ียว เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต กระบ่ี พงังา พทัยา เป็นตน้ กลุ่มการเมืองประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม เช่น พระนครศรีอยธุยา สุโขทยั ลพบุรี  เป็นตน้  
กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เช่น แหลมฉบงั มาบตาพตุ เป็นตน้ กลุ่มสนามบินสุวรรณภูมิและ

พ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือพฒันาเป็นเมืองศูนยก์ลางการบินสุวรรณภูมิ 
กลุ่มท่ีมีความเจริญเติบโตสูงเพ่ือยกระดบัเป็นมหานคร เช่น กลุ่มเมืองเชียงใหม่-ลาํพูน-ลาํปาง กลุ่มเมือง

ภูเก็ต กระบ่ี พงังา เป็นตน้ 
ส่งผลให้คณะกรรมการกระจายอาํนาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดรูปแบบองค์กรบริหาร

จดัการในพ้ืนท่ีพิเศษ 5 เมือง ไดแ้ก่ เมืองแม่สอด เป็นกลุ่มเมืองการคา้ชายแดน เกาะสมุยเป็นกลุ่มเมืองท่องเท่ียว 
พระนครศรีอยุธยา-สุโขทัย กลุ่มเมืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรม แหลมฉบัง-มาบตาพุดเป็นกลุ่มเมือง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และเมืองศูนยก์ลางสุวรรรภูมิ โดยท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาและร่างกฎหมายการจดัตั้ง
นครแม่สอด นครเกาะสมุย และเมืองแหลมฉบงั เพ่ือให้เกิดองคก์รบริหารจดัการในพ้ืนท่ีพิเศษ สาํหรับเกาะสมุย
เป็นเมืองนําร่องดา้นการท่องเท่ียวได้มีการศึกษของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเพ่ือออกแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ            
เกาะสมุย ไดเ้สนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย คือ การมีคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาและพฒันานโยบายเพ่ิมเขา้มาในโครงสร้างการบริหาร ขยายอาํนาจหน้าท่ีให้มากข้ึนจากเดิมและอาํนาจ
พิเศษใหมี้มากวา่รูปแบบเทศบาล การเพ่ิมแหล่งรายไดใ้หม้ากข้ึนเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได ้และยงัให้สามารถมี
องคก์รมหาชนเขา้มาทาํหนา้ท่ี จดัทาํบริการสาธารณะบางเร่ืองท่ีสาํคญัแทน จากผลการศึกษาดงักล่าว นาํไปสู่ร่าง
พระราชบญัญติัการบริหารนครเกาะสมุย... โดยมีเจตนารมณ์เพื่อท่ีจะสร้างความเป็นเอกภาพและศกัยภาพในการ
พฒันาพ้ืนท่ี และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้และยงัเพ่ิมรายไดใ้หก้บัประเทศไดม้ากข้ึน 

ขณะท่ีรัฐบาลไดมี้การดาํเนินการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย ผูป้ระกอบ
โรงแรมในเกาะสมุยก็ไดอ้อกมาเรียกร้องให้มีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนเพ่ือรองรับ
ความเจริญเติบโต และเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันามากข้ึน และนายกเทศเมืองสมุยในขณะนั้นก็ไดมี้การร่วมมือกบั
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรีตาํบลแม่สอด นายกสมาคมการท่องเท่ียวเกาะสมุย 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจา้หหนา้ท่ีไดป้ระชุมปรึกษาหารือ เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อนายอภิรักษ ์
โกษะโยธินในการจดัตั้งเกาะสมุยเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  
  ปี 2555 สมาคมชาวเกาะสมุย ได้มีการจัดเวทีเสวนาการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย ท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี วิทยาเขตเกาะสมุย เพื่อทาํความเขา้ใจและรณรงค์ให้เกิดการผลกัดนัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย และเม่ือมีครม.สัญจรไปท่ีเกาะสมุย สมาคมชาวเกาะสมุยก็ไดเ้สนอ
ใหน้ายกรัฐมนตรีพิจารณาจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย และในปัจจุบนัหลงัไดมี้การ 
ยกฐานะเทศบาลเมืองสมุยเป็นเทศบาลนครเกาะสมุยแลว้ยงัไดมี้การวางแผนพฒันาเกาะสมุยให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษต่อไปอีกดว้ย 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 หลงัจากไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กระแสการจดัตั้งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษนบัวนัยิง่มีความเขม้ขน้มากข้ึน ขณะเดียวกนัการเคล่ือนไหวของเกาะสมุยก็มี
หลายภาคส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทาํใหก้ระบวนการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย มีความ
ชดัเจนมากข้ึน 
 
ข้อเรียกร้องการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษเกาะสมุย 
 การเคล่ือนไหวให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยทั้ งจากรัฐบาล 
นกัวิชาการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน พบวา่ขอ้เรียกร้องมุ่งท่ีจะเสนอให้ลกัษณะขององค์
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีความแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ดงัน้ี 
 1) โครงสร้างการบริหาร 
 สําหรับโครงสร้างการบริหารในส่วนของท่ีมาของผูบ้ริหารนั้นมีสองแนวคิด คือ การไดผู้บ้ริหาร
ทอ้งถ่ินจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และการว่าจา้งมืออาชีพเขา้มาบริหารงาน ซ่ึงในระยะหลงัจะมี
แนวโนม้ไปในลกัษณะการเลือกตั้งโดยตรงเสียมากกวา่ เพราะท่ีผา่นมาระบบผูจ้ดัการเทศบาลเกิดความลม้เหลวท่ี
พทัยา ประกอบกบักระแสการเลือกตั้งกาํลงัมาแรงทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมกัจะกาํหนดให้
ผูบ้ริหารมากจากการเลือกตั้ง เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมกัมีขนาดใหญ่การเพ่ิมสมาชิก
สภาให้มากกวา่รูปแบบเดิมก็เป็นขอ้เสนอท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้สัดส่วนของผูแ้ทนประชาชนเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกนั 
และอีกส่วนสาํคญัท่ีเพ่ิมเขา้มาในโครงสร้างการบริหาร คือ สภาท่ีปรึกษา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีจะเพ่ิมช่องทางการมี
ส่วนรวมใหก้บัประชาชนอยา่งกวา้งขวางข้ึน และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายและ
บริหารงานต่างๆ ซ่ึงสภาท่ีปรึกษาจะมาจากผูแ้ทนหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกาะสมุย ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษา
แนะนาํการตดัสินใจและการบริหารงานในเร่ืองท่ีสาํคญักบัฝ่ายบริหาร 
 2) อ านาจหน้าที ่
 อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยจะมีอาํนาจท่ีขยายมากข้ึนและมี
การเพ่ิมอาํนาจพิเศษเขา้มาเพ่ือสามารถท่ีจะมีอาํนาจจัดการพ้ืนท่ีไดอ้ย่างมากข้ึน ซ่ึงอาํนาจท่ีพิเศษเพ่ิมข้ึนจาก
รูปแบบเทศบาลโดยทัว่ไป ไดแ้ก่  การจดัการและส่งเสริมการท่องเท่ียว การจดัการผงัเมือง การดูแลพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเล ซ่ึงการขยายขอบเขตอาํนาจและการเพ่ิมหนา้ท่ีพิเศษทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะส
มุย สามารถเขา้ไปดาํเนินการจดับริการสาธารณะและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะลดปัญหาการทบัซอ้นของอาํนาจทอ้งถ่ินกบัภูมิภาคท่ีเคยเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง หรือปัญหาการไม่มีอาํนาจในการดูแล
ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ไปจดัการได ้
 3) รายได้ 
 ประเด็นท่ีจะตอ้งกล่าวถึง คือ เร่ืองแหล่งรายไดแ้ละช่องทางการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกาะสมุย ซ่ึงรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเกาะสมุยจะมีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมท่ีเป็นเทศบาล เช่น ภาษีสนามบิน 
ค่าธรรมเนียม การลงทุนและเงินกูจ้ากต่างประเทศ เพ่ือให้มีความสามารถท่ีจะพึงพองบประมาณของตนเองเป็น
หลงั ซ่ึงประเด็นท่ีสําคญัคือ ให้อาํนาจและขอบเขตการจัดเก็บภาษีได้มากกว่าท่ีจะไปพ่ึงพิงรัฐบาลกลาง แต่
ขณะเดียวกนัก็จะไดรั้บเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาลดว้ยเช่นกนั เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษไดรั้บภาษีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีศกัยภาพในการหารายไดใ้ห้กบัประเทศ ภาษีจึงตอ้งยอ้นกลบัมาชดเชยและ
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นาํมาพฒันา แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบการท่องเท่ียว ฉะนั้นจึงตอ้งไดรั้บงบประมาณท่ีเหมาะสมกบักบั
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
 4) วธีิการจดับริการสาธารณะ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยจะมีวิธีการในการจดับริการสาธารณะ นอกจาก
การดาํเนินการเอง ให้เอกชนเขา้มาดาํเนินการ ดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนไดแ้ลว้ ยงัสามารถจดัตั้งองคก์าร
มหาชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลเขา้มารับผิดชอบกิจการดา้นสาธารณูปโภคแทนไดอี้กดว้ย ซ่ึงองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษจะทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศยัภาพใหมี้ความสามารถในการจดับริการสาธารณะ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนการบริการสาธารณะไดอี้กดว้ย 
 5) ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรัฐบาลกลาง 
 สาํหรับการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย มี 2 แนวทาง คือ (1) การ
กาํกบัดูแลโดยผูว้่าราชจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือความใกลชิ้ดและรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือ (2) การกาํกบัดูแลโดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เพราะ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีขนาดใหญ่ จึงควรใชอ้าํนาจรัฐมนตรีในการกาํกบัดูแล ซ่ึงสามารถ
วนิิจปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดก้วา้งขวาง  
 
บทสรุป 

กระบวนการเรียกร้องใหมี้การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยไดเ้กิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่หลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 และถึงแมว้า่จะเกิดการรัฐประหาร
และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่แลว้ การเรียกร้องยิง่มีความเขม้ขน้มากข้ึนอนัจะห็นไดจ้ากการเคล่ือนไหวท่ี
เขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ จากฝ่ายวชิาการ จนถึงรัฐบาล รวมไปถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนเอง แสดงให้
เห็นวา่ความตอ้งการให้จดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยมีมากพอสมควร ซ่ึงอาจเกิดมา
จากหลายสาเหตุท่ีส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องดงักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนขอ้เรียกร้องท่ีเกิดข้ึนก็มีลกัษณะท่ี
คลา้ยกนัคือ การมุ่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเพ่ิมรายได ้การขยายอาํนาจ
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บรรณานุกรม 
 

เดลินิวส์.5 พฤศจิกายน 2552. ผลกัดนัแนวคดิเกาะสมุยเป็นอปท.รูปแบบพเิศษ. 
ไทยโพสต.์23  พฤษภาคม 2552. ไอเดยีมท.ดนัสมุยปกครองพเิศษ.3 
นพพร ช่ืนกล่ิน. (2545). การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: กรณีศึกษาอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการส าหรับนักบริหาร  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ผูจ้ดัการ360◦รายสปัดาห์.12-18 กรกฎาคม 2553.เกาะสมุยเมอืงปกครองพเิศษ “ผ่าทางตนัแรงงานโรงแรมขั้นวกิฤติ”. A7 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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The transformation of Thailand’s local governmental organization in response to 
ASEAN Community and changes in a globalized world 

Anusorn Phattanasarn* 
                    Chockchai Suthavet** 

 
Abstract 

 Local governmental organizations are very important serving as an administration unit in 
locality. Working side by side with the people and community, the organizations, in effect, are 
regarded as havingthe closest connection with them. As mentioned in Local Planning and 
Decentralization Act 2542, various missions and plannings by central governmental units is required to 
be transferred to local administrations. It has been 16 years since decentralization becomes a trend 
since 1997.The missions of the organizations had been transferred along with its current structure 
would probably be sufficient or not to complexities, diversity and trans-borderness with nation state 
becoming less important as countries are moving forward parts of ASEAN Community by2015.The 
current article is intended to present ideal forms of Thailand‟s local government organizationsand 
possible solutions proposed by the author to solve problems encountered by the local governmental 
organizations.  
 

Keywords: Local Government/ ASEAN community 
 

เปลีย่นรูปแปลงร่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเพือ่รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
และการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ 

อนุสรณ์  พฒันศานติ์* 

โชคชัย  สุทธาเวศ** 

บทคดัย่อ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในปัจจุบนัเพราะ
เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน ชุมชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีพระราชบญัญติัการกาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน พทุธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดแผนและภารกิจท่ีหน่วยงานราชการตอ้งถ่ายโอนภารกิจไปสู่
หน่วยงานทอ้งถ่ินตามขอ้กฎหมายท่ีไดร้ะบุไวห้ลายประการ อนัเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ท่ีกระแส
การกระจายอาํนาจให้แก่ท้องถ่ินปรากฏออกมารวมเป็นระยะเวลา 16 ปีมาจวบจนปัจจุบัน ภารกิจท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการถ่ายโอนมานั้น รวมไปถึงรูปแบบ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
เป็นอยูมี่ความสามารถเพียงพอหรือไม่ต่อความซบัซอ้น หลากหลาย และตดัขา้มพรมแดนซ่ึงความเป็นรัฐ-ชาติเร่ิม
มีความสําคญัน้อยลงเช่นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น บทความน้ีตอ้งการเสนอรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยท่ีควรจะเป็น และทางออกของปัญหาท่ีผูเ้ขียนคาดการณ์ไวน้ั้นควรจะมีแนวทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีควรจะเป็นอยา่งไร  
 

ค าส าคญั: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ประชาคมอาเซียน/ การปกครองท้องถิ่น 
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   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจาํสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
** ดร.,อาจารย์, ประจาํคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ท่ีปรึกษา 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
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บทน า   
ในศคตวรรษท่ี 21 การขบัเคล่ือนโลกาภิวตัน์ การเพ่ิมข้ึนของการคา้ระหว่างประเทศและการลงทุน 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วฉบัไว การส่ือสารและเทคโนโลยใีนการขนส่งท่ีกา้วหนา้ ปัจจยัการผลิตท่ีมีการเคล่ือนยา้ย
เพ่ิมมากข้ึน การเงินและการพานิชท่ีรวดเร็วขา้มพรมแดนอาณาเขตประเทศ การอุบติัข้ึนของเศรษฐกิจฐานความรู้
และการพานิชอิเลคทรอนิคส์ ความสามารถของนวตักรรมท่ีแพร่หลายและรวดเร็ว และตลาดท่ีขยายกวา้งในทุก
มุมโลกสาํหรับสินคา้และบริการ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงกดดนัต่อรัฐบาลในการกระจายอาํนาจ โลกาภิวตัน์
เป็นการกระจายของกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทั้งระหว่างและภายในประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นแรงกดดนัให้
รัฐบาลตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารการคลงัในภูมิภาค จงัหวดั เมือง และพ้ืนท่ีชนบทโดยเป็นผูส่้งเสริม
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งระดบัปัจเจกบุคคล ธุรกิจบริษทัในการแข่งขนัทางการตลาดระดบัโลกและกาํไรจากการ
แข่งขนันั้น1  
 ในยคุโลกาภิวตัน์ การปฏิวติัทางขอ้มูลข่าวสาร และความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลกยคุปัจจุบนัไม่
วา่จะเป็นความเปล่ียนแปลงทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจโดยมีส่ิงท่ีเรียกวา่โลกาภิวตัน์เป็นตวัเร่งให้เกิดความเร็ว
ยิง่ข้ึนน้ี ทาํใหห้ลายประเทศในโลกตอ้งปรับตวัใหท้นัโลกยคุปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการหันมาทบทวนบทบาทของ
รัฐท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย หุน้ส่วนภายในรัฐทั้งภาคเอกเอกชนและภาคประชาสังคม รวมไปถึงการปฏิรูปองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินอนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะตอ้งปรับปรุงเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
งานบริการประชาชนดา้นต่างๆ วตัถุประสงคส์าํคญัของการปรับตวัภายในประเทศดา้นต่างๆดงักล่าวก็เพ่ือให้ทนั
ต่อความเป็นโลกาภิวตัน์และเป็นความจาํเป็นในการเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัการบริงานทอ้งถ่ิน2ทั้งน้ีเพราะโลกา
ภิวตัน์เป็นตวัเร้าใหเ้กิดการแข่งขนัในเวทีโลก นอกจากน้ีส่ิงสาํคญัก็คือ ผลกระทบในดา้นต่างๆภายในประเทศท่ี
ตามมาโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ ผลกระทบท่ีส่งถึงกนัน้ีหรือท่ีเรียกว่าโลกาภิวตัน์
แมว้า่ยงัเป็นแนวคิดท่ีถกเถียงกนัวา่มนัมีอยูจ่ริงหรือเกิดข้ึนจริงหรือ? และมีลกัษณะเป็นอยา่งไรนกัวิชาการหลาย
ท่านก็ให้ความหมายแตกต่างกนับา้งคลา้ยกนับา้ง ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งนกัวิชาการท่ีไดใ้ห้ความหมายของโลกาภิ
วตัน์ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ีเช่น 
 
 ‚โลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการท่ีทําให้ความสัมพนัธ์ด้านต่างๆในระดับโลกมีความเขม้ขน้มากข้ึน
นอกจากน้ียงัเช่ือมโยงพ้ืนท่ีท่ีอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกท่ีมีระยะห่างไกลกันเขา้ด้วยกัน เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
สถานท่ีหน่ึงถูกกาํหนดโดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนห่างไกลออกไปทั้ งในทางกลบักันเช่นเดียวกันด้วย‛ Antony 
Giddens (Steger, 2003: 10) 
 

‚โลกาภิวตัน์คือกระบวนการ (หรือชุดของกระบวนการ) ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัความสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ี
ทางสังคมใหม่โดยประเมินจากความครอบคลุม ความเขม้ขน้ ความรวดเร็ว และผลกระทบ ท่ีก่อให้เกิดการ
ไหลเวียนและการสร้างเครือข่ายของกิจกรรมต่างๆ การปฏิสัมพนัธ์และหารใชอ้าํนาจท่ีมีลกัษณะขา้มทวีป ขา้ม
ภูมิภาค‛ David Held (Steger, อา้งแลว้) 

                                                 
1 G.S.Cheema and D.A.Rondinelli (eds.). Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices,  (Washington 

D.C.: Brooking Institute Press, 2007), p.5. 
2 Anwar Shah (eds.). Local Governance in Developing Countries, (Washington D.C.: The World Bank), p.xix. 
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คาํนิยามดงักล่าวอาจพอสรุปไดว้า่ โลกาภิวตัน์มีลกัษณะร่วมทางคุณสมบติั 4 ประการดงัน้ี 3 คือ 
ประการแรก เก่ียวขอ้งกบัการปรากฏข้ึนของเครือข่ายทางกิจกรรมทางสังคมและการเพ่ิมมากข้ึนของ

กิจกรรมทางสังคมท่ีมีอยู่แล้ว และตัดข้ามพรมแดนขอบเขตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
ภูมิศาสตร์แบบเดิม  
 ประการท่ีสอง โลกาภิวตัน์สะทอ้นออกมาในรูปของการแผ่ขยายและการยืดตวัทางความสัมพนัธ์ทาง
สงัคม กิจกรรม และการพ่ึงพาอาศยักนั เช่น ตลอดการเงินท่ีแผ่ขยายในทุกมุมโลก และการพานิชยอิ์เลคทรอนิกส์
ท่ีติดต่อคา้ขายได้ตลอดเวลา การผลิตสินคา้และขายสินคา้ชนิดเดียวกันในมุมต่างๆของโลก การเกิดข้ึนของ
สถาบนัและองคก์รทั้งในภูมิภาคและระดบัโลกเช่น องคก์ารสหประชาชาติ (UN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) สมชัชาสงัคมโลก (World Social Forum) เป็นตน้  
 ประการท่ีสาม การแลกเปล่ียนแลกิจกรรมทางสังคมไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเกิดข้ึนตามสภาพ
พ้ืนท่ีต่างๆโดยแยกขาดจากกนั แต่สภาวะของโลกาภิวตัน์ทาํให้เกิด ‚สังคมเครือข่าย‛ (network society) ในระดบั
โลก ความสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัโลกดงักล่าวเป็นผลมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรม
สารสนเทศโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ต ส่ิงท่ีเกิด ณ สถานท่ีท่ีหน่ึงจึงถูกกาํหนดโดยสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไกลกนั โลกาภิวตัน์กบัทอ้งถ่ินภิวตัน์ (localization) ดูเหมือนจะไปดว้ยกนัไม่ได้
แต่แทจ้ริงแลว้มนัผสมปนเปกนัไปกบัชาติ ภูมิภาคในแนวราบ 
 ประการสุดทา้ย กระบวนการโลกาภิวตัน์ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในทางวตัถุแต่ยงัเกิดข้ึนในระดบัจิตสาํนึก
ของมนุษยด์ว้ย โลกถูกเช่ือมพรมแดนทั้งหมดเขา้หากนัส่งผลให้การคิดการกระทาํของมนุษยเ์ช่ือมโยงจากระดบั
เล็กสุดทั้งปัจเจกบุคคล ชุมชน ไปยงัระดบัโลกมากข้ึน การกระทาํของกลุ่มเล็กๆในระดบัชุมชนทอ้งถ่ินอาจจะ
ส่งผลเช่ือมโยงไปยงัระดบัโลกและในทางกลบักนัการกระทาํในระดบัโลกหรือระดบัชาติ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงอาจส่งผล
ไปยงัชุมชนใดชุมชนหน่ึงของอีกมุมหน่ึงของโลกไดเ้ช่นเดียวกนั 

ลกัษณะทั้ งส่ีประการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ท้องถ่ินโดยหลีกเล่ียงไม่ได ้
โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีประเทศต่างๆเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนโลก (World community) ท่ีมีการติดต่อและสมัพนัธ์
กนัไม่ทางใดก็ทางหน่ึงส่งผลให้เกิดการปรับตวัภายในประเทศเพ่ือเปิดรับและป้องกนัผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ผูเ้ขียนเห็นวา่ ปรากฏการณ์ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึน ณ สถานท่ีใด ประเทศใดประเทศหน่ึง แต่เกิดยงัส่วนต่างๆของ
โลก ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย สังคมไทย ทอ้งถ่ินของไทย อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดจึ้งเห็นสมควรวา่เราควรหันกลบัมา
พิจารณาโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บทบาทท่ีควรจะเป็นในอนาคตท่ีสอดรับและพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีจะเกิดข้ึน  
 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ของประเทศไทยทีย่งัเป็นปัญหาในเชิงกฎหมาย และรูปแบบ 
 การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินปรากฏข้ึนอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 เป็นตน้มา ตามมาดว้ยพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หากนบัเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัรวมเป็นเวลา 16 ปีกวา่ อาจกล่าวไดว้า่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทสําคัญในด้านการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีทันท่วงที การ

                                                 
3 โปรดดูเพ่ิมเติมใน Manfred B. Steger. Globalization: A Very Short Introduction, (New York: Oxford  University Press Inc. 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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สนองตอบความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการบาํรุงรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวใ้ห ้และการปกครองทอ้งถ่ินถือไดว้า่เป็นรากฐานท่ีสาํคญัยิง่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ใหสิ้ทธิประชาชนในการปกครองตนเองโดยการเลือกผูแ้ทนของตนในระดบัทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดและรับทราบปัญหา
มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีเขา้มาทาํงาน สาระท่ีสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจสรุปไดว้า่มีหกประการดงัน้ี 4 
 ขอ้ 1 ประชาชนในทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจบริหารทอ้งถ่ินตนเอง โดยมีความเป็นอิสระ
ในการกาํหนดนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง อิสระในการวางแผนเพ่ือกาํหนดทิศทางและการบริหาร
ทอ้งถ่ินตนเอง อิสระในการกฎ ขอ้งบงัคบัเพ่ือใชใ้นทอ้งถ่ินตนเอง รวมทั้งอิสระในการกาํหนดงบประมาณเพ่ือใช้
จ่ายในการบริหารทอ้งถ่ินของตนเองสําหรับแต่ละโครงการตลอดจนการหารายได ้นอกจากน้ีตอ้งเป็นอิสระใน
การบริหารงานทุกๆดา้น (administrative autonomy) เพ่ือให้นโยบาย โครงการ และขอ้บงัคบัต่างๆสัมฤทธิผล
ตามท่ีไดว้างไว ้และ มีอิสระในการบงัคบับญัชาบุคลากร มิใช่ดูแลพนกังานท่ีเป็นขา้ราชการของรัฐบาลกลางหรือ
เขตอ่ืน และทอ้งถ่ินไม่สามารถแต่งตั้ง ถอดถอน ใหคุ้ณใหโ้ทษหรือโยกยา้ยบุคลากรได ้

ขอ้ 2 ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ความเป็นอิสระเหล่านั้นเป็นไปโดย
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและฝ่ายบริหารจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจะเป็นการเลือกตั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้
 ขอ้ 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวตอ้งมีฐานะทางกฎหมายเพ่ือรับผดิชอบในการบริหารงานของ
ตน หรือก็คือมีความเป็นนิติบุคคล สามารถดาํเนินการใดๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเช่นเดียวกนั หากทาํผิด
กฎหมายก็จะตอ้งรับผลนั้นๆ 
 ขอ้ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแบบรัฐบาลกลางกาํกบัดูแล 
มิใช่ควบคุม การกาํกบัดูแลก็เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปตามกฎหมายกาํหนดไวมิ้ใช่ไปควบคุมหรือระงบัโครงการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือควบคุมงบประมาณ เช่น อา้งวา่มากเกินไป 
 ขอ้ 6 ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินนั้นหมายถึงความเป็นอิสระในการบริหารกิจการต่างๆของทอ้งถ่ิน
ตนเองเท่านั้น มิใช่ความอิสระนั้นหมายถึงความเป็นเอกราชแต่อยา่งใด 
 สาระท่ีสําคญัของการปกครองท้องถ่ินทั้ งหกประการดังกล่าวหากนํามาใช้ดําเนินการประกอบกับ
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จวบจนปัจจุบนัการปกครอง
ทอ้งถ่ินของไทยคงกา้วหนา้ไปเป็นอยา่งมาก แต่ทวา่ความพร้อมของการนาํไปดาํเนินการตามหกประการดงักล่าว
กลบัล่าชา้ทั้งน้ีแมจ้ะมีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานราชการไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ตามแต่ความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง และงบประมาณท่ีจะตอ้งจัดสรรจากรัฐบาลก็ยงัไม่เป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวจึงทาํให้เกิดความล่าชา้ หรือท่ี ธเนศวร์ เจริญเมือง5 เรียกวา่การพฒันา

                                                 
4 โปรดดูเพ่ิมเติมใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, ‚การปกครองท้องถ่ิน (Local Government) กับการบริหารจัดการท้องถ่ิน   

  (Local Governence)‛ ใน ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถ่ินกับการบริหารจัดการท้องถ่ิน, 2551.  
5 ดูเพ่ิมเติมใน ธเนศวร์ เจริญเมือง. ดอกไม้ LDC บานสะพร่ัง: หน่ึงทศวรรษการกระจายอาํนาจของรัฐ ไทย (พ.ศ. 2540  – 

2550) ใน เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพ่ือชุมชน) ฉบับท่ี 31, กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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ประเทศและทอ้งถ่ินท่ีมีการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินล่าชา้ (Late Decentralizing Country) และทาํให้ภารกิจบาง
ดา้นไดรั้บการถ่ายโอนมาแลว้แต่ยงัขาดงบประมาณในการดาํเนินการเป็นตน้6  

นอกจากปัญหาดงักล่าวแลว้จะพบอีกวา่ในดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้
หลกัแนวคิดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํภารกิจอะไรได ้หรือไม่ได ้เป็นจาํนวนเท่านั้น เท่าน้ีประเภท ลว้น
ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด จะดาํเนินการท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายกาํหนดไวไ้ม่ไดเ้ลย ดงันั้นกฎหมาย
ไทยจึงเขียนอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวเ้ป็นจาํนวนมากให้มีความครอบคลุมภารกิจหนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหมือนในต่างประเทศ เช่น เขียนอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไวเ้ป็นจาํนวน 29 ประเภทบา้ง 31 ประเภทบา้ง แบ่งเป็นภารกิจหนา้ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํ
ประเภทหน่ึงและอาจจะจัดทาํจาํนวนหน่ึง อย่างไรก็ตาม การกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไวเ้ป็นจาํนวนมากและให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายไปแสวงหาหนทางการทาํงานกนัเองตาม
ความเหมาะสมและตามบุญตามกรรมตามภารกิจดงักล่าวขา้งตน้นั้น ประกอบกบัขอ้กฎหมายท่ีกาํหนดให้ทาํได้
ตามขอบเขตท่ีกาํหนดเท่านั้น นอกจากน้ีการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง
สนองตอบความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการอีกดว้ย ทาํใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ี ของการ ‘มดัมือชก’ จนเกินไป 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาท่ีตามสามประการ7ดงัน้ี 
 ประการแรก การควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยศูนยก์ลางจะมีความกวา้งขวางตามภารกิจ
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น เม่ือมีการกาํหนดหนา้ท่ีเร่ืองส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้การ
ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดจะปฏิบติัหน้าท่ีเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อย่างไร ก็คงจะตอ้งให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีกระทรวงส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลไดก้าํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง 

ประการท่ีสอง การทาํงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะทาํเร่ืองอะไรไดห้รือไม่ได ้ดีหรือไม่ดี
อย่างไรเป็นเร่ืองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหลายตอ้งเรียนรู้กันเอาเอง รัฐบาลกลางเป็นเพียงผูใ้ห้การ
สนบัสนุน และส่งเสริมภายนอก รวมทั้งกาํกบัดูแลเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น รัฐบาลกลางไม่ไดถู้กกาํหนดให้ทาํงานร่วม
หรือมีส่วนรับผิดชอบร่วมดว้ยเลย หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํงานไม่เป็นหรือทาํงานไม่ได ้

ประการท่ีสาม การเขียนกฎหมายแบบกวา้งนั้นลืมไปวา่เม่ือประชาชนมีการศึกษาสูงข้ึน การจดับริการ
สาธารณะโดยรัฐบาลและโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะกลายเป็น ‚สิทธิ‛ ท่ีประชาชนพึงมีพึงได้ การ
บริการสาธารณะไม่ใช่สงัคมสงเคราะห์ซ่ึงรัฐบาลกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีดุลยพินิจดว้ยตนเอง
วา่จะให้บริการหรืออาจจะให้บริการตามความจาํเป็นของตน (ซ่ึงไม่ใช่ดาํเนินการทั้งหมดตามท่ีกาํหนดเพราะ
อาจจะไม่ไดต้อบสนองแบบสงัคมสงเคราะห์) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาในเชิงขอ้กฎหมายท่ียงัล่าชา้และยงัไม่รัดกมุ รอบคอบต่อการ
นาํไปดาํเนินการในทางปฏิบติั แมว้า่บางอยา่งจะไดน้าํไปปฏิบติัแลว้แต่ในอนาคตอาจก่อให้เกิดปัญหาข้ึนไดจึ้ง
สมควรจะทบทวนในดา้นกฎหมายท่ีกาํหนดให้ดาํเนินการในทางการปฏิบติัต่อภารกิจต่างๆเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

                                                 
6 ดูรูปแบบ ระยะเวลา และภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมได้ใน  

  โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถ่ิน ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เนท็, 2553. หน้า 230 – 235.  
7 ดูเพ่ิมเติมใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. ‚การเขียนกฎหมายกาํหนดภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถ่ิน‛ ใน เอกสาร 

‚รวมบทความวิชาการ ฉบับท่ี 1‛ ส่วนงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สาํนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน (นโยบายและ
แผน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, กรุงเทพ: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2549. หน้า 16 – 20. 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
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I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
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สภาพการณ์และความเป็นจริงทางสังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั นอกจากน้ียงัตอ้งปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆท่ีผูกรัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทางปฏิบัติจนเกินไปให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนได้ทันต่อ
สถานการณ์จะส่งผลใหเ้กิดความรวดเร็วในการใหบ้ริการและดาํเนินการมากข้ึน นอกจากประเด็นดงักล่าว ผูเ้ขียน
เห็นว่ามีอีกประเด็นสําคญัประเด็นหน่ึงท่ีควรนํามาเสนอในบทความน้ีก็คือ รูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของไทยท่ีผูเ้ขียนเห็นว่ายงัถูกกาํหนดอย่างตายตวัจนเกินไป และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ลกัษณะจดัตั้งซ่ึงก็หมายถึงวา่ เป็นองค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนตามท่ีกฎหมายกาํหนดทาํให้รูปแบบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยไม่ไดมี้อิสระมาตั้งแต่เร่ิมตั้ง หากพิจารณาจากรูปแบบองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไทยซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) และ 

รูปแบบพิเศษ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ เมืองพทัยา รวมรูปแบบการปกครองทั้งสองรูปแบบ
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 7,855 หน่วยการปกครอง (โกวิทย ์ พวงงาม, 2553: 165 ” 167) และหากพิจารณารูปแบบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยก็จะพบวา่เรามีการปกครองทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริงเพียงสองรูปแบบคือ แบบสภา ” ฝ่าย
บริหาร (เช่น อบจ. อบต. เทศบาล ลว้นแลว้แต่เป็นแบบสภา ” ฝ่ายบริหารทั้งส้ินรวมไปถึงรูปแบบการปกครอง
ทอ้งถ่ินของเมืองพทัยาหลงัปีพ.ศ. 2540 เป็นตน้มาดว้ย) กบั รูปแบบพิเศษคือ กทม. (แห่งเดียวเท่านั้น) ซ่ึงเป็นผล
มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตั้งแต่ฉบบัพ.ศ. 2540 มาจนถึงฉบบัปีพ.ศ. 2550 ก็ยงัคงไวใ้นมาตรา 284 
คือ  
  มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ ง คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินท่ีมา จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละส่ีปี คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะเป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาํพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
และจะมีผลประโยชน์ขดักนักบัการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกฎหมายบญัญติัมิได ้คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผู ้
มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ เลือกตั้งสมาชิก 
   สภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย บญัญติัในกรณีท่ีคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้ จากตาํแหน่งและจาํเป็นตอ้งมีการแต่งตั้ง
คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว มิใหน้าํบทบญัญติัวรรคสาม และวรรคหก มาใชบ้งัคบั 
ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติัการจดัตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีโครงสร้างการบริหารท่ี 
แตกต่างจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ให้กระทาํไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั แต่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 

จากรัฐธรรมนูญมาตราดงักล่าวน้ีเองเป็นเสมือนการล๊อคสเปครูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหาร 
และสภาทอ้งถ่ินจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แมจ้ะกาํหนดวา่อาจจะมาจากการเลือกตั้งทางตรงหรือทางออ้มก็
ข้ึนอยูก่บัสภาทอ้งถ่ินท่ีจะให้ความเห็นก็ตาม แต่รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินทั้งหมดของประเทศในปัจจุบนันั้น 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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ฝ่ายบริหาร/ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งทางตรงทั้งหมดไม่วา่จะเป็นรูปแบบทัว่ไปหรือรูปแบบพิเศษ และยงัเป็น
การทาํใหรู้ปแบบผูจ้ดัการเมืองท่ีเรานาํมาใชก้บัเมืองพทัยาไดห้ายไปเพราะการวา่จา้งผูบ้ริหารเมืองมาทาํงานนั้น
ขดักบัรัฐธรรมนูญท่ีกาํหนดใหฝ่้ายบริหารจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ซ่ึงทาํใหส้ภาพการบริหารจดัการเมือง
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเช่นเมืองพทัยาแปรรูปการบริหารจดัการมาเป็นแบบรูปแบบเทศบาลนั่นเอง เม่ือมองไปใน
อนาคตขา้งหนา้จะเห็นวา่ การพฒันาพ้ืนท่ีแต่ละแห่ง เช่นพ้ืนท่ีท่ีมีรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นจาํนวนมหาศาล หรือ
บางพ้ืนท่ีเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีจาํเพาะอาจจะส่งผลเสียหากนาํเอารูปแบบการบริหารทอ้งถ่ินท่ีมาเหมาะสม
และไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของประชาชนเจ้าของพ้ืนท่ี นอกจากน้ีหากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นเขต
ชายแดนติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นดว้ยแลว้ ความเป็นเฉพาะกิจทางการบริหารท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยันกับริหารมือ
อาชีพท่ีไม่ใช่นกัการเมืองหรือ บริเวณ/พ้ืนท่ีดงักล่าวควรใหน้กับริหารอาชีพท่ีอาจจะไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งแต่มี
ความเช่ียวชาญเข้ามาทํางานอาจจะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกว่าการล๊อคสเปคให้รูปแบบการ
ปกครองตอ้งเป็นแบบเดียวทัว่ประเทศ 
 
รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีค่วรจะมกีารปรับรูป 
 จากปัญหาดงัไดก้ล่าวมาตั้งแต่ตอนตน้ของบทความ ประกอบกบัความเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั
ท่ีติดต่อถึงกนัของส่วนต่างๆของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว การส่ือสารและเทคโนโลยีในการขนส่งท่ีก้าวหน้า 
ปัจจยัการผลิตรวมทั้งประชากรท่ีมีการเคล่ือนยา้ยเพ่ิมมากข้ึน การเงินและการพานิชท่ีรวดเร็วขา้มพรมแดนอาณา
เขตประเทศ การอุบติัข้ึนของเศรษฐกิจฐานความรู้และการพานิชอิเลคทรอนิคส์ ความสามารถของนวตักรรมท่ี
แพร่หลายและรวดเร็ว และตลาดท่ีขยายกวา้งในทุกมุมโลกสาํหรับสินคา้และบริการ ดงัไดก้ล่าวนาํข้ึนตน้บทความ
ไวแ้ลว้นั้น ประเด็นดา้นเศรษฐกิจการตลาดเสรีหรือ Free Market นั้นตอ้งการให้โลกมีระบบตลาดเป็นหน่ึง
เดียวกนัเพ่ือใหเ้กิดการคา้ขายท่ีแข่งขนักนัในเวทีโลก หรือแมแ้ต่การรวมกลุ่มประเทศเป็นกลุ่มต่างๆไม่วา่จะเป็น
สหภาพยโุรป หรือท่ีใกลต้วัเรามากท่ีสุดในอนาคตอนัใกลน้ี้ก็คือ การรวมกลุ่มประเทศเขา้เป็นประชาคมอาเซียน
นั้น ลว้นตั้งอยูบ่น ‚ฉนัทามติ‛ คือการเห็นคลอ้ยตามกนัไปในทางเดียวกนั การจบัมือกนัร่วมพฒันาไปในทิศทาง
เดียวกนั เป็นตน้ การเห็นคลอ้ยตามกนัดงักล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาโดยเฉพาะระบบโลกาภิวตัน์ซ่ึงมี
ส่วนช้ีนําฉันทามติต่างๆมากมายในความพยายามท่ีจะทาํให้โลกของเราเป็นโลกเดียวกันหมดภายใตร้ะบบ
เศรษฐกิจโลก หรือกลุ่มของตนโดยอาศยัขอ้อา้งของตลาดเสรีมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการ ซ่ึงจะมีผลดีกบัคน
กลุ่มนอ้ยท่ีมีฐานะดี และมีทุนในการทาํธุรกิจ แต่ในระบบเสรีนั้นทุกคนไม่ไดเ้ท่าเทียมกนัทั้งหมดเพราะคนส่วน
หน่ึงท่ียงัไม่มีศกัยภาพหรือขาดโอกาสก็ไม่สามารถไปแข่งขนักบักลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพสูง8 น่ียงัไม่นบัรวมกบัการ
เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมทางเศรษฐกิจระดบัต่างๆ  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีดูแลเชิง
พ้ืนท่ีไม่วา่จะเป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นอยู่
และคุณภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการปรับตวัในการบริหารจดัการตนเอง 
นอกจากน้ีแมว้่ารัฐธรรมนูญจะบญัญติัขอบเขตท่ีจาํกดัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้แต่ก็ไดใ้ห้สิทธิ และ
                                                 

8 ดูเพ่ิมเติมใน อานันท์ กาญจนพันธ์ุ. ‚ความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง‛ ใน วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจใน 
  เศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549. 
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เสรีภาพของคนในชุมชนในอนัท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ดงันั้น ขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ขียนเห็นว่ามี
ความสาํคญัต่อการพิจารณาปรับปรุงสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหวัขอ้การศึกษาวจิยัต่อยอดบทความท่ี
น่าสนใจดงัจะไดเ้สนอดงัต่อไปน้ี    

ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีหลากหลายรูปแบบภายใต้ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพการณ์โลกในยคุปัจจุบนัท่ีหากวา่โครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมไปถึงกฎระเบียบเดิมท่ีบีบ
รัดตายตวัอยา่งท่ีเป็นอยูอ่าจจะไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยคุปัจจุบนั นอกจากน้ีรูปแบบองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอยู่ทัว่โลกก็ใช่ว่าจะถูกนําไปใชใ้นแต่ละแห่งโดยไม่ประยุกต์ก่อนนําไปใช ้ผูเ้ขียนมี
ความเห็นวา่ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท่ีจะถึงน้ี โครงสร้าง รูปแบบ ลกัษณะ และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะมีการศึกษาและพฒันาเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การไหลบ่าของการลงทุนขา้มชาติ การตดัขา้มทางวฒันธรรมจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา การไหล
เขา้มาของแรงงานประเทศต่างๆในภูมิภาค การบริหารงานทอ้งถ่ินจะตอ้งรอบรู้และเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนกฎ ระเบียบ ท่ีไม่เอ้ือต่อการปฏิบติัควรมีการศึกษาและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้เกิดผลดีทางการ
ปฏิบติัอยา่งเร่งด่วน อีกทั้งประเทสมาชิกต่างๆของภูมิภาคอาเซียนนั้น ถือไดว้า่มีความหลากหลายไม่วา่จะเป็นใน
ดา้นของภาษาท่ีแต่ละประเทศก็มีภาษาเฉพาะถ่ินของตนเอง ในดา้นเศรษฐกิจนั้น ระบบเศรษฐกิจก็ยงัมีความ
แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ รวมไปถึงรูปแบบการปกครองภายในแต่ละประเทศยิ่งมีความแตกต่างหลากหลาย
อนัจะนําไปสู่ความไร้ระเบียบหากประเทศไทยยงัไม่ชัดเจนในเร่ืองของการปรับโครงสร้างระบบบริหารงาน
ทอ้งถ่ินอนัถือไดว้า่มีจาํนวนและพ้ืนท่ีทั้งประเทศท่ีจะตอ้งรับผลกระทบจากการเปิดประเทศสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ขอ้เสนอประเด็นรูปแบบผูเ้ขียนมองวา่ควรให้แต่ละทอ้งถ่ินสามารถเสนอรูปแบบการปกครองท่ีเห็นว่า
เหมาะสมในการนาํมาใชแ้ละสามารถใชรู้ปแบบดงักล่าวท่ีเสนอมานั้น ประเด็นดงักล่าวน้ีก็หมายถึงวา่รัฐธรรมนูญ
จะต้องปรับเปล่ียนการจํากัดรูปแบบท่ีตายตวัดังท่ีกล่าวไวใ้นบทความให้ประชาชน ชุมชน สามารถ ‚เลือก
รูปแบบ‛ ท่ีตนตอ้งการเพ่ือให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนได ้และจะเป็นการ
สร้างประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็อีกทางหน่ึง ทั้งน้ีเพราะการสร้างประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินไม่
ควรจะรับเอาตวัแบบประชาธิปไตยระดบัชาติมาเป็นตวัแบบหลกัในการใช ้(เอนก เหล่าธรรมศัน์, 2550: 78)  แต่
ควรใชป้ระชาธิปไตยในชุดของชุมชน หรือพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือใหเ้หมาะสม 

ประการท่ีสอง ไม่ควรกาํหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นมาจากการเลือกตั้ง เพราะจะทาํให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบเดียวกนัหมด ไม่มีความแตกต่างหลากหลายต่อการนาํรูปแบบอ่ืนๆมาปรับใชใ้นพ้ืนท่ีแต่
ละแห่งเลย สภาพการณ์น้ีเกิดข้ึนหลงัจากการมีรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้มา และฉบบั พ.ศ. 2550 ก็
คงไวคื้อ ให้ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้ง จึงทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือท่ีอาจจะมีการ
สร้างสรรครู์ปแบบใหม่ไม่สามารถจดัตั้งหรือดาํเนินการได ้ในประเด็นน้ีผูเ้ขียนมองวา่ ควรจะหันไปทบทวนการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญในมาตราดงักล่าว เพ่ือใหส้ามารถนาํเอารูปแบบของการปกครองทอ้งถ่ินแบบอ่ืนๆ ไม่วา่จะคิด
ข้ึนเอง นาํมาประยกุตใ์ชก็้ตามแต่ใหมี้ความเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาและดูแลรักษาทอ้งถ่ินของตน
ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น สภาชุมชน ผู ้จัดการเขต ผู ้จัดการเมือง ท่ีอาจจะมาจากการสรรหาของ
คณะกรรมการตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นตน้  
 ประการท่ีสาม การกาํหนดแผนพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรกาํหนดข้ึนมาจาก
ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่กําหนดไวก้วา้งและตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีเป็นนามธรรมจนเกินไป อีกทั้ ง
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมควรตดัคาํวา่แห่งชาติออกไปเพราะจะก่อให้เกิดการติดยึดกบักรอบการดาํเนินงาน
ท่ีจะตอ้งเดินตามกรอบท่ีกาํหนดไวใ้นระยะ 5 ปี ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ในแต่ละปีก็มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและใน
แต่ละพ้ืนท่ี ภูมิภาคก็มีความตอ้งการตลอดจนปัญหาท่ีแตกต่างกนั การกาํหนดเป็นแผนพฒันาแห่งชาติแมว้า่จะมี
ความเป็นเอกภาพแต่อาจจะไม่เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 ประการท่ีส่ี หน่ึงในสามเส้าของหลกัการของประชาคมอาเซียนคือด้านเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลต่อการ
แข่งขนัในอนาคตอนัใกลจ้ะถึงน้ี การไหลบ่าและตดัขา้มอาณาเขตรัฐ ชาติ ในการเขา้มาลงทุนประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของนกัลงทุนในอาเซียนยอ่มตอ้งเกิดข้ึนอยา่งมากมาย การกระจายตวัทางการประกอบการของนกั
ลงทุนตามความสนใจในแต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆส่งผลกระทบในดา้นต่างๆท่ีตามมาให้แก่
ทอ้งถ่ินอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ท่ีผูเ้ขียนย ํ้าวา่ไม่ควรมีรูปแบบ
ท่ีตายตวัเพียงไม่ก่ีแบบ) เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยเฉพาะการเปิดเพดานดา้นการจดัเก็บภาษี และการให้อาํนาจ 
หรือมอบอาํนาจ ถ่ายโอนอาํนาจทางการบริหารในดา้นการจดัเก็บภาษี การออกขอ้บงัคบัในการประกอบธุรกิจ ใน
พ้ืนท่ีทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั ทั้งน้ีเพราะทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผลกระทบโดยตรงก็ควรจะใหท้อ้งถ่ิน
นั้นมีอาํนาจในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาไปพร้อมๆกบัการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีของตนเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม่เกิดความขดัแยง้และไม่สูญเสียประโยชน์จากการเขา้เป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 ประการสุดทา้ย คาํวา่ ‚โลกาภิวตัน์‛ ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการคา้เสรี หรือการ
รวมกลุ่มประเทศเขา้เป็นประชาคมดงัไดก้ล่าวมานั้น แมว้า่จะมีผลกระทบ (ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได)้ ต่อประชาชนทุก
ระดบัตั้งแต่ทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัชาติก็ตามแต่ ส่ิงสาํคญัก็คือ การใหค้วามรู้ท่ีเพียงพอแก่ประชาชนอยา่งรอบดา้น
ถือวา่เป็นภูมิคุม้กนัและภูมิตา้นทานท่ีย ัง่ยนืมากกวา่การมุ่งแข่งขนัโดยหลงลืมไปวา่ ศกัยภาพของการแข่งขนัตอ้ง
ตั้งอยูบ่นความเสมอภาคจากภายในประเทศของตนเสียก่อน ก่อนจะออกไปแข่งขนักบัภายนอก ดงันั้น การเตรียม
ตวัตั้งแต่ตอนน้ีโดยการปรับปรุงส่วนต่างๆท่ียงัอ่อนดอ้ยให้มีประสิทธิภาพพร้อมใชง้านก็จะทาํให้เกิดการพฒันา
ไปในทิศทางท่ีเป็นบวกต่อประเทศในอนาคตต่อไป  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Social Movement: Case Study of Students Movement for Ousting the School 
Administrative Board 

Chaimanoo Kunok* 
Montri Khamwan** 

 
Abstract 

 
This study has 5 main purposes as follow; 1) to study the root cause of a student‟s collective 

action 2) to study the formation process of the collective student action 3) to study the factors and the 
dynamism of the students collective action 4) to define what make the collective action success   5) to 
study the effect of the student movement and the changes in school administration after the protest 
           The research is a qualitative research using the interview as the data collecting tool. The data 
derived from 33 sampling interviewees randomly chosen among students, teachers, parents and the 
villagers who support the protest. 
 The results reveal that; 1) the root causes of the student collective action is the lack of 
transparency of the school administrative board and the banned of student freedom of speech and 
participation in some school activity.2) the student used the non violence approach. The protest was 
done mostly through flyers, documentary work, social media and public speaking. There was no 
negotiation process between the protesters and the school administrative board. The only resolutions 
for the situation requested by the student group were the resignation of the school director.3)-4) the 
factors that contribute to the success of the collective action are the school and community loyalty, the 
awareness of students regarding rights and participation in school administrative and the support from 
the community leader.5) After the protest, the school director resigned and the situation was solved and 
settled with more participation of students and community eyes. 
 
Keywords: Social Movement / School Administrative Board 
 
 

ขบวนการภาคประชาชน กรณศึีกษาการรวมกลุ่มของนักเรียนในการชุมนุมประท้วงเคลือ่นไหว 
ขับไล่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดัเลย 
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ผลการวิจยัพบวา่ 1) สาเหตุของการรวมกลุ่มนกัเรียนประทว้งคือ การบริงานของผูบ้ริหารท่ีไม่มีความ
เป็นธรรมและไม่โปร่งใส เช่น การปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียน  ไม่สนับสนุนวงโยธวาทิต การไม่เข้า
โรงเรียน มอบหมายตวัแทนเขา้ประชุม การตดัสินใจล่าชา้ การด่ืมสุราในโรงเรียนช่วงจดักิจกรรม การกล่าวหา
นกัเรียนของครูบางท่านทั้งในห้องเรียนและในขอ้สอบ และการคอรัปชัน่ เช่น การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ครุภรัฑ์
ต่างๆโดยสั่งซ้ือผ่านร้านเครือญาติของตนซ่ึงผูบ้ริหารเป็นหุ้นส่วนดว้ย 2) การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีกลุ่มนกัเรียน 
ยื่นแถลงการณ์ ใชเ้อกสารเป็นส่ือในการทาํความเขา้ใจและอาศยัส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าว ลงพ้ืนท่ีทาํความ
เขา้ใจกบัผูป้กครอง และไดร้ะดมมวลชน(นกัเรียน ผูป้กครอง) ปราศรัย ยดึแนวทางสนัติวิธี ไม่ใชค้วามรุนแรง ไม่
มีการเจรจา จนกระทัง่ผูอ้าํนวยการไดย้า้ยออกจากโรงเรียนในวนัท่ีมีการชุมนุมประทว้งนั้น 3) ความสาํเร็จในการ
ชุมนุมคร้ังน้ีเกิดจากสาํนึกความเป็นพลเมือง ความสามคัคี และรักในสถาบนัและชุมชนของตนเอง ปกป้องสิทธิท่ี
ตนเองควรไดรั้บ ร่วมทั้งตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนดว้ย พร้อมกบัแรงสนบัสนุนจากผูป้กครอง ผูน้าํ
ชุมชนอีกดว้ย 4) การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสาํเร็จไดเ้พราะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้าํชุมชนท่ีกลุ่มนกัเรียนเขา้ไป
ทาํความเขา้ใจพร้อมขอ้มูล ผูป้กครองท่ีใหค้าํปรึกษาและกาํลงัใจ ส่ือมวลชนท่ีช่วยการเผยแพร่ข่าวให้สังคมไดรั้บ
รู้ความจริง 5) หลงัการเคล่ือนไหวสาํเร็จ บรรยากาศการเรียนและทาํกิจกรรมภายในโรงเรียนกลบัมาคึกคกั และ
ตอบสนองความตอ้งการในการเสริมทกัษะในการสอบเขา้แข่งขนัในระดบัอุดมศึกษาและอ่ืน อีกทั้งตรงตามความ
คาดหวงัของนกัเรียนและผูป้กครอง ชุมชน 
 
ค าส าคญั: ส านึกความเป็นพลเมอืง / การคอรัปช่ัน / การเคลือ่นไหว  
 
บทน า 
 ปัจจุบนัปัญหาท่ีพบบ่อยในสถานศึกษา คือปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ของบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นผูบ้ริหาร คณะครูอาจารย ์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาในลกัษณะอ่ืนๆเช่น ปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ปัญหาการลงโทษนักเรียนโดยใชค้วามรุนแรงจนเกินไป หรือแมก้ระทัง่ปัญหาท่ีเกิด
จากตวันักเรียน นิสิตนักศึกษาเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท  
ปัญหาทางดา้นการติดยาเสพติดหรือคา้ยาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภใ์นระหวา่งเรียน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงปัญหาของสงัคมวา่มีจุดบกพร่องของระบบการศึกษาของสงัคมไทยนั้นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขร่วมกนัของ
คนในสงัคม เพราะถา้หากมองในแง่ของการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสงัคมไทยแลว้นั้น การศึกษานบัเป็นส่ิง
สาํคญัท่ีจะทาํให้บุคคลแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในการทาํงานหรือการประกอบอาชีพต่างๆในการดาํเนิน
ชีวติ และเม่ือคนในสังคมมีความรู้ความสามรถยอ่มทาํให้สังคมเกิดการพฒันา ผ่านการศึกษาและพฒันางานของ
ตนเองในแต่ละสาขาวชิาของตนท่ีไดเ้รียนมาดงันั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของแต่ละบุคคล และสาํคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ  ผูท่ี้ไดรั้บหนา้ท่ีในการเป็นครูหรืออาจารย ์จึงนบัเป็น
อาชีพท่ีสาํคญัยิง่ในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัลูกศิษย ์ ใหมี้ความรู้ท่ีจะเป็นกลไกในการพฒันาสงัคมต่อไป 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้กิดความสนใจและเลือกศึกษาการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน โดย
ศึกษากรณีการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการของนกัเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย  ซ่ึงเกิดจากปัญหา
การมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผูอ้าํนวยการโรงเรียน รวมถึงการมีพฤติกรรมในการคอรัปชัน่ งบประมาณใน
การจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุครุภณัฑต์่างๆของทางโรงเรียน เหตุการณ์ดงักล่าวจึงนาํมาสู่การรวมกลุ่มของนกัเรียนท่ีไม่
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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พอใจต่อพฤติกรรมของผูอ้าํนวยการ ในการต่อตา้นการบริหารงานของผูอ้าํนวยการโรงเรียนและนาํมาสู่การ
ชุมนุมประทว้งเพ่ือเรียกร้องและขบัไล่ใหผู้อ้าํนวยการใหล้าออกหรือยา้ยโรงเรียน เหตุใดกลุ่มนกัเรียนถึงเกิดความ
กลา้หาญทาํในส่ิงท่ีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้ทาํ มีกลุ่มใดผลกัดนั  หรือมีพลงัของการรวมกลุ่มของนักเรียน
เป็นอยา่งไร  รวมถึงมีขั้นตอนในการดาํเนินการเป็นอยา่งไร  และมีการวางแผนกนัอย่างไรในการต่อสู้เรียกร้อง
ผ่านแรงกดดนัต่างๆ ท่ีผลกัดนักลายเป็นพลวตัท่ีนาํมาสู่การเป็นขบวนการชุมนุมต่อตา้นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
นบัเป็นขบวนการภาคประชาชน ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือเป็นการแสดงพลงัของกลุ่มเด็กนกัเรียนท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
บรรลุนิติภาวะท่ีสามารถรวมกลุ่มและกระทาํการอยา่งเป็นขั้นตอน ท่ีสาํคญัสามารถขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนได้
สาํเร็จ ชยัชนะท่ีถือวา่เป็นการแสดงพลงัท่ีบริสุทธ์ิของเด็กนกัเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยในคร้ังน้ี เป็น
บทเรียนท่ีสะทอ้นสงัคมใหเ้ห็นถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในสถานศึกษา  รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ของบุคลากรทางการศึกษา และสามารถเป็นบทเรียนท่ีตอกย ํ้าผูท่ี้ได้ช่ือว่าเป็นครูอาจารย ์ได้ทบทวนถึงคาํว่า
จรรยาบรรณของการเป็นครูอาจารยท่ี์ดี เพราะนอกจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัลูกศิษยแ์ลว้นั้น คุณธรรม
และจริยธรรมย่อมมีความสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลาการทางการศึกษา เพราะถือว่าคนส่วนใหญ่ใน
สงัคมจะตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีดีเพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้ความสามารถ ในการพฒันาทกัษะของตนเอง  ท่ีจะเป็นพลงั
ในการขบัเคล่ือนสงัคม และประเทศชาติใหเ้ดินหนา้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุท่ีนาํมาสู่การรวมกลุ่มชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการของนกัเรียน 
 2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการและขั้นตอนในการเคล่ือนไหวของนักเรียนในการชุมนุมประท้วงขับไล่
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงพลงัในการขบัเคล่ือนการ
ชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 4.เพ่ือศึกษาพลวตัท่ีนาํมาสู่ความสาํเร็จในการรวมกลุ่มชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 5. เพ่ือศึกษาถึงผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากขบวนการเคล่ือนไหวชุมนุมประท้วงของ
นกัเรียนในการขบัไล่ผูอ้าํนวยการไดส้าํเร็จ 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการขอขอ้มูลจากแกนนาํนกัเรียนในการชุมนุมประทว้งขบั
ไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดัเลย ซ่ึงไดข้อ้มูลมาจากการสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนท่ีจริงในการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลจากประชาชนในพ้ืนท่ีและนกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมประทว้ง เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการ
คน้หาขอ้มูลวิจยั 2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ให้ตรงตามวตัถุประสงค ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา ความ
ครบถว้น ความถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาของการศึกษา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 3.ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ผล  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขบวนการภาคประชาชน กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของนกัเรียนในการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
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แห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัแก่ผูว้ิจยั โดยจาํแนกออกเป็นกลุ่มๆ ดงัน้ี 1.กลุ่มแกนนาํนกัเรียนใน
การเคล่ือนไหว  3 คน 2.กลุ่มนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมเคล่ือนไหว 10 คน 3.กลุ่มผูน้าํชุมชนและผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียน 15 คน 4.กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 2 คน 5.กลุ่มคณะครูในโรงเรียน3 คนรวมจาํนวน33คน 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองขบวนการภาคประชาชน กรณีศึกษาการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการของ
นกัเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ผลการศึกษาจากการลงพ้ืนท่ีโดยแยกเป็นประเด็นดงัน้ี 
 1.1 จุดเร่ิมต้นและพฒันาการของขบวนการเคลือ่นไหว 
  จุดเร่ิมตน้ในการรวมกลุ่มชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยใน
คร้ังน้ีมีสาเหตุมาจากการชุมนุมประท้วงของรุ่นพ่ีคร้ังท่ีแลว้โดยมีการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวในสาเหตุจากการ
บริหารของผูอ้าํนวยการ โดยมีแกนนาํในการรวมกลุ่มเพียง 5 คนและมีจาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมชุมนุมมีจาํนวน
ทั้งหมด 415 คน และมีผูป้กครองเขา้ร่วมประมาณ 10 คน ทาํการประทว้งท่ีหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ี
โรงเรียนแห่งน้ีตั้งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต3 ไดส่้งรองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและเลขานุการมารับเร่ือง และไดแ้จง้กบัทางกลุ่มขบวนการเคล่ือนไหววา่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจริงพร้อมจะดาํเนินการต่อไปทางกลุ่มจึงแยกยา้ยและสลายตวักนัไปในการชุมนุมในคร้ังนั้น เม่ือเวลาผ่าน
ไปสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต 3 ก็ไม่ไดมี้การดาํเนินการใดๆ และเหตุการณ์ภายในโรงเรียนไดมี้การ
แสดงท่าทีดูถูกเหยียดหยาม กล่าวเสียดสีกลุ่มนกัเรียน ไม่วา่จะเป็นในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน ของคณะครู
บางส่วนท่ีสนับสนุนทางฝ่ายผูอ้าํนวยการ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการจับกลุ่มคุยกันและเร่ิมขบวนการชุมนุม
ประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการในคร้ังน้ี โดยเร่ิมตน้ท่ีกลุ่มของคณะกรรมการนกัเรียนและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้น
ปีท่ี 6 
 “....สาเหตุท่ีนกัเรียนบางกลุ่มนะครับท่ีไดติ้ดตามผลงานของ ผอ.และก็ไดรู้้ขอ้เท็จจริงหลายประการทาํ
ใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีทนเห็นสภาพท่ีอยู่ๆ  ก็มีคนมาทาํในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมจึงทาํใหน้กัเรียนซ่ึงพวกเขาเองก็ไม่ยอมให้
โรงเรียนของเขาตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีพวกเขาเองรับไม่ไดค้รับ...”(สมัภาษณ์ นาย ก นามสมมุติ แกนนาํขบวนการการ
เคล่ือนไหว) 

จากการก่อตวัของคณะกรรมการนกัเรียนและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในการเคล่ือนไหวคร้ังน้ี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ให้ความหมายของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social 
Movement) ว่าเป็นการกระทํารวมหมู่ท่ีมีจุดหมายหรือมีผลเปล่ียนแปลงสังคมในทางสร้างสรรค์ผูเ้ข้าร่วม
ขบวนการอาจจะมีหรือไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมตั้งแต่เร่ิมแรกก็ได ้แต่เม่ือขบวนการแข็งแกร่งมาก
ข้ึน ขยายออกไปหรือมีความยัง่ยืน ก็อาจจะเปล่ียนเป็นค่านิยม (Values) สถาบนั (Institutions) และความสัมพนัธ์
ทางอาํนาจระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆ หรือระหวา่งรัฐกบัประชาชนได ้(ผาสุก พงษไ์พจิตร. 2545, 30) และมีการ
ขยายตวัของกลุ่มมากข้ึน 
 
ปัญหาและข้อเรียกร้อง 
 จากการใหส้มัภาษณ์ของแกนนาํเก่ียวกบัประเด็นดา้นปัญหาในการเคล่ือนไหวท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
เรียกร้องในคร้ังน้ีเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ้าํนวยการโดยตรงท่ีก่อใหเ้กิดความความไม่พอใจและเกิดประเด็น
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ความขดัแยง้อนันาํมาสู่การแสดงพลงัของนักเรียนในการรวมกลุ่มเป็นขบวนการเรียกร้องเคล่ือนไหวในการ
ชุมนุมประท้วงขับไล่ผูอ้าํนวยการ จากการสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้...(สัมภาษณ์ กลุ่มแกนนํา
ขบวนการการเคล่ือนไหว)มีดงัน้ี 
 - นโยบายการบริหารงานของผูอ้าํนวยการท่ีแตกต่างไปจากผูอ้าํนวยการท่านเดิม เช่นการยกเลิกกิจกรรม
ของนกัเรียนท่ีเคยปฏิบติัมาดงัเช่นกรณีของการไม่สนบัสนุนใหมี้วงโยธวาทิต ไม่สนบัสนุนใหมี้การจดัอบรมดา้น
กิจกรรมนกัเรียน  

“..พอมารับตาํแหน่งก็เกิดเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมเกิดข้ึน เช่นทาํใหค้ณะครูแตกแยกกนัและไม่มีทาํให้ครูบาง
คนเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีต่อเด็กนกัเรียนน่ีคือขอ้มูลท่ีนกัเรียนเห็นไดช้ดัเจนเลย..”(สัมภาษณ์ นางสาว ข นามสมมุติ 
แกนนาํการเคล่ือนไหว) 
 - ประเด็นดา้นการปิดกั้นการแสดงออกในการทาํกิจกรรมของนกัเรียน โดยไม่ให้การสนบัสนุนเหมือน
ผูอ้าํนวยการท่านก่อน ทาํให้กลุ่มของนกัเรียนเกิดการเปรียบเทียบและเกิดความไม่พอใจต่อการบริหารงานของ
ผูอ้าํนวยการ“...มีไปทาํไมวงโยธวาทิต อบรมไปทาํไม ไม่พอใจก็ออกไป...”(สัมภาษณ์ นาย ก นามสมมุติ แกนนาํ
ขบวนการการเคล่ือนไหว) 
 - พฤติกรรมส่วนตวัของผูอ้าํนวยการเช่น การไม่เขา้โรงเรียนมาทาํงาน การแสดงบทบาทดา้นการเป็น
ผูบ้ริหารท่ีตํ่า เช่นมอบหมายให้ตวัแทนไปร่วมประชุม และไม่ชอบพูดแสดงบทบาทในท่ีประชุมท่ีตนเป็นผูน้าํ 
การตดัสินใจล่าชา้ เช่นการสัง่การในการทาํงานต่างๆจะมีความล่าชา้เสมอ และการชอบด่ืมสุราในโรงเรียนในช่วง
ท่ีมีการจดักิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
 - ดา้นการเงินและพสัดุ การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑต์่างๆ เช่นกระดาษ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
โตะ๊เกา้อ้ี จะสัง่ซ้ือผา่นร้านเครือญาติของตนเองซ่ึงตวัผูอ้าํนวยการเป็นหุน้ส่วนอยูด่ว้ย 
 
2.วธีิการเคลือ่นไหวของนักเรียน 

2.1. การเคลือ่นไหวปิดล้อมเพือ่ขดัขวาง 
 วธีิน้ีทางขบวนการเคล่ือนไหวไดใ้ชก้ารปฏิบติัการของยทุธวิธีขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมืองปกติดว้ย
หลักการและแนวทางของการด้ือแพ่งต่อกฎหมายท่ีสําคัญ คือ การปิดล้อมเพ่ือขัดขวาง(Barricade)เป็นการ
เคล่ือนไหวดว้ยการสร้างเคร่ืองกีดขวางปิดลอ้มพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีอนัเป็นเป้าหมายของการเคล่ือนไหวเขา้ขดัขวาง
ไม่ให้ฝ่ายตรงขา้มหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมตามปกติได ้โดยเคร่ืองกีดขวางนั้นอาจเป็น
วสัดุส่ิงของหรือร่างกายของผูก้ระทาํเอง เช่น การปิดถนน การปิดลอ้มมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ทั้งน้ี ในช่วงทศวรรษ
ท่ี 18-19 หลกัของการปิดลอ้ม มีเป้าหมายเพ่ือทาํลายทรัพยสิ์นและสร้างความเสียหายแก่ชีวติใหแ้ก่ฝ่ายตรงขา้ม แต่
ภายใตบ้ริบททางสงัคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั การสร้างเคร่ืองกีดขวางและการปิดลอ้มสถานท่ีท่ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือทา้ทายต่ออาํนาจในการจดัการของฝ่ายรัฐ ชนชั้นนาํ และทุนนิยม ท่ีสําคญัคือ เป็นการปิดกั้นเพ่ือกีดขวาง
ในทางสาธารณะมากกว่าจะมุ่งไปท่ีเป้าหมายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Traugott,1995 อา้งถึงในประภาส ป่ินตบ
แต่ง,2552 : 157)ในวนัท่ีมีการเคล่ือนไหวใหญ่มีเหตุการณ์เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 หลงัจากการแบ่งสายในการลงพ้ืนท่ีของของแกนนาํขบวนการเคล่ือนไหวในการล่ารายช่ือผูป้กครอง
เพ่ือสนับสนุนการเคล่ือนไหวขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงน้ี จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนท่ีมี
ผลกระทบต่อนกัเรียน วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ดินทางเขา้พบนายอาํเภอด่าน
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ซา้ย เพ่ือแจง้ปัญหาภายในโรงเรียนใหรั้บทราบ ในวนันั้นเป็นวนัประชุมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงกาํนนัตาํบลโคกงาม
ได้เข้าร่วมรับฟังเช่นเดียวกัน วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าเจรจากับ
ผูอ้าํนวยการ โดยเรียกร้องให้ “ผู้อ านวยการออกจากโรงเรียนแห่งนี้ หากผู้อ านวยการไม่ออก นักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที ่6ทุกคนจะลาออกจากโรงเรียนแห่งนี”้ผูอ้าํนวยการไดพ้ดูกบันกัเรียนกลุ่มน้ีวา่ “ยนิดีที่จะเซ็นใบลา
ออกให้” จึงสร้างความไม่พอใจใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนกลุ่มน้ีไดอ้อกจากหอ้งประชุมและแจง้กบั
น้องๆว่าจะออกจากโรงเรียนน้ี น้องๆทุกคนไดร้้องไห้และร้องขอไม่ไดรุ่้นพ่ีออกจากโรงเรียนและไม่เขา้ร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน เป็นวนัเดียวกบัทางโรงเรียนจดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา สุดท้ายคณะครูท่ีไม่ได้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีไดข้อใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดพ้านอ้งๆเขา้ร่วมกิจกรรม ทุกคนถึง
ยอมทาํกิจกรรมในวนันั้น โรงเรียนไดส้ั่งปิดเรียนวนัท่ี 3 ” 6 กรกฎาคม พ.ศ.2552 วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2552 
แกนนําได้เข้าพบผูป้กครองและผูน้ําชุมชนใน 3 ตาํบล อีกคร้ังเพ่ือย ํ้าความมัน่ใจ และฝ่ายตรงขา้มได้มีการ
เคล่ือนไหวเช่นกนั ซ่ึงผูอ้าํนวยการและครูท่ีสนบัสนุนตน ไดเ้ขา้พบผูใ้หญ่บา้นทั้ง 3 ตาํบลเพ่ืออธิบายและช้ีแจง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีนกัเรียนไม่เขา้เรียน โดยมีกลุ่มนกัเรียนกลุ่มหน่ึงไดร้วมกลุ่มกนัเสพยาเสพติดและ
สร้างความปัญหาในทางเส่ือมเสียใหก้บัโรงเรียนและปัญหาชูส้าว สร้างความแตกแยกในโรงเรียนจากการเขา้พบ
ผูน้าํชุมชนทาํใหส้ายข่าวของแกนนาํขบวนการเคล่ือนไหวไดแ้จง้ข่าววา่การเคล่ือนไหวของผูอ้าํนวยการ ทางแกน
นาํขบวนการเคล่ือนไหว จึงไดล้งพ้ืนท่ีและเขา้พบผูใ้หญ่บา้นทั้ง 3 ตาํบลเช่นกนัโดยแบ่งสายในแต่ละตาํบล ได้
อธิบายความจริงให้ฟังในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีผูอ้าํนวยการพูดให้ฟังและไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้นเป็น
อยา่งดี  หลงัจากท่ีการประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นและผูป้กครองเรียบร้อย แกนนาํไดป้ระชุมเพ่ือแจง้ข่าวในส่ิงท่ี
เกิดข้ึน 
 “..หวา้เจอปัญหาใหญ่ทั้งเพ่ือนไม่สามคัคี นอ้งไม่มีระเบียบ ไม่มีวินยั ทาํอะไรก็ได ้อ.ก็ไม่เขา้สอน ตีไก่ 
ไปเล่นพนันท่ีไหนก็ได ้ผอ.ก็ไม่ว่าอะไร ผอ.ก็เขา้โรงเรียนสาย ไม่มาพบนักเรียนสักที(เสียงสูง)โรงเรียนก็ไม่
พฒันา...”(สมัภาษณ์ นางสาว ญ นามสมมุติ แกนนาํการเคล่ือนไหว) 
 “..ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2552 วนันั้นมีประชุมครู ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครูจากโรงเรียน
พระแก้วอาสาก็มา ประชุมเสร็จเพ่ินมากินก๋วยเต๋ียว เพ่ินก็มาคุยบอกว่าอย่าทาํ อะไรต่างๆนาๆ เพ่ินก็อา้งไป 
หลงัจากท่ีเพ่ินกลบั พวกเราก็เรียกกนัประชุมและตกลงวา่จะทาํ...” 
(สมัภาษณ์ อดีตประธานนกัเรียนหญิงโรงเรียน แกนนาํการเคล่ือนไหว) 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หลงัจากท่ีทุกคนลงพ้ืนท่ีอีกคร้ัง ในเวลา 16.00 น.ไดมี้การเรียกประชุม
ใหญ่อีกคร้ังท่ีบา้นของหวัหนา้แกนนาํขบวนการเคล่ือนไหว(ประธานนกัเรียนหญิง) มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 33 
คน โดยสาระสาํคญัของการประชุมคือ การเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงขา้มและการเคล่ือนไหวใหญ่ ในเวลา18.00 น.
ของวนันั้นท่ีประชุมไดต้กลงวา่ “จะเคลื่อนไหวขับไล่ผู้อ านวยการในเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552”โดยนัด
ชุมนุมหน้าโรงเรียนกลางถนนเลย-ด่านซ้าย (ทางหลวง) และสมาชิกทุกคนไดแ้บ่งหน้าท่ีกนัทาํงาน คืนวนัท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แกนนาํไดช่้วยกนัเตรียมการเคล่ือนไหวจนถึงสวา่งโดยไม่มีใครไดพ้กักระทัง่ถึงการชุมนุม
เสร็จส้ินลง เวลา 07.00 น.ของวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แกนนาํฝ่ายระดมคนเขา้ร่วมเคล่ือนไหวไดน้าํประกาศ
ของประธานนกัเรียน(แกนนาํของขบวนการเคล่ือนไหว) รอท่ีหน้ารถโรงเรียน  แจง้ให้รถรับส่งทั้งสองฝ่ังท่ีรถ
รับส่งจะมาส่งนกัเรียน ใหส่้งนกัเรียนท่ีหนา้โรงเรียนและบอกวา่วนัน้ีไม่มีการเรียนการสอน ซ่ึงถนนหนา้โรงเรียน
เป็นทางหลวงท่ีใชส้ัญจรระหวา่งอาํเภอภูเรือไปอาํเภอด่านซา้ย(ถนนเลย-ด่านซา้ย)โรงเรียนแห่งน้ีไดอ้ยูร่ะหวา่ง
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Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
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ก่ึงกลางของสองอาํเภอ จึงทาํใหข้บวนการเคล่ือนไหวไดใ้ชบ้ริเวณหนา้โรงเรียนและถนนเลย-ด่านซา้ย(ทางหลวง) 
เป็นบริเวณในการเคล่ือนไหวและปิดช่องทางการจราจรทาํให้เกิดผลกระทบต่อผูใ้ชเ้ส้นทางและชาวบ้านใน
บริเวณใกลเ้คียง เม่ือนกัเรียนและเคร่ืองเสียงพร้อมแลว้จึงไดเ้ร่ิมปราศรัยและแสดงเจตนาของการเคล่ือนไหวใน
คร้ังน้ี  โดยการปราศรัยคร้ังน้ีไดเ้รียกร้องให้ “ผู้อ านวยการต้องลาออกจากโรงเรียนแห่งนีท้ันที” และในระหวา่ง
การชุมนุมมีสจ.และกาํนนัไดข้ึ้นเวทีเพ่ือเจรจายติุการเคล่ือนไหวตามท่ีไดต้กลงกนั เม่ือสจ.พูดนานเท่าไรจาํนวน
นักเรียนท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวมากยิ่งข้ึนทาํให้สจ.และกาํนันได้หยุดพูดและลงเวทีไป แกนนาํปราศรัยคือ
ประธานนักเรียนประกาศจุดยืนของนักเรียนทุกคน “พวกเราจะไม่หยุดประท้วงจนกว่าผอ.จะออกไป” เสียง
ปรบมือและเสียงเฮก็ดงัข้ึนเป็นระยะๆ และมีผูป้กครองเร่ิมทยอยมาเร่ือยๆ นอกจากน้ีมีผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัเลย เขต 3 ไดเ้ขา้มาเจรจาแต่ก็ถูกทางแกนนาํห้ามเขา้ในพ้ืนท่ี นายอาํเภอไดเ้ดินทางมาเจรจาดว้ย
ตนเองแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้เขา้พูดคุยกับผูอ้าํนวยการ เม่ือเวลาผ่านไปขบวนของนายอาํเภอ ผูอ้าํนวยการเขต 
ผูอ้าํนวยการ ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเ้ดินออกมาจากโรงเรียนและไดมี้การเจรจาอีกคร้ัง หลงัจากการ
เจรจาผูอ้าํนวยการไดป้ระกาศวา่ “จะย้ายออกจากโรงเรียนแห่งนีแ้ละจะไม่มาที่โรงเรียนแห่งนี้อีกต่อไป” ทางแกน
นาํของขบวนการเคล่ือนไหวและผูอ้าํนวยการไดเ้ขา้ไปตกลงและทาํขอ้สญัญา หลงัจากนั้นทางแกนนาํไดป้ระกาศ
ยติุการเคล่ือนไหวและเปิดช่องทางจราจรไดเ้ป็นปกติ นกัเรียนทุกคนแยกยา้ยกลบับา้น ก่อนนายอาํเภอจะเดินทาง
มาเกิดการปะทะกันระหว่างตาํรวจทางหลวงและกลุ่มผูเ้คล่ือนไหว โดยตาํรวจทางหลวงกระชากคอเส้ือของ
นกัศึกษาวชิาทหารท่ีรักษาความปลอดภยัอยูแ่ละบอกใหเ้ปิดช่องทางการจราจร จึงทาํให้เกิดการปะทะกนักบักลุ่ม
นกัเรียนท่ีไม่พอใจพฤติกรรมของตาํรวจทางหลวง  แต่ก็ไม่เกิดความรุนแรงข้ึน เน่ืองจากแกนนาํของขบวนการ
เคล่ือนไหวไดห้า้มไวก่้อน 

2.2. การระดมคนเข้าร่วมเคลือ่นไหว 
 จากการเคล่ือนไหวคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหวทั้งหมด 460 คน โดยแยกเป็นจาํนวนแกนนาํ 33 คนและ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม 387 คน ผูน้าํชุมชนและผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมสงัเกตการณ์  40 คน ทางกลุ่มผูเ้คล่ือนไหวไดใ้ชก้าร
ระดมคนเขา้ร่วมโดยการดกัรอเพ่ือนๆนอ้งๆไม่ใหเ้ขา้โรงเรียน และนาํประกาศของประธานนกัเรียนใหทุ้กคนอ่าน 
และใหร้ถรับส่งท่ีมาส่งท่ีหนา้โรงเรียน โดยไม่ใหไ้ปส่งในโรงเรียนเช่นเดิมใหทุ้กคนลงหนา้โรงเรียน เพ่ือเขา้ร่วม
เคล่ือนไหวก่อนหนา้น้ีไดมี้การชกัชวนและให้ขอ้มูลในการท่ีจะเคล่ือนไหวคร้ังน้ี ซ่ึงทุกคนไดต้กลงท่ีจะเขา้ร่วม
เคล่ือนไหวแลว้ จึงทาํให้ทุกคนยินดีท่ีจะเขา้ร่วมชุมนุมและผูป้กครองท่ีทยอยออกมาร่วมเคล่ือนไหวเช่นกัน 
เน่ืองจากได้ให้ขอ้มูลแลว้ว่าเกิดปัญหาอะไรแต่ไม่ไดแ้จง้ถึงวนัชุมนุม จึงทาํให้ทุกคนไม่ได้ต่อตา้นถึงอย่างไร 
แมก้ระทัง่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่เห็นดว้ยในการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีก็ร่วมเคล่ือนไหวดว้ยเช่นกนั อาจ
เป็นเพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ไดเ้ห็นร่วมกนัท่ีจะเคล่ือนไหว 

2.3. การระดมทรัพยากรในการชุมนุมการจดัเตรียมการเคล่ือนไหวแบ่งไดด้งัน้ี 
 - การจดัหางบประมาณในการชุมนุม 
 ในการเคล่ือนไหวคร้ังน้ีทางขบวนการเคล่ือนไหวไดใ้ชง้บประมาณทั้งส้ิน 4,000 บาท ซ่ึงเป็นการระดม
จากแกนนาํทั้งหมด 33 คนท่ีเขา้ประชุมในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ตามกาํลงัทรัพยข์องแต่ละคนโดยไม่บงัคบั 
งบประมาณคร้ังน้ีใชจ่้ายในการจดัทาํป้าย เอกสาร ใบปลิว ค่าอาหาร นํ้าด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี 
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 - ป้ายและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการชุมนุม 
 หลงัจากท่ีไดง้บประมาณทุกคนไดแ้ยกยา้ยจดัเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยผูท่ี้รับผิดชอบ
ทาํจดัเตรียมป้ายท่ีจะใชใ้นวนัรุ่งข้ึน ฝ่ายร่างแถลงการณ์ ใบปลิว ช่วยกนัเพ่ือใชใ้นการเคล่ือนไหวโดยกลุ่มน้ีจะเป็น
ของฝ่ายแกนนาํหลกัท่ีจะจดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ และไดรุ่้นพ่ีท่ีจบไปแลว้ซ่ึงไดเ้คล่ือนไหวก่อนหนา้น้ี มาช่วยอีกแรง 
ในเน้ือหาจะเป็นขอ้ความต่อตา้นผูอ้าํนวยการ ขอ้เรียกร้อง ส่วนแถลงการณ์เก่ียวกบัการประกาศปิดเรียน และ
จุดยนืของการเคล่ือนไหว เป็นตน้ 
 - เวท ีเตน็ท์ และเคร่ืองเสียง 
 หนา้ท่ีน้ีจะเป็นความรับผิดชอบของผูช้าย ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูป้กครองท่ีมีเคร่ืองเสียงและ
รถยนตใ์นการติดตั้ง ขนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากน้ีไดมี้การจดัเตน็ทเ์ตรียมไวใ้นคืนนั้นซ่ึงไม่มีใครรู้ มีเพียงแกน
นาํเคล่ือนไหวผูน้าํชุมชน และผูป้กครองท่ีทางแกนนาํขอความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ อาํนวยความสะดวก 
และเป็นเวรยามดูแลความปลอดภยัให้บุตรหลานดว้ย นบัเป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่บ่อยนกัท่ีจะมีเด็กและ
ผูใ้หญ่ร่วมกิจกรรมในยามวกิาล และทุกอยา่งเตรียมพร้อมเสร็จในคืนนั้นดว้ยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
 - อาหารและน า้ดืม่ 
 ในการจดัเตรียมอาหารและนํ้ าด่ืม ไดเ้ตรียมในช่วงเชา้มืดเพ่ือปรุงอาหาร ซ่ึงไดเ้ตรียมเคร่ืองปรุงและส่ิงท่ี
จดัทาํอาหารไวแ้ลว้ อาหารเตรียมไวส้าํหรับนกัเรียนและผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมเคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นเวลาเชา้หลายคน
อาจยงัไม่ไดรั้บประทานอาหารเชา้หรือการเคล่ือนไหวนาน จึงเตรียมไวล่้วงหนา้และนํ้ าด่ืมไวบ้ริการ 

2.4. การประสานขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานของราชการและกลุ่มบุคคลในพืน้ที ่
 การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีทางขบวนการเคล่ือนไหวไดรั้บความอนุเคราะห์จากฝ่ายต่างๆดงัต่อไปน้ี  

-  ตาํรวจให้ความสะดวกด้านเส้นทางการจราจรท่ีถูกปิดระหว่างการชุมนุมรุ่นพ่ีศิษยเ์ก่า อนุเคราะห์
เคร่ืองเสียงและรถยนต ์ผูป้กครอง อนุเคราะห์สถานท่ี อุปกรณ์ อาํนวยความสะดวกในการเตรียมการเคล่ือนไหว 
ผูน้าํชุมชน ดูแลความปลอดภยัใหก้บับุตรหลาน 

2.5. การจดัการภายในการเคลือ่นไหว 
 - การรักษาความปลอดภัย 
 ในการรักษาความปลอดภยั ทางแกนนาํขบวนการเคล่ือนไหวไดป้ระสานขอความร่วมมือจากนกัศึกษา
วชิาทหาร ซ่ึงก็เป็นแกนนาํเช่นเดียวกนั ดูแลความสงบและความเรียบร้อยในการเคล่ือนไหว ในขณะการชุมนุมไม่
มีความรุนแรงเกิดข้ึน มีเพียงความชุลมุนระหว่างนักศึกษาวิชาทหารและตาํรวจกรมทางหลวง แต่ก็ไม่เกิดความ
รุนแรงแต่อยา่งใด นอกจากน้ีมีทหารและตาํรวจไดม้าสงัเกตการณ์และอาํนวยความสะดวกให้แก่รถท่ีใชเ้ส้นทางภู
เรือ-ด่านซ้าย ดา้นผูน้าํชุมชนและผูป้กครองก็ไดอ้อกมาสังเกตการณ์และดูแลความปลอดภยับุตรหลานของตน
เช่นเดียวกนั  

- การดูแลผู้เข้าร่วมเคลือ่นไหวและรักษาความสะอาด 
 ผูท่ี้เขา้ร่วมเคล่ือนไหวจะมีแกนนาํท่ีรับผิดชอบในการระดมคน ในการแจกเอกสาร แจกป้าย และดูแลใน
เร่ืองของอาหารและนํ้ าด่ืม ร่วมทั้งในการเขา้ออกระหวา่งการชุมนุมเพ่ือทุกคนมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวอยา่ง
แทจ้ริง โดยพลงันกัเรียนทุกคน 
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 - การจดักจิกรรมบนเวท ี
 กิจกรรมบนเวทีในวนันั้น จะเนน้หนกัท่ี การปราศรัย โดยแกนนาํคือประธานนกัเรียนและแกนนาํ 5-6 
คน ผลดัเปล่ียนปราศรัย แสดงจุดยนืและขอ้เรียกร้องของกลุ่มเคล่ือนไหว ในการเคล่ือนไหวคร้ังน้ีใชเ้วลาไม่ถึง 3 
ชัว่โมงในการเคล่ือนไหวและจะพกัในช่วงการเจรจาระหวา่งฝ่ายนกัเรียนและผูอ้าํนวยการ อีกทั้งนายอาํเภอ ส.
อบจ.และกาํนนั ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีเขา้เจรจากบัแกนนาํเพ่ือใหย้ติุการเคล่ือนไหว 

2.6. การเคลือ่นไหวเพือ่ประชาสัมพนัธ์ 
 การปราศรัยโดยประธานนกัเรียนโจมตีถึงการทาํงานของผูอ้าํนวยการ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนทั้งท่ี
เกิดกบันกัเรียนโดยตรงและคณะครูท่ีตั้งใจทาํหนา้ท่ีสอนอยา่งเต็มท่ี การแสดงจุดยืนของนกัเรียน “พวกเราจะไม่
หยุดประท้วงจนกว่าผอ.จะออกไป”  ซ่ึงในวนัเคล่ือนใหญ่ทางคณะครูไม่ไดเ้ขา้มาสังเกตการณ์และอยูใ่นบริเวณท่ี
มีการเคล่ือนไหวมีนกัเรียนและผูป้กครองเท่านั้น และตวัแทนในการเจรจาระหวา่งนกัเรียนกบัผูอ้าํนวยการ และมี
การชูป้ายท่ีเขียนขอ้ความ เช่น “ครูขาดคุณธรรม ออกไป ออกไป” และ “เราอยากมีผู้อ านวยการคนใหม่ที่มี
ศักยภาพ ออกไป”เป็นตน้ เป็นกิจกรรมหลกัท่ีทางขบวนการเคล่ือนไหวใชใ้นการเคล่ือนไหวคร้ังน้ี 

2.7 ผลของการเคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงหลงัจากการเคลื่อนไหว 
 “..พวกเธอนั้นเป็นคนไม่ดี เพราะปากพวกเธอ ไม่เช่ือฟังครูบาอาจารย ์นั้นละถึงสอบไม่ได้ ช่ือเสียง
โรงเรียนเสียหายก็เพราะพวกเธอ โรงเรียนมีประวติัใครเขาอยากจะมาเขา้ โรงเรียนมีประวติัก็เพราะพวกเธอ ทาํ
แลว้มนัไดอ้ะไร..คาํพดูของครูท่ีต่อตา้นการเคล่ือนไหว” (สัมภาษณ์ อดีตประธานนกัเรียนหญิงโรงเรียน แกนนาํ
การเคล่ือนไหว) 
 ผลการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีฝ่ายท่ีไดรั้บชยัชนะคือ นักเรียน(ขบวนการเคล่ือนไหว) และนาย ก (นาม
สมมุติ) ผูอ้าํนวยการไดย้า้ยออกจากโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยในวนันั้น(9 ก.ค.52) “..นาย ก (นามสมมุติ) 
พร้อมดว้ยคณะดงักล่าว เดินทางไปพบกบักลุ่มนกัเรียน นาย ก (นามสมมุติ)ประกาศวา่จะเดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3 ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ส่วนจะไปอยูท่ี่ไหนนั้นตอ้งรอไปจนกวา่มีตาํแหน่ง
วา่ง นาย ก (นามสมมุติ) กล่าว สร้างความพอใจให้กบักลุ่มนกัเรียนต่างไชโยโห่ร้อง ปนคราบนํ้ าตา ช่วยกนัเก็บ
เตน็ทแ์ละทาํความสะอาดถนน กลบับา้นใครบา้นมนั ทาง ผอ.เขตฯ ประกาศให้หยดุเรียน 2 วนัเขา้เรียนวนัจนัทร์ 
ท่ี 13 ก.ค.52..” (นร.เมืองเลยปิดถนนไล่ ผอ.ยา้ยหนีหลงักินเหลา้ในรร.,เวบ็ไซต ์:2552) 

ในกลุ่มของขบวนการเคล่ือนไหวมีประธานนกัเรียนหญิงท่ีเป็นแกนนาํในการนาํพลเคล่ือนไหวคร้ังน้ี 
ซ่ึงเป็นพลงัท่ีบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ใสสะอาด ความสาํเร็จของนกัเรียนโรงเรียนแห่งน้ีถือเป็นกิจกรรมและการสร้าง
พลงับวกให้กับนักเรียนท่ีจะเรียกร้องส่ิงท่ีพวกเขาควรจะได้และต่อสู้กับส่ิงท่ีอยุติธรรมท่ีไม่เกิดข้ึน และเป็น
ตน้แบบให้กบัหลายๆโรงเรียนท่ีอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกนั แต่ก็ใช่วา่ทุกโรงเรียนจะสาํเร็จเหมือนกบัโรงเรียน
แห่งน้ี เพราะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลให้การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสําเร็จ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต 
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและชุมชน รวมทั้ งส่ิงท่ีโรงเรียนแห่งน้ีและชุมชนได้พ่ึงพาซ่ึงกันและกันส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงจากการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี หลงัจากท่ีผูอ้าํนวยการท่านน้ีไดย้า้ยออกจากสถานศึกษาแห่งน้ี ความ
ขดัแยง้ระหว่างครูกับนักเรียนในการพูดเสียดสี ประชดประชันก็ไม่เกิดข้ึนและครูท่านน้ีได้ขอยา้ยออกจาก
โรงเรียน แต่ก็ไม่ไดย้า้ยออกทนัที และครูท่ีอยู่ฝ่ังผูอ้าํนวยการก็ไม่แสดงพฤติกรรมใดต่อนักเรียนท่ีเคล่ือนไหว 
บรรยากาศท่ีทุกคนตอ้งการเร่ิมกลบัมา กิจกรรมท่ีเคยเสริมทกัษะ การเรียนการสอนท่ีครูทุกท่านไดใ้ห้กบันกัเรียน
ไดเ้ตม็ท่ีและรอตอ้นรับผูอ้าํนวยการคนใหม่  ซ่ึงผูอ้าํนวยการท่านน้ีก็ตอ้งศึกษาขอ้มูลมาก่อนและเตรียมการบริหาร
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ท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของนักเรียนท่ีน้ีเป็นอย่างดี ท่ีสําคญัคือ การสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ จาก
นกัเรียนกลุ่มน้ีจะทาํให้การบริหารของผูอ้าํนวยการคนใหม่เป็นท่ีประทบัใจและไดรั้บความร่วมมือจากคณะครู
และนกัเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี 

2.8 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเคลือ่นไหวคร้ังนี ้
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเกิดถึงยติุขบวนการเคล่ือนไหว จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัพบว่า 

ขบวนการเคล่ือนไหว มีปัญหาและอุปสรรคดงัต่อไปน้ี 
 2.8.1.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการขาดจิตสาํนึก (Political Consciousness) ผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนยงั
ไม่เป็นหน่ึงเดียวและขาดการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในดา้นตา่งๆ อาจเป็นปัญหาจากการละเลยของการบริหารงาน
ของผูอ้าํนวยการ จึงทาํใหมี้ปัญหาในดา้นน้ี ดงัน้ี 

“..หวา้เจอปัญหาใหญ่ทั้งเพ่ือนไม่สามคัคี นอ้งไม่มีระเบียบ ไม่มีวินยั ทาํอะไรก็ได ้อ.ก็ไม่เขา้สอน ตีไก่ 
ไปเล่นพนันท่ีไหนก็ได ้ผอ.ก็ไม่ว่าอะไร ผอ.ก็เขา้โรงเรียนสาย ไม่มาพบนักเรียนสักที(เสียงสูง)โรงเรียนก็ไม่
พฒันา...”(สมัภาษณ์ นางสาว ญ นามสมมุติ แกนนาํการเคล่ือนไหว) 
 - ความแตกแยกของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาของปีท่ี 6 มีการทะเลาะววิาท ไม่มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั จึง
สร้างความหนกัใจให้กบัประธานนักเรียน (หัวหนา้แกนนาํ) ท่ีจะรวมเพ่ือนให้เป็นหน่ึงเดียวและเคล่ือนไหวใน
คร้ังน้ีจะไดส้าํเร็จ 
 - นกัเรียนไม่มีจุดยนืท่ีมัน่คง ผูป้กครองต่อวา่บุตรและหา้มเขา้ร่วมเคล่ือนไหว  
 - การข่มขู่ของครูท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเคล่ือนไหวจะให้ผลการเรียนของนักเรียนติด 0 ติด ร ทาํให้
นกัเรียนมีความกลวัท่ีไม่กลา้เขา้ร่วมเคล่ือนไหว 
 2.8.2.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการความขาดภาวะผูน้าํ (Leadership) ผูว้ิจยัพบวา่ แกนนาํในการนาํ
การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี เป็นผูห้ญิงซ่ึงเป็นประธานนกัเรียน อาจส่งผลให้การให้ความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืนหรือการ
สร้างแรงจูงใจ ความเช่ือมัน่ ท่ีจะควบคุมทุกอย่างนั้นเป็นไปไดย้าก และยิ่งมีความแตกแยกของเพ่ือน จึงทาํให้
ปัญหาดา้นน้ีเกิดความบกพร่อง ดงัน้ี 
 - ขาดความเป็นหน่ึงเดียวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาของปีท่ี 6 จึงมีแกนนาํเหลือเพียง 2 คน และไม่รับ
ความร่วมมืออยา่งแทจ้ริง เกิดความไม่ไวใ้จใครทั้งครูและนกัเรียน 

- การมีสายสืบข่าวใหก้บัครู นาํขอ้มูลจากฝ่ายนกัเรียนท่ีเคล่ือนไหวไปแจง้กบัครูและไดรั้บค่าตอบแทน  
 - แกนนาํท่ีปราศรัยเก่งมีไม่ก่ีคน และการเจรจาระหว่างผูใ้หญ่กบักลุ่มนักเรียนจึงเป็นไปค่อนขา้งยาก
เน่ืองจากคนท่ีปราศรัยเก่งตอ้งลงมาเจรจา ทาํใหข้าดการปราศรัยต่อเน่ือง  
 - ปัญหาการควบคุมมวลชนและการประสานงานของกลุ่มแกนนาํ 

- การต่อตา้นจากหลายๆฝ่าย อาทิ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ส.อบจ.) กาํนนัตาํบลโคกงาม 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัเลย เขต 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูอ้าํนวยการกบักลุ่มครู
ท่ีเห็นดว้ยกบัตน ผูป้กครองท่ีไม่มีบุตรหลานเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนแห่งน้ีและผูอ้าํนวยการโรงเรียนใกลเ้คียง 

การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขบวนการเคล่ือนไหวผูว้จิยัแบ่งเป็นดา้นมีดงัต่อไปน้ี 
2.8.3.ในดา้นความสามคัคี ท่ีเกิดจากการขาดจิตสาํนึก(Political consciousness)และขาดภาวะผูน้าํความ

แตกแยกท่ีเกิดข้ึน ประธานนกัเรียนท่ีเป็นแกนนาํไดเ้ชิญประชุมเพ่ือนชั้นมธัยมศึกษาของปีท่ี 6 เพื่อพดูคุยแบบเปิด
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ใจ ความไม่พอใจ เพ่ือสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนัและพดูถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและตกลงท่ีจะเคล่ือนไหว
ในคร้ังน้ีดว้ย 
 2.8.4.ในดา้นความไวว้างใจ การขอความเห็นใจและไวว้างใจ (ซ้ือใจกนั) ระหว่างเพ่ือนกบัเพ่ือน พ่ีกบั
นอ้ง และขอใหเ้ก็บเป็นความลบัเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน และขอความร่วมมือจากผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานท่ีศึกษา
ในสถานบนัแห่งน้ีขอรายช่ือสนบัสนุน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมเคล่ือนไหว ในส่วนของ
ผูป้กครองและกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยในการเคล่ือนไหวขอร้องวา่ไม่ให้จดักิจกรรมอะไรและต่อตา้นการกระทาํของ
นกัเรียนและแกนนาํ 
 2.8.5.ในดา้นการจดัการองคก์ร ในการควบคุมมวลชนขอความร่วมมือจากเพ่ือนๆนอ้ง ผูป้กครองให้อยู่
ในบริเวณท่ีทางแกนนาํไดเ้ตรียมไวแ้ละร่วมแสดงพลงัความเขม้แขง็ของนกัเรียนใหก้บัผูอ้าํนวยการไดรั้บรู้ 
    
3.ปัจจยัทีส่่งผลให้การเคลือ่นไหวในคร้ังนีส้ าเร็จ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลให้ให้การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ ในระหว่างการก่อตวัของขบวนการ
เคล่ือนไหวอาจจะมีปัญหาและอุปสรรค การหมดกาํลงัใจ และความท้อถอยของแกนนําโดยเฉพาะประธาน
นกัเรียนหญิงท่ีเป็นแกนนาํหลกั ในความขดัแยง้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็มีส่ิงดีๆอยูใ่นกบัความขดัแยง้นั้น ส่งผลให้
เกิดความเขม้แขง็ของกลุ่ม พลงัท่ีแฝงอยูไ่ดแ้สดงออกมา จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารเคล่ือนไหว
สาํเร็จไดแ้ก่ 

1.ความสามคัคีของนักเรียนโรงเรียนแห่งน้ี ท่ีรวมกันเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือขจัดปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
โรงเรียนและความหวงัของอนาคตท่ีดีของตน และสถาบนัแห่งน้ีถึงจะเป็นสถาบนัท่ีเกิดข้ึนไม่ไดน้าน แต่ก็เป็น
สถาบนัท่ีให้ความรู้และอยูก่บัชุมชนของพวกเขา ไม่ใช่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นท่ีจะไดค้วามรู้จากสถาบนัแห่งน้ี 
นกัเรียนรุ่นต่อๆไป ก็จะไดเ้ป็นบทเรียนและส่ิงท่ีทาํใหใ้ครหลายๆคนเห็นวา่ การใส่ใจส่ิงรอบขา้งท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตวัเราไม่ใช่เพียงแค่การเขา้ห้องเรียนแลว้กลบับา้น แต่การไดส้ร้างอะไรบางส่ิงบางอย่างรวมกนัของคน ณ 
ขณะนั้นถือเป็นการเรียนท่ียิ่งใหญ่กวา่ นอกจากความสามคัคีทาํให้เกิดส่ิงน้ีคือ การเป็นหน่ึงเดียวกนั การไม่ยอม
ทอ้ถอย ความร่วมมือจากผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน และรุ่นพ่ีศิษยเ์ก่า ท่ีไม่ท้ิงกนัและกนั ให้ความช่วยเหลือมาโดย
ตลอด 
 “...ปัจจยัก็คือความร่วมมือของแต่ละฝ่ายและท่ีขาดไม่ไดก็้คือความซ่ือสตัย ์สามคัคีของนกัเรียนโรงเรียน
แห่งน้ี ลว้นเป็นความดีท่ีตอ้งเอาชนะความชัว่ได.้..” (สมัภาษณ์ นาย ก นามสมมุติ แกนนาํการเคล่ือนไหว) 

2.การยดึมัน่ในอุดมการณ์ของทุกคน คือมีจุดยนืท่ีมัน่คง แน่วแน่ของนกัเรียนโรงเรียนแห่งน้ีทุกคนท่ีได้
ตดัสินใจเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี ถึงจะมีการไม่มัน่ใจหรือถูกการข่มขู่และการห้ามปรามดว้ยวิธีการต่างๆ
ของทั้งครู ผูป้กครอง และกลุ่มต่อตา้น เม่ือมีการพดูคุยระหวา่งเพ่ือนกบัเพ่ือน และพ่ีกบันอ้งแลว้ ทาํใหส่ิ้งท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากขาดความมัน่คงในการเคล่ือนไหวส่ิงเหล่านั้นไดก้ลบัมา และกลายเป็นพลงัให้ทุกคนเขม้แข็งต่อสู้อีกคร้ัง
ถือเป็นแรงผลกัดนัอีกตวัท่ีมีส่วนขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวใหไ้ปถึงฝังได ้แต่หากทุกคนไดข้าดความเช่ือมัน่
และความศรัทธาต่อกนั ก็คงอาจจะไม่มีวนัท่ีตอ้งการและอยากเห็นโรงเรียนแห่งน้ีไปในทางท่ีดีข้ึนอยา่งท่ีตนเอง
หวงั 

3.กาํลงัใจและแรงกระตุน้จากผูป้กครอง ถือวา่มีส่วนสาํคญัท่ีจะทาํให้การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีเดินไปได้
อยา่งสะดวก ในช่วงแรกอาจเกิดจากความกลวัและการไดรั้บขอ้มูลท่ีผิดพลาด ขาดการรับขอ้มูลท่ีกรองให้มีความ
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น่าเช่ือถือท่ีสุด แต่เม่ือทุกอยา่งไดเ้ร่ิมกระจ่างชดั ผูป้กครองหูตาสวา่งข้ึน และท่ีสาํคญับุตรหลานและความตอ้งการ
ท่ีจะใหบุ้ตรหลานประสบความสาํเร็จมีการศึกษาท่ีสูงและไดเ้รียนต่อในระดบัท่ีสูงไดพ้ฒันาตนเอง สามารถเล้ียง
ตนเองไดใ้นสงัคมท่ีมีการแข่งขนั จากการร่วมพดูคุย ใหค้าํแนะนาํ และยืนเคียงขา้งบุตรหลานของตนจนถึงวินาที
สุดทา้ยของชยัชนะ และคาํตกัเตือนถึงบุตรหลานในการกระทาํในแต่ละขั้นตอนท่ีจะเกิดการเคล่ือนไหวจากความ
รักความห่วงใยท่ีมอบให้ในแต่ละวนั ในคร้ังน้ีอาจจะเป็นคร้ังท่ีพิเศษและเป็นพลงัท่ีทาํให้ขบวนการเคล่ือนไหว
กลุ่มน้ีเคล่ือนท่ีอยา่งเตม็กาํลงัจนสุดความสามารถของกลุ่มคนท่ีไดช่ื้อวา่ อนาคตของชาติ พลงัท่ีบริสุทธ์ิ เลยก็ได ้
 “...ส่วนกลุ่มคนท่ีมาเขาร่วมก็คือผูป้กครองของนักเรียนนั้นเองครับพอรู้ว่าโรงเรียนท่ีลูกมาเรียนนั้นมี
ผูบ้ริหารไม่ดีก็ไม่อยากใหม้าบริหารเรากลวัวา่จะมีผลต่อการเรียนของลูกๆเลยมาให้คาํปรึกษาและเขา้ร่วมชุมนุม
เป็นบางกลุ่ม..” (สมัภาษณ์ นาย ษ นามสมมุติ  ผูเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหว) 

4.ลกัษณะพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียนขอ้น้ีถือเป็นขอ้สาํคญัท่ีทุกอยา่งสาํเร็จเพราะส่ิงน้ีเลยก็วา่ไดห้รือไม่หาก
ไม่ใชว้ิธีการปิดลอ้มเพ่ือขดัขวาง อาจใชว้ิธีอ่ืนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนก็อาจจะทาํให้ขบวนการเคล่ือนในคร้ัง ประสบกบั
ปัญหาเหมือนคร้ังก่อนได ้ในคร้ังน้ีไดเ้ลือกท่ีจะปิดทางหลวงเสน้ เลย ‟ ด่านซา้ย จึงทาํใหผู้ท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน
จากการชุมนุมน้ีมีมากข้ึน และเป็นผลท่ีจะกดดนัให้ผูอ้าํนวยการไดย้อมจาํนนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น พ้ืนท่ีสังคม
เร่ิมเปิดกวา้งเพ่ือมองปัญหาจากพ้ืนท่ีเล็กๆของสังคม แต่เป็นปัญหาท่ีใหญ่สาํหรับพวกเขาสังคมไดรั้บทราบ และ
เป็นตวัอยา่งใหก้บัอีกหลายพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเคล่ือนไหวและเกิดปัญหาเช่นเดียวกนัน้ี  

5.สาํนึกในความเป็นพลเมือง สาํนึกของบุคคลท่ีอยูภ่ายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง การมีส่วน
ร่วมท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการบริหารงาน การเรียกร้องส่ิงท่ีตนควรไดรั้บจากผูมี้อาํนาจ ภายใตช่้องทางอย่าง
สร้างสรรค ์ตามระบอบการเมือง ซ่ึงไม่ใช่การใชก้ฎหมู่ทาํลายกฎหมายแต่อยา่งใด เป็นเพ่ือการใชก้ฎหมู่เพ่ือสร้าง
ความชอบธรรม ความยติุธรรม ความเสมอภาค ใหเ้กิดข้ึนในสงัคมอยูข่องกลุ่มนกัเรียนโรงเรียนแห่งน้ี ท่ีไม่ใช่การ
มาเรียนแลว้กลบับา้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีเรียนรู้จากการกระทาํและเกิดข้ึนจริงกบัตวัเรา หากเรารู้ถึง
ส่ิงนั้นวา่เกิดอะไรข้ึนแต่เรากบัน่ิงเฉยต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการไม่ยุง่เก่ียว ไม่สนใจ ไม่เขา้ร่วมแลว้ สาํนึกท่ีนกัเรียน
โรงเรียนแห่งน้ืมีก็คงไม่เกิดข้ึนกบับุคคลนั้น การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีนอกจากสาํนึกในความเป็นพลเมืองแลว้ ส่ิง
ท่ีนกัเรียนโรงเรียนแห่งน้ีประสบความสาํเร็จในคร้ังน้ีได ้เหมือนกบัสุภาษิตไทยท่ีพูดว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ” หากพวกเขาไม่ลุกข้ึนท่ีจะสู้เอง แลว้ใครละท่ีจะลุกข้ึนสู้แทนตวัเขา เพราะอาํนาจและสิทธิ
เป็นของเขาไม่ใช่ของคนอ่ืน 
 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยัเร่ือง ขบวนการภาคประชาชน กรณีศึกษาการรวมกลุ่มของนกัเรียนในการชุมนุมประทว้งขบั
ไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดัเลย พบว่าการก่อตวัของขบวนการรวมกลุ่มของนักเรียน เกิดจาก
จิตสาํนึกความเป็นพลเมืองของนกัเรียนในการแสดงออกในการเรียกร้องสิทธิท่ีเคยไดรั้บจากทางโรงเรียนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนภายใตก้ารส่งเสริมของผูบ้ริหารโรงเรียนเม่ือมีการเปล่ียนผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ใหม่ สิทธิต่างๆท่ีเคยไดรั้บกลบัขาดหายไปเพราะการเปล่ียนนโยบายในการบริหารงานของผูอ้าํนวยการคนใหม่ 
ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจของกลุ่มนกัเรียนจึงเกิดกระบวนการในการชุมนุมเรียกร้องจนทา้ยท่ีสุดนาํมาซ่ึงการชุมนุม
ประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการใหย้า้ยออกจากโรงเรียน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดขบวนการเมืองภาคประชาชน กรณีการรวมกลุ่มของนกัเรียนใน
การชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย ซ่ึงเป็นการแสดงออกบนเวทีสาธารณะทาง
การเมือง เป็นลกัษณะการเรียกร้องภายในสังคมสถานศึกษา อนัมีบริบททางการเมืองท่ีเอ้ือต่อการเกิดขบวนการ
ภาคประชาชน ในกรณีนกัเรียนออกมาเรียกร้องสิทธิในการท่ีจะไดรั้บการพฒันาจากสถานศึกษาและนาํเสนอการ
กระทาํของผูน้าํในสงัคมท่ีกระทาํไม่เหมาะสม นาํมาสู่การชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการออกจากโรงเรียน จาก
การท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาสามารถสรุปผลการวจิยัเป็นประเด็นสาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 สาเหตุท่ีนํามาสู่การรวมกลุ่มของนักเรียนในการชุมนุมประท้วงขับไล่ผูอ้ ํานายการโรงเรียนจาก
การศึกษาการรวมกลุ่มของนกัเรียนในการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย ผูว้จิยั
พบว่าสาเหตุท่ีนํามาสู่การรวมกลุ่มในการเคล่ือนชุมนุมประท้วงขบัไล่ผูอ้าํนวยการ คือการบริหารงานของ
ผูอ้าํนวยการท่ีแตกต่างไปจากผูอ้าํนวยการท่านเดิม นโยบายท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีเป็นการปิดกั้นการแสดงออกของ
นักเรียน จึงนาํมาสู่การไม่พอใจในนโยบายการบริหารงานของผูอ้าํนวยการท่านน้ี นอกจากสาเหตุในดา้นการ
บริหารงานโรงเรียนของผูอ้าํนวยการแลว้ พฤติกรรมส่วนตวัของผูอ้าํนวยการก็เป็นสาเหตุสําคญัเช่นเดียวกัน 
ดงัเช่นในกรณีของการไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน การไม่แสดงบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นผูบ้ริหารในการเป็น
ประธานในท่ีประชุม การสั่งการหรืออาํนาจการตดัสินใจยงัมีความล่าชา้ จึงเป็นสาเหตุสาํคญัเช่นเดียวกนัในการ
เกิดขบวนการรวมกลุ่มของนกัเรียนในการแสดงความไม่พอใจในการบริหารงานของผูอ้าํนวยการ และในท่ีสุด
นาํมาซ่ึงการชุมนุมประทว้งขบัไล่ผูอ้าํนวยการโดยมีเครือข่ายร่วมคือ ผูป้กครองนกัเรียน และการประสานความ
ร่วมมือของส่ือมวลชน และผูน้าํชุมชน ซ่ึงเป็นการแสดงพลงัของนกัเรียนซ่ึงถือเป็นพลงัของพลเมืองของสังคมใน
การแสดงบทบาทในการเรียกร้องการเปล่ียนแปลงทางสังคมอนัผ่านกระบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนซ่ึงมี
ลกัษณะพิเศษคือพลเมืองท่ีอยูใ่นสถานะของนกัเรียน 
 ดา้นยทุธวธีิในการเคล่ือนไหว ซ่ึงขบวนการการเคล่ือนไหวไดมี้การระดมพลนกัเรียนและผูป้กครองเพื่อ
ร่วมกดดนั และใชว้ธีิการเคล่ือนไหวแบบปิดลอ้มขดัขวาง  และไม่มีการเจรจาแต่อยา่งใด แต่ก็มีการเจรจาบา้งจาก
ฝ่ายรัฐ และนกัเรียนยงัยนืยนัขอ้เรียกร้องให ้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนออกจากโรงเรียนแห่งน้ีเช่นเดิม การเคล่ือนไหว
เพ่ือประชาสัมพนัธ์ การใชเ้อกสารเป็นส่ือแจง้ให้กบัสังคมไดรั้บทราบ การปราศรัย การยื่นแถลงการณ์ เพ่ือให้
สงัคมไดรั้บทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขา โดยการอาศยัส่ือทอ้งถ่ินในการเผยแพร่ข่าวสารและกลุ่มผูบ้ริหาร
ระดับสูงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดัเลย เขต 3 ผูบ้ริหารงานปกครองในเขตพ้ืนท่ีนั้น ผูน้าํชุมชน ได้เขา้มา
รับทราบปัญหา หากทางฝ่ายรัฐไม่มีการดาํเนินการอยา่งไรกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนนกัเรียนก็ดาํเนินการดว้ยตนเอง 
 วธีิการในการต่อสูน้ั้น ไดเ้นน้ไปท่ีการระดมมวลชน การปราศรัย เพื่อกดดนัใหผู้อ้าํนวยการยอมออกจาก
โรงเรียนแห่งน้ี และยดึแนวทางสนัติวธีิอยา่งเคร่งครัด ไม่ใชค้วามรุนแรง อาศยัส่ือมวลชนในการสร้างพ้ืนท่ีให้ใน
สังคม การสร้างความชอบธรรม(Legitimacy) และแรงสนับสนุนจากบุคคลเหล่าน้ี เช่น นายอาํเภอ ผูน้าํชุมชน 
ผูป้กครองนกัเรียน เพ่ือใหก้บักลุ่มขบวนการเคล่ือนไหว ใชก้ารขอความเห็นอกเห็นใจ ความเขา้ใจ จากสังคม และ
เคล่ือนไหวโดยปราศจากอารมณ์ท่ีตอ้งการอยากจะทาํและสนุกสนาน แต่เป็นการต่อสู้ของเด็กนักเรียน เพ่ือ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัเขาโดยตรง หลงัจากการเคล่ือนไหวนั้น ผลท่ีออกคือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไดย้า้ยออกจาก
โรงเรียนแห่งน้ี และการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสาํเร็จได ้มาจากปัจจยัดงัน้ี  

ความสามคัคีและความรักสถาบนัท่ีจะปกป้องสิทธิของโรงเรียนและตนให้ดีท่ีสุดดว้ยพลงัของพวกเขา 
ใหป้ราศจากส่ิงท่ีเป็นอยติุธรรม ผา่นการสงัเกต การรับรู้ การสืบหาตน้ต่อ จนเป็นนาํมาสู่การเคล่ือนไหวให้สาํเร็จ
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ได ้ การใหค้วามร่วมมือและรวมเป็นหน่ึงใจเดียวกนัท่ีตอ้งการเป้าหมายเดียวกนั ใหบ้รรลุสาํเร็จไดโ้ดยตวัของพวก
เขาเอง 
 สาํนึกใหค้วามเป็นพลเมือง ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจและเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงาน การจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ประโยชน์ส่วนรวม หากมีความบกพร่องหรือ
เกิดขอ้ขดัแยง้ในระบบ ในฐานะเจา้ของก็มีการตรวจสอบและดาํเนินการ เม่ือมีการดาํเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่มี
ความคืบหนา้ก็อาจจะใชค้วามด้ือแพง่ ท่ีอยูส่ร้างสรรคอ์ยูใ่นกรอบของกฎหมายในการดาํเนินการเพ่ือใหป้ระโยชน์
ของส่วนรวมไดเ้กิดข้ึนกบัส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่อยูก่บักลุ่มคนหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน สงัคมภายใน ท่ีทาํให้การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสาํเร็จและเคล่ือนไหวโดยไม่มีการ
ต่อตา้นจากกลุ่มเหล่าน้ี การแสดงความพลงัของนกัเรียนเองผ่านแรงกระตุน้และกาํลงัใจจากผูป้กครอง และผูท่ี้
สนบัสนุนใหน้กัเรียนเคล่ือนไหว โดยสงัคมยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆเลย 
 การสร้างเครือข่ายและการขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ กลุ่มบุคคลต่างๆ ซ่ึงการเคล่ือนไหว
ในคร้ังน้ีไม่ใช่เพียงนักเรียนโรงเรียนแห่งน้ีเท่านั้นท่ีจะร่วมเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี ยงัมีกลุ่มบุคคลท่ีทาํให้การ
เคล่ือนไหวคร้ังน้ีไร้ซ่ึงการต่อตา้นท่ีชดัเจนและรุนแรง อาจจะมีบา้งในความเป็นห่วงในมุมมองของอีกฝ่าย แต่ก็
ไม่ไดท้าํให้พวกเขาทอ้ถอยแต่อย่างไร ในทางกลบักันเป็นพลงัเสริมความเขม้แข็งในพวกเขาด้วย กลุ่มบุคคล
ดงักล่าวมีดงัน้ี 
 ผูน้าํทอ้งถ่ินและชุมชน  ซ่ึงในการสนบัสนุนในดา้นความสะดวก ความปลอดภยัและอุปกรณ์ท่ีพวกเขา
จาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการเคล่ือนไหว หากไม่มีส่ิงของเหล่าน้ีการเคล่ือนไหวก็อาจจะไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีข่าวใน
สังคมได้ การสนับสนุนไม่ได้เกิดข้ึนจากความเห็นต่างหรือขัดแยง้กับผูอ้าํนวยการแต่อย่างใด แต่เป็นการ
สนบัสนุนพลงัท่ีเขม้แข็งของบุตรหลาน ท่ีจะรักษาปกป้องส่ิงท่ีมีค่าของชุมชนให้คงอยูอ่ยา่งเด่นสง่าได ้เป็นพลงั
ของเยาวชนท่ีมีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 
 ผูป้กครอง การให้กาํลงัใจและคาํปรึกษา ความเช่ือใจในบุตรหลานของตนเป็นส่ิงสําคญัท่ีนักเรียน
โรงเรียนตอ้งการจากผูป้กครองของตน เพ่ือเป็นพลงัท่ีจะเคล่ือนไหวท่ีไร้ความกงัวลในอนาคตของตน และส่ิงนั้น
ก็ไดรั้บการตอบสนองจากผูป้กครอง อาจจะไม่ใช่ผูป้กครองทุกคน แต่ก็เป็นผูป้กครองส่วนหน่ึงท่ีมีบุตรหลาน
ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนแห่งน้ี และการไดรั้บความร่วมมือท่ีไม่ให้มีกิจกรรมต่อตา้นจากกลุ่มผูป้กครองท่ีไม่เห็นดว้ย 
การไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองกลุ่มน้ีก็เป็นการสนบัสนุนทางออ้มเช่นกนั 
 หน่วยงานจากรัฐและส่ือมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเขา้มาให้ความสะดวกในการเคล่ือนไหว เช่นตาํรวจท่ีให้
ความสะดวกในดา้นจราจรท่ีมีผลจากการปิดถนนของการเคล่ือนไหว การสังเกตการณ์จากทหาร การติดตามเร่ือง
จากนายอาํเภอด่านซา้ย การไดมี้พ้ืนท่ีข่าวของส่ือมวลชนทอ้งถ่ินท่ีตีแผ่ความจริงและพลงัท่ีเขม้แข็งของนกัเรียน
โรงเรียนแห่งน้ีใหส้งัคมไดรั้บรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขา ผลหลงัจากขบวนการเคล่ือนไหวของนกัเรียนโรงเรียน 
ผลของเคล่ือนไหวจากการศึกษาคือ การยา้ยออกจากโรงเรียนแห่งน้ีของผูอ้าํนวยการ ก. (นามสมมุติ) 

“.. นายอาํเภอด่านซ้ายจึงไดร่้วมกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และรองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขต 3 จึงไดเ้ขา้เจรจากบันาย ก. (นามสมมุติ) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งน้ี ในโรงเรียน จากการเจรจานาย 
ก. (นามสมมุติ)ยอมออกจากโรงเรียนแห่งน้ีในวนัน้ี 9 ก.ค.52 เพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยทางสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเขต 3 ให้ไปช่วยราชการท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลนาย ก. (นามสมมุติ) ไดล้งมาพบกบันกัเรียนท่ีชุมนุม
ประกาศพร้อมท่ีจะออกจากโรงเรียน บรรดานกัเรียนและผูป้กครอง ต่างก็พอใจและช่วยกนัเก็บของแยกยา้ยกนัไป 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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ทาํให้การสัญจรไปมาสามารถสัญจรได้ตามปกติ .” (นร.เมืองเลยปิดถนนไล่ ผอ.ยา้ยหนีหลงักินเหลา้ในรร.
,เวบ็ไซต ์:2552) หลงัจากท่ีนาย ก. (นามสมมุติ) ไดย้า้ยออกจากโรงเรียนแห่งน้ี ความขดัแยง้ระหวา่งครูกบันกัเรียน
ในการพูดเสียดสี ประชดประชนัก็ไม่เกิดข้ึน และครูท่ีอยู่ฝ่ังผูอ้าํนวยการก็ไม่แสดงพฤติกรรมใดต่อนักเรียนท่ี
เคล่ือนไหว กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะ การเรียนการสอนท่ีครูทุกท่านได้ให้กบันักเรียนไดเ้ต็มท่ีและรอตอ้นรับ
ผูอ้าํนวยการคนใหม่  เช่ือว่าผูอ้าํนวยการคนใหม่ก็ตอ้งศึกษาขอ้มูลมาก่อนและเตรียมการบริหารท่ีสนองความ
ตอ้งการของนักเรียนท่ีน้ีเป็นอย่างดี ท่ีสําคญัคือ การสร้างความศรัทธาและความเช่ือมัน่ การตอบสนองความ
คาดหวงัของนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน จึงจะทาํให้การบริหารของผูอ้าํนวยการคนใหม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
คณะครูและนกัเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ดา้นความร่วมมือของนกัเรียน ถา้หากนกัเรียนขาดการสร้างพลงัในความสามคัคีของกลุ่มนกัเรียนแลว้
ก็เคล่ือนไหวยากท่ีจะสําเร็จ เพราะหากพลงัของนักเรียนไม่มีความเขม้แข็ง ผูอ้าํนวยการเขม้แข็งก็จะทาํให้การ
เคล่ือนไหวไม่สาํเร็จ หากผูอ้าํนวยการมีความเขม้แขง็ กลุ่มนกัเรียนมีความเขม้แข็ง แต่ขาดพ้ืนท่ีและความร่วมมือ
จากภายนอกท่ีจะเอ้ือใหก้ารเคล่ือนไหวสาํเร็จไดน้ั้น เป็นไปยาก ซ่ึงส่วนใหญ่ขบวนการเคล่ือนไหวจะมีปัญหาใน
เร่ือง ความสามคัคีการสร้างพลงัความเขม้แขง็ของกลุ่ม ขาดโอกาสทางการเมืองและโอกาสทางสังคมท่ีเอ้ือให้เกิด
การเคล่ือนไหวได ้แต่ส่วนนอ้ยท่ีจะเจอกบัเหตุการณ์ผูอ้าํนวยการอ่อนแอ นกัเรียนเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นไปไดย้ากเก่ียว
การเคล่ือนไหวของนกัเรียน เช่นเดียวกบัขบวนการเคล่ือนไหวกลุ่มน้ีทั้งผูอ้าํนวยการและนกัเรียนท่ีมีความเขม้แขง็
ทั้งสองฝ่าย แต่ดว้ยมวลชนของนกัเรียนและโครงสร้างโอกาสทางสังคมและโครงสร้างการเมืองท่ีเอ้ือให้ และมี
พ้ืนท่ีในการเคล่ือนไหวท่ีจะทาํใหก้ารกดดนัเป็นผลสาํเร็จได ้
 2.สภาพภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีในการเคล่ือนไหว อยา่งท่ีกล่าวไปในขอ้ 1 เม่ือพลงัของกลุ่มเคล่ือนไหวมีความ
เขม้แข็งแต่ยงัขาดพ้ืนท่ีท่ีจะมีผลต่อการกดดนั บางกลุ่มอาจจะเจอปัญหาในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีไม่มีผลท่ีจะผลต่อการ
กดดนัเช่น การชุมนุมในโรงเรียน ขาดถนนทางหลวง พ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงขบวนการ
เคล่ือนไหวกลุ่มน้ีเป็นโรงเรียนมธัยมขนาดเลก็ เป็นโรงเรียนประจาํตาํบล ดว้ยสภาพพ้ืนท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
วงกวา้ง หากไม่ใช่โรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่หรือไม่มีทางหลวงเส้นน้ีแลว้ การเคล่ือนไหวก็อาจจะประสบปัญหา
เช่นเดิม ท่ีทาํใหก้ารเคล่ือนไหวไม่สาํเร็จ 
 3.วธีิการเคล่ือนไหว ดา้นน้ีมีความสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารเคล่ือนไหวถูกให้ความสาํคญัจากสังคม หากขาด
รูปแบบและการจดัการเคล่ือนไหวอยา่งดีแลว้ การระดมมวลชนเคล่ือนไหวก็จะไม่ประสบผล เช่น การควบคุม
มวลชน การระดมมวลชนให้ความร่วม การเคล่ือนไหวกดดนั การเจรจาต่อรอง การปราศรัย แกนนาํท่ีมีความ
มุ่งมัน่และเด็ดเด่ียว มีความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีตนเองทาํและยอมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง หากแกนนาํขาดภาวะผูน้าํ
ท่ีจะนาํมวลชนแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหวก็ไม่รู้จะเคล่ือนไหวอยา่งไรและจะเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวเพ่ืออะไร ซ่ึง
เราต่างมีจุดหมายเดียว แต่ถา้ทั้งแกนนาํและผูเ้ขา้ร่วมมีจุดหมายเดียวกนั มีการจดัการรูปแบบการเคล่ือนไหว ก็จะ
ทาํใหก้ารเคล่ือนไหวเป็นผลสาํเร็จเช่นเดียวกบัขบวนการเคล่ือนไหวกลุ่มน้ี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีจุดหมายเดียวกนัและมี
ความตอ้งการเหมือนกนัจึงทาํให้การเคล่ือนไหวดาํเนินไดอ้ย่างไร้การต่อตา้น ท่ีมีการประสานและเตรียมความ
พร้อมมาอยา่งดี 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เอกสารอ้างองิ 
 

แกนนาํนกัเรียน (ไม่ประสงคอ์อกนาม). เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, ไชยมนู กนุอก เป็นผูส้มัภาษณ์, ท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึง  
            ในจงัหวดัเลย เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555. 
ครูโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย (ไม่ประสงคอ์อกนาม). เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, มนตรี คาํวนั เป็นผูส้มัภาษณ์, ท่ี 
            โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555. 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลย(ไม่ประสงคอ์อกนาม). เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, 

มนตรี คาํวนั เป็นผูส้มัภาษณ์, ท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเลยเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555. 
นร.เมืองเลยปิดถนนไล่ ผอ.ยา้ยหนีหลงักินเหลา้ในร.ร.http://www.pinonlines.com/?q=node/335.  

10 กมุภาพนัธ์ 2555. 
ประภาส ป่ินตบแต่ง.  (2541).การเมืองบนถนน : วนัสมชัชาคนจนและประวติัศาสตร์การเดินขบวนชุมนุม
ประทว้งในสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ : ศูนยว์จิยัและผลิตตาํรามหาวทิยาลยัเกริก. 
________________. กรอบวเิคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสงัคม. เชียงใหม่ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล ์

สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต,้ 2552‛ 
ผาสุก พงษไ์พจิตรและคณะ. (2545).  วถีิชีวติวถีิสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมยั. เชียงใหม่ : สาํนกัพิมพต์รัสวนิ   
             (ซิลคเ์วอร์มบุคส์). 
ผูใ้หญ่บา้นบา้นโคกงามหมู่ท่ี 7 (ไม่ประสงคอ์อกนาม). เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, ไชยมนู กนุอก เป็นผูส้มัภาษณ์, ท่ี 
             บา้นโคกงาม เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2555. 
สุดทนพฤติกรรม ผอ.โรงเรียนวงัโพนงาม นร.-ผูป้กครองตั้งมอ็บปิดถนนไล่.   

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000077853. 10 กมุภาพนัธ์ 2555. 
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ขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวดัระยอง 
(Social Movement Against Rayong Coal-fire Power Plant) 

                                                                                                                                  เนตนิัย  ทพิย์วงษ์ทอง * 
                                                                                                                                                    เชิงชาญ  จงสมชัย** 

บทคดัย่อ 
การศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน ศึกษากรณีการต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยอง มี

วตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการตลอดจนการทาํงานของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการ
ต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของบริษทั ไออาร์พีซี  (IRPC) จาํกดั (มหาชน)  2. เพื่อศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง วิธีการศึกษาใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และการลง
พ้ืนท่ีวิจยั ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นกลุ่มแกนนาํของขบวนการ ผูว้ิจยัได ้วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีทีกาํหนดไว ้และนาํเสนอผลการวจิยัเชิงพรรณนา     

ผลการศึกษาพบวา่ ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยอง
ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ  เป็นการรวมตวัของการเคล่ือนไหวขา้มชนชั้นทางสงัคมของชาวระยอง  ท่ีมีนยัสาํคญั
ยิง่ของทั้งพนัธมิตรจากคนชนกลางและองคก์ร เครือข่ายชาวบา้น  นกัวชิาการ  พนกังานรัฐ  ส่ือมวลชน  เม่ือเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2550   ซ่ึงเกิดจากการไม่เห็นดว้ยกบัทิศทางและนโยบายการพฒันาํแบบทุนนิยมท่ีขาดการมีส่วน
ร่วมและการตดัสินใจจากคนในทอ้งถ่ิน  ความไม่โปร่งใสในการดาํเนินงานของโครงการ  การสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ฐานคิดของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนอยู่
ภายใต้แนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ี เน้นความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงัประชาชนเป็นหลกั  กลไกและวิธีการทาํงาน ไดแ้ก่  การรณรงคใ์ห้ขอ้มูล
และความรู้สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัผลเสีย  ผลกระทบในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  ผ่านกระบวนการในการจดั
เวทีสาธารณะต่างๆ  การสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มต่างท่ีมาเขา้ร่วมกบัขบวนการฯและความมีศกัยภาพของกลุ่มแกน
นาํในการระดมประชาชนใหเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหว 

สรุปไดว้า่ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในปัจจุบนั เป็นทางเลือกหน่ึงในการแสดงบทบาทตาม
สิทธิพลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไว ้ ดงันั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควร
ให้ความสําคัญกับประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมกับการตดัสินใจ  ควรเอาใจใส่ ส่งเสริมและสนับสนุน  
เพ่ือใหป้ระชานมีความเขม้แขง็สามารถดาํรงชีวติของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข   

  
 

ค าส าคญั :  ขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชน/ โรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยอง/ การมส่ีวนร่วมของประชาชน/  
                  ส านึกความเป็นพลเมอืง 
 
 
 
 

                                                 
* นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทน า 
จากการเพ่ิมข้ึนของประชากร ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งไม่

มีจาํกดัเกิดโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีหลายระดับ การเจริญเติบโตดงักล่าวกลายเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา 
ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มมิใช่เพียงปัญหาในระดบัทอ้งถ่ินเพียงเท่านั้น หากแต่กลายเป็นปัญหาในระดบัโลก มี
แนวคิดของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยชูประเด็น ‚ภาวะโลกร้อน‛ (Global Warming) เป็นแนวคิดหลกัของนกั
เคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้ม นกัเคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มไดมี้การรณรงคเ์พ่ือปลูกจิตสาํนึกให้รักและหวงแหน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ตา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่จาํกดัของโรงงานรวมถึงการใหค้วามรู้
แก่ชาวบา้นในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชนของตน ทาํให้คนในชุมชนมีสาํนึกมากข้ึนสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งเพียงพอ   จากการรุกรานของโรงงานอุตสาหกรรมเขา้มายงัพ้ืนท่ี
ของชุมชุน ทาํใหชุ้มชนเกิดความหวาดระแวงเกิดการรวมตวักนัเป็นเครือขา่ย ต่อสูแ้ละคดัคา้นการขยายความเจริญ
ทางอุตสาหกรรมท่ีรุกลํ้ามายงัเขตท่ีอยูอ่าศยั ดว้ยความคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา 

ผลพวงจากการรุกรานชุมชนทอ้งถ่ินของรัฐและกลุ่มทุนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่รัฐไดพ้ฒันาประเทศตาม
กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกนาํความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดก่้อให้เกิดรอยแตก 
รอยร้าวภายใตโ้ครงสร้างอาํนาจท่ีเหล่ือมลํ้าจนปะทุเป็นความขดัแยง้ในการแย่งชิงทรัพยากรดิน นํ้ า ป่า และแร่
ธาตุระหวา่งรัฐและกลุ่มทุนกบัชุมชนทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมพอกพูน แตกแขนง เป็นปัญหาในมิติต่างๆเก่ียวพนักนัจน
กลายเป็นปมปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้น พร้อมกบัการปรากฏตวัของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมซ่ึงเป็นการกระทาํ
ร่วมของกลุ่มชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินผูไ้ร้ซ่ึงอาํนาจ ไร้สิทธิไร้เสียงและมกัเป็นกลุ่มคนท่ีถูกกีดกนัออกจากพ้ืนท่ี
ทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจต่อการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนัเป็นฐานทรัพยากรในการดาํรงชีพของตนเองทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศดงัเห็นได้
จาก กรณีขบวนการคดัคา้นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง กรณีขบวนการคดัคา้นเหมืองถ่านหิน
ลิกไนต์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ กรณีขบวนการคดัคา้นโครงการระเบิดหินเขาถํ้ าแรด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กรณี
ขบวนการคดัคา้นโครงการโรงงานถลุงเหล็ก สหวิริยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ขบวนการคดัคา้นการ
สร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด - บ่อนอก ขบวนการคดัคา้นโครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ขบวนการทางสังคม
และ ขบวนการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินบริษทัไอร์อาพีซี จงัหวดัระยอง ฯลฯ ซ่ึงขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
ในช่วงน้ีมีความแตกต่างจากช่วงก่อน คือ ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเพ่ือแกปั้ญหาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้อยา่งเช่น 
เร่ืองค่าเช่าท่ีนา หรือราคาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ แต่เป็นการเคล่ือนไหวในปัญหาท่ีหยัง่รากลึกลงไปในมิติ
ของความขดัแยง้ดา้นทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า แร่ธาตุ ท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัการเปล่ียนแปลงในดา้นการใชแ้ละการเขา้ถึง
ทรัพยากรธรรมชาตินบัตั้งแต่ยคุของการพฒันา(วิเชิด  ทวีกุล,2548 อา้งใน ฐากูร  สรวงศ์สิริและมณีมยั  ทองอยู,่ 
2553) 

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแบบใหม่น้ี เป็นขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปท่ี
ไม่ไดเ้คล่ือนไหวในฐานะตวัแทนของชนชั้นใดชนชั้นหน่ึงและไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง แต่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั ท่ีเป็นปัญหาร่วมกนัเช่น ปัญหาหาส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งการเคล่ือนไหวก็มุ่ง
ไปท่ีสาธารณชนมากกว่าพรรคการเมืองหรือตวัแทนพรรคการเมือง หรือผูแ้ทนท่ีเลือกเขา้ไปจดัตั้งรัฐบาล ซ่ึง
ขบวนการเคล่ือนไหวแบบใหม่น้ีไดน้าํไปสู่ขบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหรือขบวนการประชาธิปไตย
แบบเปิดกวา้งท่ีมุ่งเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีเรียกวา่ ‚การเมืองสาธารณะ‛ เพ่ือให้เกิดการถกเถียง กลายเป็นมติ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สาธารณะหรือมติมหาชน ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่น้ีไดเ้ขา้มาแทนท่ี ระบบประชาธิปไตยแบบ
ตวัแทน ท่ีเปิดพ้ืนท่ีถกเถียงเฉพาะท่ี การเคล่ือนไหวน้ี และไดเ้ปล่ียนรูปแบบเป็น ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
หรือประชาธิปไตยทางตรง มากข้ึน พ้ืนท่ีก็กลายเป็นการเมืองของประชาชนมากข้ึน 

จากวาทกรรมการพฒันาท่ีเร่ิมข้ึนมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504 ทาํให้ประเทศเขา้สู่ความเป็น
อารยะมากข้ึน แต่กระนั้ นก็ตาม ความอารยะท่ีปรากฏข้ึน ก็ได้มีส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาไม่น้อย ดังกรณีของ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษทั ไออาร์พีซี  (IRPC) จาํกดั (มหาชน)  จงัหวดัระยอง ท่ีเป็นกรณีของทาง
ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา ซ่ึงกรณีของบริษทั ไออาร์พีซี  (IRPC) จาํกดั (มหาชน)  จงัหวดัระยอง เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
IPP (Independent Power Producer) โดยใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง เป็นการยื่นประมูลเสนอต่อกระทรวงพลงังาน 
กาํลงัผลิต 1,600 เมกะวตัต ์พ้ืนท่ีของโครงการก่อสร้าง อยูบ่ริเวณ ต.ตะพง อ.เมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมี ต.เชิงเนิน 
และ ต.บา้นแลง อ.เมืองจงัหวดัระยอง เป็นตาํบลใกลเ้คียง ตลอดระยะเวลาการเคล่ือนไหวชาวบา้น ไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก เครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก โดยมีนาย สุทธิ อฌัชาศยั เป็นผูป้ระสานงาน ผลกัดนัประเด็นใน
ระดบัทอ้งถ่ินใหเ้ป็นระดบัชาติ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มของชาวบา้นและเครือข่ายต่างๆท่ีมากจากทุกภาคของประเทศ
ไทย ท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) กลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ ได้สร้างกิจกรรมให้กับชาวบ้านแลกเปล่ียนเรียนรู้มอบประสบการณ์ต่างๆเพ่ือให้รับมือกับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนภายในภาคหนา้ได ้ รวมถึงแสวงหารวบรวม ระดมทรัพยากรเขา้มาเสริมหนุนขบวนการทาํ
ให้มีขบวนการมีความเข้มแข็ง สามารถเอาชนะ ทาํให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินน้ียุติลงได้เพราะ
ประสบการณ์ท่ีชาวบา้นเคยประสบมาแลว้จากกรณี นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด ซ่ึงกาํเนิดพร้อมๆกบั บริษทั ไอ
อาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั ทีพีไอ (TPI) เดิม) 

การศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวซ่ึง เป็นขบวนการภาคประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดั
ระยอง (กรณีบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)) จึงมีความสําคญัอย่างยิ่ง ทางคณะผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง
รูปแบบวธีิการตลอดจนการทาํงานของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเคล่ือนไหว 
 
2.ความมุ่งหมายของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการตลอดจนการทาํงานของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการต่อตา้น
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ของบริษทั ไออาร์พีซี  (IRPC) จาํกดั (มหาชน)  จงัหวดัระยอง 

2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
 
3.ความส าคญัของการศึกษาค้นคว้า 

ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี คงก่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงรูปแบบวธีิการตลอดจนการทาํงานของขบวนการ
ฯและเขา้ถึงปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
 
4.ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qulitative  Research)  คณะผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการ
คน้ควา้ในดา้นพ้ืนท่ี ประชากร เน้ือหา และระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้ไวด้งัน้ี 
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พ้ืนท่ีในการศึกษา คณะผูศึ้กษามุ่งท่ีจะศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนท่ี ตาํบลตะพง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษทั IRPC และตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ท่ี
ไดรั้บผลกระทบไดรั้บผลกระทบจากทิศทางลม 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูล 14 คน 
ประกอบดว้ย  แกนนาํ จาํนวน  8  คน ประชาชนในเขตท่ีไดเ้ขา้ร่วมการชุมนุม จาํนวน  6  คน 

ขอบเขตของเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบวธีิการทาํงานของขบวนการเคล่ือนไหว
คดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน และศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหก้ารคดัคา้นคร้ังน้ีเกิดความสาํเร็จข้ึนได ้

วธีิการศึกษา คณะผูศึ้กษาใชว้ธิารศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอยา่ง
เจาะจง โดยมีแบบสมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้ ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2555 
 
ผลการศึกษา 
1.รูปแบบวธีิการตลอดจนการท างานของขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชนในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของ
บริษัท ไออาร์พซีี  (IRPC) จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัระยอง 
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบวิธีการดาํเนินการของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการต่อตา้น
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ของบริษทั ไออาร์พีซี นั้น ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่การเปิดเวทียอ่ย ณ สถานท่ีต่างๆ จนกระทัง่มาถึงวนั
ประกาศชุมนุมใหญ่ท่ีหน้าโรงงาน ทาํให้ทางคณะผูว้ิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่างๆ
เพ่ือใหข้บวนการฯเคล่ือนไหวต่อสูต้ดัคา้นไดส้าํเร็จ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

1.ยทุธศาสตร์การจดักระบวนทพัแบบแนวราบเนน้ความเสมอภาคของทุกฝ่าย 
2.ยทุธศาสตร์สร้างการเรียนรู้แก่ชาวบา้น 
3.ยทุธศาสตร์พนัธมิตรและเครือข่ายจากภายนอก 
4. ยทุธศาสตร์ป่าลอ้มเมือง การเดินขบวนและการชุมนุมโดยสนัติวธีิ 
ทั้ง 4 ยทุธศาสตร์ท่ีทางคณะผูว้ิจยัไดส้รุปออกมาแลว้นั้น จะแฝงอยูใ่นการเคล่ือนไหวของทั้ง 2 ช่วงคือ 

1.ช่วงก่อนวนัชุมนุมใหญ่  และ 2.ช่วงวนัชุมนุมใหญ่ โดยยทุธศาสตร์ในแต่ละช่วงก็จะมีความแตกต่างกนัไปแต่ก็
สามารถเช่ือมโยงกนัไดม้าเป็นลาํดบั  ดว้ยประการน้ีจึงนาํไปสู่การศึกษาการใชย้ทุธศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการ
ฯในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินคร้ังน้ีจนเป็นผลสาํเร็จได ้   
 
ยุทธศาสตร์การจดักระบวนทพัแบบแนวราบเน้นความเสมอภาคของทุกฝ่าย  

ในช่วงของการเคล่ือนไหวชุมนุม  กลุ่มเครือข่ายขบวนการประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน  จ.
ระยองไดมี้ยทุธวธีิในการจดัโครงสร้างองคก์รโดยการจดัเป็นกลุ่มเครือขา่ยท่ีไม่มีโครงสร้างเป็นลาํดบัขั้นหรือเป็น
ทางการในลกัษณะของโครงสร้างท่ีเป็นหน่วยงาน แต่มีการจดัโครงสร้างของขบวนการเป็นไปในแนวราบเสมอ
หนา้ เพราะเป็นเพียงเครือข่ายภาคประชาชนท่ีประสานกนัระหวา่งกลุ่ม โดยมีฐานะเป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ท่ีไม่
มีใครมีอาํนาจการตดัสินใจสูงสุด ทาํใหทุ้กคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และจะมีแบ่งหนา้ท่ีกนัเองภายในกลุ่ม
ตามความถนดั  เหตุท่ีตอ้งจดัโครงสร้างของขบวนการฯใหเ้ป็นไปในแนวราบนั้นเน่ืองจากตอ้งการใหเ้กิดความเท่า
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 224 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

เทียมกนัของขบวนการฯ โดยไม่ตองการใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้ากนัเพราะทุกๆคนออกมาชุมนุมในฐานะประชาชน
เหมือนกนั 
 เหตุการณ์ก่อนวนัชุมนุมใหญ่นั้นกลุ่มขบวนการไดมี้การจดัเวทียอ่ยโดยเดินสายไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น 
ตลาดนดั สถานท่ีสาํคญัของจงัหวดั เพ่ือชกัชวน เชิญชวนให้ความรู้แก่ชาวบา้นท่ีไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ได ้ซ่ึงสามารถสรุปยุทธศาสตร์ของเหตุการณ์ก่อนวนัชุมนุมใหญ่ ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่กระบวนการสร้างการ
เรียนรู้แก่ชาวบา้นและพนัธมิตรและการสร้างเครือข่ายจากภายนอก 
 
ยุทธศาสตร์สร้างการเรียนรู้แก่ชาวบ้าน 

กระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ชาวบา้นนั้น เกิดข้ึนในช่วงของก่อนวนัชุมนุมใหญ่ มีการเร่ิมตน้จากแกน
นาํหลกัซ่ึงรวมตวักนัเม่ือเกิดปัญหา มีการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีไดรั้บผลกระทบจริง  เป็นการศึกษาดู
งานเพ่ือนาํขอ้มูลต่างๆกลบัมาเผยแพร่ใหแ้ก่ชาวบา้น เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งท่ีไดรั้บผลกระทบจริงแลว้ก็นาํมา
เผยแพร่ใหแ้ก่ชาวบา้นทาํใหช้าวบา้นมีอาการต่ืนตวัมากข้ึนตระหนกัในผลกระทบท่ีจะตามมา จากนั้นชาวบา้นเร่ิม
แต่งตั้งแกนนาํในแต่ละทอ้งท่ีและสร้างความเช่ือถือให้กบัแกนนาํ ตวัแทนของกลุ่มท่ีเป็นแกนนาํสามารถควบคุม
ประชาชนในชุมชนของตวัเองได ้ ใหแ้ต่ละชุมชนรับผิดชอบกนัเอง มีการจกัสัมมนาวิชาการ มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง   
มีการประชุมกนัทุกเดือน   แต่ก็ไม่ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแต่อยา่งใด โดยเหตุท่ีทางขบวนการฯ ไม่ไดมี้การ
จดบนัทึกการประชุมในแต่ละคร้ังนั้น เพราะตอ้งมีการประเมินสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา ไม่สามารถกาํหนดไดว้า่
จะตอ้งมีการประชุมก่ีคร้ังในแต่ละเดือน    
 
ยุทธศาสตร์พนัธมติรและเครือข่ายจากภายนอก 
 การสร้างเครือข่ายและขบวนการบนพ้ืนฐานความสัมพนัธ์แบบเครือญาติและชุมชน พบว่า เครือข่าย
ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติของชาวบา้นไดน้าํมาสู่ความสามารถในการระดมชาวบา้นในพ้ืนท่ีเขา้ร่วมการกระทาํ
การรวมหมู่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ีเครือข่ายความสมัพนัธ์ของชาวบา้นในชุมชนท่ีมีความสมคัรสมาน
สามคัคีเป็นพ้ืนฐาน   ยงัมีส่วนท่ีทาํให้องค์กรการเคล่ือนไหวเกิดความสามารถในการระดมทุน เพ่ือใชใ้นการ
เคล่ือนไหวระดมแนวร่วมและดาํเนินกิจกรรมเคล่ือนไหวของขบวนการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงัมีพนัธมิตร
ท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีแต่มีกรณีปัญหาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่จ.ลาํปาง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ จ.สระบุรี จ.สมุทรสาคร 
เกิดการเช่ือมโยงประสานงานกนัช่วยเหลือกนัในดา้นประสบการณ์ท่ีประสบมาในแต่ละท่ี มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กนั แลกเปล่ียนวฒันธรรมในแต่ละทอ้งท่ี  รวมไปถึงดา้นทรัพยากรมนุษย ์ มีพนัธมิตรท่ีเป็นนกัวิชาการซ่ึงมาให้
ความรู้แก่ชาวบา้นเพ่ือให้ชาวบา้นไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนในดา้นต่างๆเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช ้
ลิกไนต ์เป็นเช้ือเพลิง 
 
ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมอืง การเดนิขบวนและการชุมนุมโดยสันตวิธีิ 

แกนนาํชาวบา้นไดใ้ชย้ทุธวธีิโดยชกัจูงชาวบา้นท่ีมีจุดยนืและมีความคิดท่ีตรงกบัขบวนการฯ ให้ออกมา
ร่วมกนัเคล่ือนไหวคดัคา้นท่ีบริเวณหนา้โรงงานซ่ึงเป็นวนัชุมนุมใหญ่ เป็นการใชย้ทุธวิธีท่ีเรียกวา่ ‚ป่าลอ้มเมือง‛ 
โดยการไปเปิดเวทีสาธารณะยอ่ยๆ ราว 19  เวที ตามหมู่บา้นต่างๆ เพ่ือให้ออกมาช่วยกนักดัดนัทางฝ่ายโรงงาน 
(เอกชน) และฝ่ายรัฐบาล กนัหลายๆคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในปัญหาขอ้เรียกร้องท่ีเผชิญอยู ่ไดแ้ก่ การกดดนั
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ดว้ยปริมาณผูชุ้มนุมจาํนวนมากบริเวณหนา้บริษทั IRPC จาํกดั มหาชน และตอ้งเป็นการชุมนุมอยา่งสันติวิธีเพ่ือ
เล่ียงจากการถูกจบักมุและดาํเนินคดี 
 ดงันั้น วธีิการชุมนุมท่ีสาํคญัท่ีสุด ‚การเดินขบวน‛ และ ‚การชุมนุมอยา่งสันติวิธี‛ในระหวา่งการชุมนุม
ใหญ่ทั้ง 3 วนั ซ่ึงการเดินขบวนสามารถเขา้ใจไดว้า่เป็นทั้งวธีิและเป้าหมายของตวัมนัเอง อาจจะสรุปเป้าหมายของ
การเดินขบวนไดด้งัน้ี 
 ประการแรก   เป็นแรงกดดนัโดยตรง ดว้ยจาํนวนและกิจกรรมต่าง เช่น การไปสักการะพระพุธองัคีรส 
พระประจาํเมืองระยอง การเดินขบวนแสดงพลงัพร้อมทั้งเชิญชวนใหช้าวบา้นออกมาร่วมชุมนุม ฯลฯ 
 ประการท่ีสอง   เป็นกระบวนการท่ีทาํให้ชาวบา้นเห็นว่า ขบวนการฯ และ/หรือ ตวัเองมีอาํนาจ เห็น
อาํนาจของตวัเองจากการร่วมกนัต่อสู้ชุมนุม และไดอ้าศยัช่วงการชุมนุม สร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใน การ
ชุมนุมจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมการต่อสู้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้งเรียกร้องเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้
ใหม่ๆ เป็นกระบวนการท่ีจะนาํอาํนาจมาสู่ประชาชนดว้ย 
 ประการท่ีสาม   เป็นวิธีการส่ือสารความลาํบาก ความทุกขย์ากและขอ้มูลเท็จจริงเก่ียวกบัปัญหามลพิษ
และขอ้เรียกร้องต่อสงัคมสาธารณะ ถึงแมก้ารชุมนุมใหญ่จะเกิดข้ึนเพียง 3 วนั แต่มีผลสืบเน่ืองมาจากการเปิดเวที
สาธารณะย่อยๆอีกทาํให้สามารถสร้างกิจกรรม การเรียนรู้ให้สาธารณะได้เข้ามาร่วมและรับรู้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง หรือผ่านทางส่ือมวลชนหลายแขนง ทําให้ปัญหาของ
ขบวนการฯกลายเป็นประเด็นสาธารณะท่ีทาํใหรั้ฐบาลตอ้งหนัมาสนใจอยา่งจริงจงั 
 
บทบาทของแกนน าชาวบ้านในการหนุนเสริมองค์กรการเคลือ่นไหว 

บทบาทของแกนนําชาวบ้านในการหนุนเสริมองค์กรการเคล่ือนไหว พบว่า แกนนําชาวบ้านมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเคล่ือนไหวของกลุ่มเพราะแกนนาํชาวบา้นเปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีคอยขบัเคล่ือนแกน
นาํมีการกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชาวบา้นในหลายมิติดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็น การตระเวนไปขอ
เปิดเวทีประชุมตามหมู่บา้นต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดชุดขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ และชุดขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของ
โครงการในมิติต่างๆอนัจะส่งผลกระทบต่อชุมชน  การเนน้ยาํให้ชาวบา้นเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาก
การสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกบัสร้างแกนนาํชาวบา้นข้ึนในแต่ละหมู่บา้นท่ีมีการเปิดเวทีประชุม เพื่อดึงแกนนํา
ชาวบา้นเขา้มาศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ในระหวา่งท่ีมีการขอเปิดเวทีประชุมนั้นไดข้ยายออกไปยงั
หมู่บา้นต่างๆจากนั้นใหแ้กนนาํนาํไปสู่การปฏิบติัการ ขยายการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชาวบา้นในชุมชนของตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มีกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพและสภาวะผูน้าํให้กบัแกนนาํชาวบา้นผ่านการเวทีประชุมและ
ประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆในการจดัอบรม ให้เกิดความสามารถในการระดมทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การไหลเวียนของทรัพยากรให้กระจายไปทัว่องคก์รการเคล่ือนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะท่ีทา้ทายจากการ
ท่ีมายาคติของคนระยองในยคุก่อนมกัจะมองวา่กลุ่มขบวนการเป็นเพียง มอ็บรับจา้ง มอ็บจดัตั้ง  มีแกนนาํท่ีพร้อม
เปล่ียนจุดยืน ชาวบ้านยิ่งตอ้งรับภาระอย่างหนักในการเคล่ือนไหว อย่างไรเสียหากแกนนาํชาวบ้านมุ่งทุ่มเท
เสียสละเอาการเอางานและมีสาํนึกเพ่ือรวมอยูเ่ป็นพ้ืนฐานกิจกรรมต่างๆท่ีองคก์รการเคล่ือนไหวตอ้งพ่ึงพาแกนนาํ
ชาวบา้นในการขบัเคล่ือนก็จะลดประสิทธิภาพลงและส่งผลใหอ้งคก์รการเคล่ือนไหวอ่อนแอลงตามไปดว้ยแต่ใน
กรณีของกลุ่มคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ระยองนั้น  มีแกนนาํชาวบา้นท่ีเขม้แขง็สามารถแสดงบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความทุ่มเทเสียสละ เอาการเอางาน และมีจิตสาํนึกเพ่ือส่วนรวมต่อ
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ขบวนการท่ีถูกเปล่ียนผา่นท่ามกลางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีเอ้ือให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อกระทาํ
การรวมหมู่และพฒันาองคก์รการเคล่ือนไหวใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ฉะนั้นบทบาทของแกนนาํนั้นจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะนาํพาขบวนการฯไปสู้ความสาํเร็จ   เพราะถา้ขาด
คุณสมบติัของความเป็นผูน้าํหรือหากขาดภาวะผูน้าํไป อาจทาํให้ชาวบ้านขาดความเช่ือถือหรืออาจขาดความ
ศรัทธาในตวัแกนนาํจนกลายเป็นความลม้เหลวของขบวนการฯได ้
 
2.ปัจจยัทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของการเคลือ่นไหวทางการเมอืง 
 ผลการศึกษาพบวา่   ปัจจยัท่ีทาํใหข้บวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จงัหวดัระยอง เคล่ือนไหวต่อสูค้ดัคา้นไดจ้นสาํเร็จ มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการหลกัๆ คือ   

1.ความเข้าใจของประชาชนในปัญหาเร่ืองมลพิษ  ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองของจังหวดัระยองนั้นมีนิคม
อุตสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 เขต โดยในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น มี
โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกลัน่นํ้ ามนั โรงงานผลิตปุ๋ยและเคมีภณัฑ ์โรง
ผลิตไฟฟ้าและโรงงานท่ีมีการผลิตและการใชโ้ละหนกัไดแ้ก่ โรงงานถลุงเหล็ก นอกจากน้ี โรงงานอุตสาหกรรม
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมยงัมีการประกอบการอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะกิจการเก่ียวกบัโลหะหนกั 
ไดแ้ก่ กิจการทาํแบตเตอร่ีและหลอมตะกัว่ ซ่ึงโรงงานเหล่าน้ีมีการใชแ้ละผลิตสารเคมีอนัตรายหลายชนิด ท่ีสาํคญั
ไดแ้ก่ สารอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) กรด ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด ์และสารโลหะหนกั  เป็นตน้ มีการตรวจพบวา่มีสารอินทรียร์ะเหยง่าย กรด และสารโลหะหนกัปนเป้ือน
ในอากาศ ในดิน และในนํ้ า ซ่ึงการปนเป้ือนของสารโลหะหนกัน้ีอาจเน่ืองจากกระบวนการผลิตและการกาํจดัทาง
อุตสาหกรรมของโรงงานและสถานประกอบกิจการต่างๆ และอาจเน่ืองจากมีสินแร่ของสารโลหะหนักบาง
ประเภทปนเป้ือนตามธรรมชาติอยู่บา้งแลว้  สารโลหะหนักสาํคญัท่ีพบปนเป้ือนในพ้ืนท่ีมาบตาพุดไดแ้ก่ ตะกัว่
(Pb) สารหนู(As)  เหลก็ (Fe)  ซีลีเนียม (Se) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียม(Cr) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) 
สังกะสี (Zn) และ แมงกานีส (Mn)  ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีมีพิษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลนัและเร้ือรังโดยทาํให้
ระคายเคืองผิวหนัง เยื่อบุอ่อน ระบบทางเดินหายใจ ตบัและไต ระบบเลือด ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะสารอินทรียร์ะเหยซ่ึงเป็นสารประเภทสารทาํละลายอินทรีย ์
(Organic Solvents) นั้นยงัเป็นสารท่ีมีกล่ินเฉพาะ ระเหยง่าย และไวไฟอีกดว้ย ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดจึงพบปัญหา
มลพิษทางอากาศเน่ืองจากกล่ินของสารเคมีและการปนเป้ือนของสารเคมีในอากาศ มลพิษทางนํ้ าจากปัญหานํ้ าท้ิง
ของโรงงาน มลพิษในนํ้ า และมลพิษในดินเน่ืองจากการท้ิงขยะมูลฝอยจากชุมชนและกากของเสียอนัตรายจาก
อุตสาหกรรม นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีเขตมาบตาพดุยงัมีปัญหาเก่ียวกบัปัญหาความเส่ียงต่อสารเคมีกาํจดั-ศตัรูพืชท่ีใช้
ในการเกษตรกรรม  ฝุ่ นละออง  ปัญหาอุบติัภยัจากการร่ัวไหลของสารเคมีและเพลิงไหมเ้น่ืองจากสารเคมีจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและจากการจราจรและขนส่ง ปัญหาผงัเมืองเก่ียวกบัการรุกลํ้าพ้ืนท่ีแนวกนัชน (Buffer 
Zone) และการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มถ่ินทาํให้มีประชากรแฝงจาํนวนมาก ทาํให้มีปัญหาโรคติดเช้ือ ซ่ึงปัญหา
มลภาวะส่ิงแวดลอ้มดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (สถานการณ์แก้ไขปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง:(ขอ้มูลจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2550)] : เวป็ไซต)์ ประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองและในพ้ืนท่ีเขตมาบตาพุดนั้น จึงมีปัญหา
สุขภาพประชากรดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งเป็นหลกัผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งในเขตอาํเภอเมือง
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ระยองสูงกวา่อาํเภออ่ืนๆ ดว้ยสาเหตุดงักล่าวทาํให้ประชาชนไดป้ระจกัษก์บัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีไดเ้กิดกบับริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ไดเ้ห็นภาพวา่โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุสาหกรรมมาบตาพดุซ่ึงมีอยูห่ลายโรงงาน
ไดส้ร้างปัญหามลพิษอยา่งมากต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้น ทาํใหเ้กิดการเกรงกลวัวา่อาจจะเกิดกบับา้นของ
ตนเอง จึงทาํให้ประชาชนไดเ้ขา้มาร่วมกบัทางขบวนการฯเพ่ือร่วมคดัคา้นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดว้ยเหตุ
เพราะเกรงวา่จะกลายเป็น มาบตาพดุ 2    
 

2.แกนน าที่มีอุดมการณ์มั่งคง   เป็นท่ีทราบกนัอยู่ว่าจงัหวดัระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของนิคอุตสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 เขต ซ่ึงโรงงานในแต่ละแห่งก็มีพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูใ่น
เขตชุมชน ซ่ึงในแต่ละเขตชุมชนนั้นก็ได้มีการต่อสู้ มีความขดัแยง้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน   
สามารถเห็นไดจ้ากการคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษทั IRPC หรือกรณีต่างๆท่ีตามมาในภายหลงั 
ในต่อสูค้ดัคา้นกบัโรงงานแต่ละคร้ังในอดีต ก็มีแกนนาํท่ีมีความสามารถซ่ึงนาํพาชาวบา้นต่อสู้กบัโรงงาน แต่ใน
อดีตของการต่อสูก้บัโรงงานนั้น ก็ไดมี้จุดจบคลา้ยๆกนันัน่คือ เม่ือมีการชุมนุมคดัคา้นหรือมีปฏิกิริยาใดๆก็ตาม ท่ี
มีความขดัแยง้กบันโยบายของทางโรงงาน โรงงานก็จะใชก้าร ลอ็บบ้ี แกนนาํ ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น สนบัสนุนในการ
ลงเล่นการเมือง การนาํเงินมาสนบัสนุนหมู่บา้นท่ีขดัแยง้กบัโรงงาน ทาํใหแ้กนนาํยติุการเคล่ือนไหวลง เหตุการณ์
ดงักล่าวไดเ้กิดเป็น มายาคติ ของชาวระยอง คือชาวระยองมกัจะไม่สนใจการเคล่ือนไหวเน่ืองจากชินชาเบ่ือหน่าย
กบัพฤติกรรมของแกนนาํในอดีต ฯลฯ  
 แต่เน่ืองจากในยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุโลกาภิวตัน์ ทาํให้เกิดความแปลกใหม่ของบรรยากาศในการต่อสู ้
เพราะประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารจากขบวนการฯ สามารถเขา้ถึงตวัขบวนการฯไดง่้ายข้ึน ทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ของแกนนาํถูกตีแผ่มายงัประชาชน กอปรกบัตวัแกนนาํตอ้งมีความจริงใจ โดยมิยอมตกเป็นเคร่ืองมือของทาง
โรงงานเหมือนคร้ังในอดีตท่ีผา่นมา  
แต่ล่าสุดหลงัการชุมนุมคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินน้ี ก็มีแกนนาํบางคน ได้เปล่ียนจุดยืนจากท่ีอยู่ขา้งประชาชน 
กลบัมาอยูข่า้งโรงงาน ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงยทุธศาสตร์ของทางโรงงานท่ีพยายามเขา้มาโนม้นา้วประชาชนในพ้ืนท่ีให้
เห็นถึงความสาํคญัของโรงงาน เน่ืองจากโรงงานไดใ้ห้เงินสนบัสนุนในการทาํกิจกรรมต่างๆแก่หมู่บา้นและทาง
ตวัแกนนาํ ชกัชวนให้ลูก-หลานของชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงงานโดยการให้สิทธิพิเศษในการเขา้ทาํงาน  
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อโรงงานใหป้ระชาชนชาวบา้นใหค้วามร่วมมือกบัโรงานอยา่งไม่มีขอ้แม ้ 
 

3.การสร้างการเรียนรู้ภายในให้แก่ชาวบ้าน  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในการเขา้
มาร่วมชุมนุมคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทของการสร้างการเรียนรู้แก่ชาวบา้นนั้นเป็นส่ิงท่ี
สาํคญัมาก ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากเครือข่ายภายนอกเช่น เครือข่ายของแม่เมาะจงัหวดั
ลาํปาง  เครือข่ายของบ่อนอก-หินกรูดจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  NGOและนกัวิชาการจากแขนงต่างๆ ในการมาให้
ความรู้ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆแก่ชาวบา้น  ทาํให้ชาวบา้นมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  โดยมีเป้าหมายสาํคญัคือ การ
สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชาวบา้น  ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 1.การสานใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งชาวบา้น โดยใหช้าวบา้น
ไดรั้บรู้ขอ้มูล  ผลกระทบท่ีไดเ้กิดข้ึนเป็นกรณีศึกษา 2.เรียนรู้การต่อสู้และแลกเปล่ียนปัญหาซ่ึงกนัและกนัโดยใช้
ภาษาระยองซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ินในการส่ือสาร เป็นการส่ือสารดว้ยใจถึงใจจากการเปิดเวทีสาธารณะต่างๆ การ
สร้างการเรียนรู้ใหแ้ก่ชาวบา้น ทาํใหช้าวบา้นไดเ้รียนรู้และถ่ายทอดความเจ็บปวดความทุกขย์ากจากประสบการณ์
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จริง ไดต้ระหนักถึงความสามคัคีท่ีจะตอ้งร่วมกนัต่อสู้ ทาํให้เกิดเครือข่ายภายในและพนัธมิตรภายนอกท่ีอยู่ทัว่
ประเทศทาํใหก้ารส่ือสารกบัสงัคมไดแ้พร่ขยายข้ึนและมีความเขม้แขง็ในท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จของขบวนการเคล่ือนไหวคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้ น 
จะตอ้งกระกอบดว้ย 1. บทบาทของแกนนาํท่ีจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในการนาํพาประชาชนเขา้สู่พ้ืนท่ีความขดัแยง้และ
ร่วมต่อสูก้บัชาวบา้น มีความจริงใจ เป็นกนัเอง 2.การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรทั้งบริเวณภายในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ
และนอกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กนั และเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กบัขบวนการฯมากข้ึน และ 
3.การรวมพลงัสามคัคี ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด แกนนาํและประชาชนจะตอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความ
สามคัคี เพื่อใหข้บวนการฯมีความเป็นเอกภาพ สามารถนาํพาชาวบา้นใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้
 
สรุป 
 จากการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้แรกในส่วนของ รูปแบบวิธีการตลอดจนการทาํงานของขบวนการ
เคล่ือนไหวภาคประชาชน พบวา่ขอ้คน้พบไดส้อดคลอ้งกบัฐานคิดของสาํนกัคิดสาํนกัระดมทรัพยากร (Resource  
Mobilization)  ท่ีให้ความสําคญักับ  ตวัแกนนาํ  อนัเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรการเคล่ือนไหว และองค์กรการ
เคล่ือนไหว ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีสาํคญัในการระดมทรัพยากรเพื่อให้เกิดการกระทาํการรวมหมู่และพฒันาขบวนการ
เคล่ือนไหว ขณะเดียวกันทฤษฎีการระดมทรัพยากรก็พยายามอธิบายว่า วิกฤตการจากการพฒันาของรัฐและ
โครงการพฒันาท่ีรุกรานวถีิชีวติปกติของชาวบา้นนั้นเพียงพอท่ีจะอธิบายการเกิดข้ึนของการกระทาํรวมหมู่ เพราะ
ปัญหาเหล่าน้ีไม่มีอยูท่ัว่ไปในสงัคมแต่เหตุใดขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือคดัคา้นจึงเกิดข้ึนบางพ้ืนท่ีเท่านั้น  ซ่ึงฐาน
คติน้ี ไดส้อดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในงานศึกษาท่ีมองว่าการเกิดข้ึนของ ขบวนการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินของ
จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีกระบวนการผลกัดนัและการตดัสินใจต่อการท่ีประชาชนจะเขา้ร่วมกบัขบวนการมากน้อย
เพียงใด  ส่งผลให้การกระทาํรวมหมู่ของชาวบา้นเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด  จากการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาได้
พบวา่ เม่ือแกนนาํชาวบา้นไดม้าให้ความรู้  จดัตั้งเวทีปราศรัยตามสถานท่ีต่างๆทาํให้ชาวบา้นเขา้มาร่วมชุมนุม
อยา่งเนืองแน่น ในทาํนองเดียวกนัแกนนาํจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในการนาํพาประชาชนเขา้สู่พ้ืนท่ีความขดัแยง้และ
ร่วมต่อสูก้บัชาวบา้น มีความจริงใจ เป็นกนัเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการเขา้ร่วมของประชาชน 
 ในส่วนของวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง  ส่วนท่ีเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของขบวนการพบวา่ปัจจยัท่ี
นาํไปสู่ความสาํเร็จของขบวนการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยองนั้นจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงดว้ยเง่ือนไข  3 
อย่าง คือ บทบาทของแกนนาํ  เครือข่ายพนัธมิตรและการรวมพลงัสามคัคีซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของทฤษฎี
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่  ดงัท่ี สายฝน  เป้ียวงศ์ ไดก้ล่าวถึงงานของ ผาสุก  พงษไ์พจิตร ท่ีได้
ระบุวา่  การเคล่ือนไหวทางสังคมหลายขบวนในประเทศโลกท่ีสาม มีฐานอยูใ่นชุมชน ไม่ใช่ชนชั้น ซ่ึงสามารถ
อธิบายการเคล่ือนไหวการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินไดอ้ยา่งชดัเจน จากบทบาทของแกนนาํในการเจาะจงไปท่ี
ชุมชนในยา่นเมืองก่อน แลว้ค่อยยา้ย เป้าหมายไปชุมชนในเมืองเพ่ือให้ออกมาร่วมกนัคดัคา้น และยงัสอดคลอ้ง
กบัทาง ไชรัตน์  เจริญสินโอฬาร ไดร้ะบุไว ้จากขอ้สรุปของทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวรูปแบบใหม่วา่ 1.ประเด็ด
การเรียกร้อง ไม่ใช่ประเด็นเร่ืองผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นเร่ืองของคนจาํนวนมากจาก
หลายกลุ่มชนชั้น สงัเกตไดจ้ากการสนบัสนุนจากเครือข่ายท่ีเคยต่อสูแ้ลว้ไดช้ยัชนะหรือ/และเครือข่ายท่ีกาํลงัต่อสู้
อยู ่ท่ีมาจากหลายกลุ่ม หลายชนชั้น ทั้งชนชั้นล่างท่ีเป็นเกษตรกรชาวไรชาวสวนท่ีไดรั้บผลกระทบและชั้นกลางท่ี
อยูใ่นตวัจงัหวดั   2.เป้าหมายการเรียกร้อง คือ การสร้างกติกาหรือเกณฑชุ์ดใหม่ในการดาํรงชีวิต ไม่ใช่การช่วงชิง
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อาํนาจจากรัฐ สังเกตไดจ้ากขอ้เรียกร้องต่างๆของทางขบวนการฯ ท่ีมิไดมี้จุดประสงค์ท่ีจะช่วงชิงอาํนาจรัฐแต่
ตอ้งการสร้างบรรทดัฐาน สร้างกฎกติกาในการพฒันาท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทุกระดบัและสร้างนิยามในการ
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Social Movements and the Roles of Social Media: The Case of the Anti-
Reconciliation Bill Movement 

 
Wipawee Polsawang* 

 
Abstract 

 
This article discusses how the interactions of Thai people through social media contribute to 

people‟s movement against the reconciliation bill. It also asks whether the Anti-Reconciliation Bill 
movement has a resemblance to the concept of „social movement‟ as depicted in scholarly studies 
especially those applying the „New Social Movement‟ approach (Pasuk 2002; Prapat 2009). Collecting 
data from three facebook webpages the content of which harshly criticise the reconciliation bill, the 
researcher employs three methods: (a) a non-participant observation on the behaviours of the pages‟ 
administrators and the facebook users who pressed the „like‟ buttons and/or posted comments on the 
pages, (b) interviews with the users who showed their support towards the pages by pressing the „like‟ 
button, and (c) a discourse analysis on the contents and comments on the pages. 

Research findings show that social media was not only a site for communications among 
people within the Anti-Reconciliation Bill network. It was also a space where discourses on 
„democracy‟ and „justice‟ confronted and assimilated or reconciled. These discourses, which were 
conveyed via texts, news or photos, were mostly relevant to debatable concepts such as political ethics 
and reconciliation. The researcher found that in the actual Anti-Reconciliation Bill movement on the 
streets of Bangkok, leaders of the movement referred to the discourses to recruit supporters. 

As shown on the pages, people who had negative attitudes towards the reconciliation bill 
expressed their distaste of the red-shirt protestors. They also showed their reverence for His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej using colours and symbols representing the monarchy on the pages. As for 
the characteristics of the Anti-Reconciliation Bill movement, the researcher found that they were 
similar to the components of „new social movement‟ in terms of purposes and strategies. 
 
 
Keywords: Social Media/ Social Movement/ Discourse/ Thai Reconciliation Bill 
 

 
บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม : กรณศึีกษาร่าง

พระราชบัญญตัิว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 
วภิาว ีผลสว่าง* 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ ในการระดมผูส้นบัสนุน

เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ   พร้อมทั้ งตั้ งคาํถามในแง่มุมกลับว่า  การ
เคล่ือนไหวของเครือข่ายคดัคา้นฯ  มีลกัษณะเป็นขบวนการทางสังคมใหม่ตามนัยยะท่ีมีการอภิปรายกนัอย่าง
กวา้งขวางในเชิงทฤษฎี หรือไม่  (ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2545; ประภาส ป่ินตบแต่ง 2552) โดย ผูศึ้กษาไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแฟนเพจท่ีมีการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯ จาํนวน 3 แฟนเพจ โดยใชว้ิธีการ (ก) สังเกต
พฤติกรรมของแอดมิน คนท่ีกดถูกใจและโพสตข์อ้ความแสดงความคิดเห็น (ข) สัมภาษณ์บุคคลท่ีกดถูกใจแฟน
เพจ และ (ค) วเิคราะห์วาทกรรมจากขอ้ความท่ี แอดมิน หรือผูก้ดถูกใจโพสตผ์า่นทางเฟสบุ๊ค 

                                                 
* B. Pol. Sci.(Politics and Government), College of Politics and Governance Mahasarakham University 
* นิสิตระดับปริญญาตรี, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นพ้ืนท่ีในการส่ือสารของประชาชนในเครือข่าย และเป็น
พ้ืนท่ีปะทะ ประสาน ของวาทกรรมเก่ียวกบั “ประชาธิปไตย” และ “ความยุติธรรม” (เช่น วาทกรรมเก่ียวกับ
จริยธรรมทางการเมือง วาทกรรมเก่ียวกบัการปรองดองสมานฉนัท ์เป็นตน้) ผา่นขอ้ความ ข่าวสาร และรูปภาพ ซ่ึง
ผูน้าํในการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯไดใ้ชว้าทกรรมดงักล่าวในการระดมมวลชนเขา้ร่วมการเคล่ือนไหว โดย
นอกจากผูท่ี้คดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดองจะแสดงความไม่ชอบต่อกลุ่มคนเส้ือแดงอยา่งเปิดเผย พวกเขายงั
แสดงออกซ่ึงการเทิดทูน ปกป้องและรักษาสถาบนักษตัริย ์โดยการใชส้ัญลกัษณ์ และสีท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนั
กษตัริย ์ทั้งน้ี การเคล่ือนไหวของเครือข่ายคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯ มีลกัษณะท่ีอาจเทียบเคียงไดก้บัแนวคิดวา่
ดว้ยขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่ ทั้งในเชิงเป้าหมาย ฐานของการเคล่ือนไหว และยุทธวิธี โดยเฉพาะการ
แสวงหาช่องทางการส่ือสารทางการเมืองแบบใหม่ ซ่ึงถือเป็นมิติใหม่ ท่ีไดก้าํลงัไดรั้บความสนใจศึกษาในวง
วชิาการ 
 
ค าส าคญั: ส่ือสังคมออนไลน์/ ขบวนการทางสังคม/ วาทกรรม/ ร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความปรองดอง 
               แห่งชาต ิ
 

บทน า 
ขบวนการทางสังคม (Social movement) ในฐานะชุดความเห็นหรือ ความเช่ือของกลุ่มกอ้นผูค้นท่ี

นาํเสนอเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับการเปล่ียนแปลงมิติบางอยา่งของโครงสร้างสงัคม และ/หรือเพื่อใหไ้ดม้า ซ่ึงการ
กระจายผลประโยชน์ของสังคม (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552 : 20) ไดป้รากฏข้ึนทัว่โลกในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นการเดินขบวน ชุมนุม ประทว้ง และรวมตวักนัเพ่ือสร้างพลงัทางการเมือง ซ่ึงก่อนท่ีจะมาเป็นขบวนการทาง
สังคม ตอ้งมีการระดมมวลชน มีองค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีสําคญัในการระดมคน 
และทรัพยากร  ทาํหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมการเคล่ือนไหวของขบวนการ ทาํการแข่งขนักบัองคก์ร
อ่ืนๆ เพ่ือแยง่ชิงทรัพยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทในการปรับเป้าหมายและยทุธวธีิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  และการดาํรงอยูต่่อไปของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (Byre, 1996 : 35)   กลุ่มผูน้าํของ
องคก์รการเคล่ือนไหวสามารถกระตุน้ความสนใจในหมู่ประชาชนในประเด็นการเคล่ือนไหวของขบวนการผ่าน
ส่ือ ซ่ึงส่งผลต่อระดบัความไวเ้น้ือเช่ือใจ (trust) ท่ีมีอยู ่และช่วยให้ขบวนการเคล่ือนไหวมีความกา้วหนา้ในการ
ติดตามประเด็นปัญหา (วารุณี ณ นคร, 2554) ทั้งน้ี เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางหน่ึงท่ี
กลุ่มผูน้าํใช ้ ในการระดมมวลชน โดยในประเทศไทยส่ือทางอินเตอร์เน็ต  ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่
แนวคิด เป็นกระดานข่าวสนทนากนัทางการเมือง  เพราะสะดวก ประหยดั และเปิดกวา้ง อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึง
ผูใ้ชทุ้กคน ไม่วา่จะกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ (สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2554)  นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีน่าสนใจว่า การท่ีเฟสบุ๊ค 
(facebook) 1 เป็นพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ทาํใหก้ลุ่มผูน้าํสามารถใชม้นัในการสร้างพลงัสนบัสนุน
ผูน้าํทางการเมืองได ้โดยผลการสาํรวจของเวบ็ไซต ์ZocialRank ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์จดัอนัดบัแฟนเพจ  และขอ้มูล
สถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั เฟสบุ๊คไทย  ไดส้รุปภาพรวม ของเฟสบุ๊คประเทศไทยประจาํปี 2554 ไวว้า่    มีคนไทยใช้

                                                 
1 Facebook คือ เวป็ไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีได้รับความนิยม (วิมลพรรณ อาภาเวช, 

2554) 
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เฟสบุ๊คทั้งส้ิน 13,276,200 ราย  มีจาํนวนเฟสบุ๊คเพจทั้งส้ิน 34,642 เพจ  และมีการกดถูกใจเฟสบุ๊คเพจไทย
ทั้งส้ิน  133,640,093 ถูกใจ โดยผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คชาวไทย  ส่วนใหญ่อยูใ่นวยั 18-24 ปี (34%)  รองลงมาคือ วยั25-34 ปี 
(28.6%)  หากประเมินจากข้อเท็จจริงว่า อย่างน้อยท่ีสุด ผูใ้ช้บริการเฟสบุ๊คต้องมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์และเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตกลุ่มผูใ้ช้บริการสวนมากน่าจะเป็นคนชั้นกลาง นิสิต นักศึกษา นักเรียน 
นกัวชิาการ และขา้ราชการทั้งน้ี พบวา่ในเบ้ืองตน้ฐานสนบัสนุนมวลชนท่ีคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความ
ปรองดองแห่งชาติ เป็นกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี 
 บทความช้ินน้ีเป็นขอ้สรุปจากงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่อ
ขบวนการทางสังคม โดยศึกษากรณี  ร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยความปรองดองแห่งชาติ หรือ อาจเรียกสั้นๆว่า 
พ.ร.บ.ปรองดอง  การร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความปรองดองแห่งชาติ เกิดข้ึน ในสมยัรัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร เม่ือปี 2555 ท่ามกลางเสียงคดัคา้นของสมาชิกวฒิุสภา  โดยมีผูน้าํเสนอร่างพระราชบญัญติัน้ีใน 4 รูปแบบ 
คือ ฉบบัพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ฉบบันายสามารถ แกว้มีชยั และคณะ ฉบบันายนิยม วรปัญญา และคณะ และ 
ฉบบันายณฐัวฒิุ ใสยเก้ือ และคณะ ผลการศึกษาเปิดเผยกระบวนการการระดมมวลชนหรือผูท่ี้มีอุดมการณ์ร่วมกนั
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  ซ่ึงนบัเป็นจุดท่ีแตกต่างจากขบวนการทางสงัคมท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยก่อนหนา้น้ี 
 
การส่ือสารทางการเมอืงในขบวนการทางสังคม 
 นักสังคมศาสตร์และนักเคล่ือนไหวทางสังคมจาํนวนมากได้สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปฏิบติัการ  ทาง
สังคมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยให้ความสนใจไปท่ีปัญหาในการระดมมวลชน และการเลือกใช้ยุทธวิธีในการ
เคล่ือนไหวต่อสู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ในจาํนวนนั้น คือ กลุ่มนกัคิดท่ีเรียกกนัในนามกลุ่มทฤษฎีการระดมทรัพยากร 
(Resource Mobilization Theory-RMT) 

ทั้งน้ี ทฤษฎีการระดมทรัพยากร  อธิบายการเกิดและการพฒันาขบวนการทางสังคมไปสู่ ความเขม้แข็ง 
โดยเน้นบทบาทของ “องค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคม” ซ่ึงหมายถึงองค์กรท่ีมีจุดมุ่งหมายในตวัเอง ในการ
ขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุจุดหมายของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (Byrne, 1996   อา้งมาจาก ประภาส ป่ินตบ
แต่ง 2552 : 78) โดยเขา้มาทาํหนา้ท่ีในการรวบรวม “ทรัพยากร” (ซ่ึงไดแ้ก่  เงิน แรงงาน ความสมานฉันท์ ฯลฯ) 
และสร้างกิจกรรมในการระดมทรัพยากร นอกจากน้ี องค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมยงัมีภารกิจสาํคญัในการ
คิดคน้นวตักรรมดา้นวธีิการต่อสู ้อนัไดแ้ก่ ยทุธวธีิการระดมผูส้นบัสนุน ยทุธวธีิดึงสาธารณะชนและชนชั้นนาํเพ่ือ
เปล่ียนมาเป็น ผูเ้ห็นอกเห็นใจ หรือทาํให้ผูท่ี้ขดัขวางต่อตา้นกลายเป็นผูท่ี้เป็นกลาง เม่ือขบวนการทางสังคม
กระทาํการภายใตบ้ริบททางสงัคม ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงมองวา่ ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างและใช้
ประโยชน์จากบริบทหรือสภาพแวดลอ้มดงักล่าวน้ีได ้เช่น พ้ืนท่ีส่ือ หรือเครือข่ายทางสังคมท่ีดาํรงอยูข่องกลุ่ม
องคก์รหรือสถาบนัทางสงัคมบางอยา่ง ฯลฯ (McCarthy and Zald, 1977 อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552 : 77)  
 องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมจาํเป็นตอ้งมีทรัพยากรสนบัสนุนเพ่ือให้สามารถดาํเนินกิจกรรม ตาม
เป้าหมายได ้โดยผูท่ี้เป็นเจา้ของและครอบครองทรัพยากรท่ีจาํเป็นสาํหรับองค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคม คือ 
ปัจเจกบุคคล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในสังคม ซ่ึงแบ่งออกไดใ้นหลายมิติ ไดแ้ก่ สมาชิกผู้ ร่วมจุดหมายเดียวกัน 
(adherent) คือ ปัจเจกบุคคล และกลุ่มองคก์รท่ีเช่ือในเป้าหมายร่วมของขบวนการทางสังคม สมาชิกผู้สนับสนุน 
(constituent) คือ ปัจเจกบุคคลท่ีอุดหนุนทรัพยากรแก่องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม และ สาธารณชนผู้ เฝ้ามอง 
(bystander public) คือ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกผูร่้วมจุดหมายเดียวกนัแต่รับรู้ในจุดหมายและการกระทาํของ
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ขบวนการทางสังคม ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีลักษณะเป็น“ฝ่ายตรงกันขา้ม (opponent)” หรือ “ฝ่ายต่อตา้น
ขบวนการทางสงัคม (counter-movement)”  
 ทั้งน้ี องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอาจพิจารณาจากการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บประโยชน์จากความสําเร็จ ซ่ึงแบ่งได้
ดงัน้ี คือ (ก) ผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรง ไดแ้ก่ ปัจเจกหรือกลุ่มองคก์รท่ีเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการทางสังคมและ
ไดรั้บผลประโยชน์จากความสาํเร็จขององคก์รเคล่ือนไหว (ข) ผูใ้หก้ารสนบัสนุนแต่ไม่ไดรั้บผลประโยชน์ ไดแ้ก่  
ปัจเจกหรือกลุ่ม องคก์รท่ีเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการทางสังคม และ (ค) กลุ่มท่ีเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือ 
แต่ไม่รับผลประโยชน์จากความสาํเร็จขององคก์รเคล่ือนไหว (ประภาส ป่ินตบแต่ง 2552 : 79-80) 
 การส่ือสารทางการเมืองเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการก่อตวัและขบัเคล่ือนขบวนการทางสังคม Rush 
and Althoff  กล่าววา่ การส่ือสารทางการเมือง คือการแลกเปล่ียน อภิปราย ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองต่างๆ 
ระหวา่งสมาชิกในสังคมการเมือง (Almond และ Powell 1978 อา้งใน ภณธกร กุลสนัต ์2550 : 9) ในสังคมท่ีเป็น
ประชาธิปไตย การส่ือสารทางการเมืองยอ่มมีอิสระ  ประชาชนมกัจะแลกเปล่ียนข่าวสารและทศันคติ เม่ือไดรั้บรู้
เก่ียวกบันโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อตนจุดน้ีเองท่ีทาํให้แอดมิน หรือผูน้าํในการ
ระดมมวลชนผูส้นบัสนุนใชเ้ฟสบุ๊คเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนและส่ือสารกบัประชาชน ทั้งน้ี โดยนยัทัว่ไป 
การส่ือสารทางการเมืองมีผลในการรักษาและเปล่ียนแปลงวฒันธรรมทางการเมืองและโครงสร้างทางการเมือง  
(Almond และ Powell 1978 อา้งใน ภณธกร กลุสนัต ์2550 : 9)  

ในจาํนวนการส่ือสารทางการเมืองทั้งหมด ส่ือออนไลน์ไดก้ลายเป็นพ้ืนท่ี และเป็นส่ือกลาง ท่ีแอดมิน 
หรือผูน้าํในการระดมมวลชน ไดใ้ชน้าํเสนอข่าวดา้นลบของผูป้กครองหรือรัฐบาล ต่อประชาชน ท่ีกดถูกใจแฟน
เพจ ซ่ึงถือเป็นการตอกย ํ้าทศันคติท่ีมีอยูก่่อนของประชาชน ทั้งน้ี ยิ่งมีคนกดถูกใจขอ้ความท่ีโพสตม์ากเท่าไหร่ ก็
ยิง่สร้างบรรยากาศเสมือนวา่ มีผูส้นบัสนุนมากข้ึนเท่านั้น  นอกจากการกดถูกใจขอ้ความแลว้ยงัมีการ “คอมเมนท”์ 
หรือการพิมพข์อ้ความตอบกลบัเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความ ท่ีแอดมินโพสตอี์กดว้ย ซ่ึงขอ้ความส่วนใหญ่
ลว้นแต่เป็นไปในทิศทางสนบัสนุน 

การแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจท่ีมีมุมมองทางการเมืองเป็นไปในแนวทางเดียวกนัน้ีไดก้ลายเป็น
ทางเลือกในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในท่ามกลางสภาวะสังคมท่ีมีความขดัแยง้แบ่งฝ่ายทางการเมือง
สูง โดยเฉพาะต่อประเด็นท่ีเปราะบางทางจิตใจ ซ่ึงไม่สามารถพูดคุยกบัเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรือแมแ้ต่บุคคลใน
ครอบครัวได ้ในแง่น้ี เฟสบุ๊คจึงกลายเป็นพ้ืนท่ีทางจิตนาการร่วมกันของผูท่ี้มีทศันคติทางการเมืองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั อีกทั้งการแชร์ขอ้ความต่างๆ ก็ไดก้ลายเป็นวถีิทางท่ีขอ้ความท่ีประกอบดว้ยทศันคติทางการเมือง
เฉพาะ ไดถู้กนาํออกไปสู่สงัคมวงกวา้ง 

สําหรับประเด็นวาทกรรมท่ีปรากฏในเฟสบุ๊ค ท่ีเก่ียวขอ้งกับขบวนการทางสังคมนั้น บทความช้ินน้ี
อา้งอิงถึง “วาทกรรม” ในฐานะท่ีเป็นระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลกัษณ์ (identity) 
และความหมาย (significance) ใหก้บัสรรพส่ิงต่างๆ ในสงัคมท่ีห่อหุม้เราอยู ่ไม่วา่จะเป็นความรู้ ความจริง อาํนาจ 
หรือตวัตนของเราเอง โดยมนัทาํหน้าท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนให้ดาํรงอยู่ และเป็นท่ียอมรับ ของสังคมในวงกวา้ง 
กล่าวคือกลายสภาพเป็น “วาทกรรมหลกั” และบทความช้ินน้ีอา้งอิงเป็นบางส่วนถึงภาคปฏิบติัจริงของวาทกรรม 
ซ่ึงรวมถึงจารีตปฏิบติั ความคิด ความเช่ือ คุณค่า และสถาบนัต่างๆ ในสังคมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ (ไชยรัตน์ 2543 
อา้งใน ณฐักานต ์กลูณรงค ์2550 : 38) โดยเนน้ย ํ้าวา่ “ความหมาย” เกิดข้ึนไดโ้ดยผ่านและอาศยัปรากฎการณ์ และ
กิจกรรมทางสงัคมจาํนวนหน่ึง ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยผ์่านทาง “ภาษา” หรือสัญลกัษณ์ในรูปแบบ
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ต่างๆ รวมทั้งไวยากรณ์ หรือหลกัของภาษา (อนญัญา อา้งใน ณัฐกานต์ กูลณรงค,์ 2550 : 39) การวิเคราะหฺวาท
กรรมจึงเป็นการพยายามเผยใหเ้ห็นถึงฐานะการเป็นวาทกรรมในเร่ืองนั้นๆ โดยท่ีมนุษยห์รือผูพู้ด เป็นเพียง “ร่าง
ทรง” หรือผูท่ี้กระทาํตาม/ตอกย ํ้า/ผลิตซํ้ า กฎเกณฑข์องส่ิงท่ีพูดมากกวา่คิดคน้หรือสรรสร้างระบบ/กฎเกณฑใ์หม่
ข้ึนมา (ไชยรัตน์ 2549  อา้งใน ณฐักานต ์กลูณรงค,์ 2550 : 42) 
 นอกจากประเด็นบทบาทในการระดมมวลชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์แลว้ อาจกล่าวได้ว่า ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นส่ือกลางในการหล่อหลอมอตัลกัษณ์ร่วมกนัของผูร่้วม “ขบวนการทางสังคม”  ซ่ึงอาจมีลกัษณะ
สอดคลอ้งกับแนวคิดขบวนการทางสังคมใหม่ กล่าวคือ แมจ้ะเป็นพ้ืนท่ีการต่อสู้ในประเด็นการเมือง แต่ก็ตั้ ง
คาํถามต่อความชอบธรรมของรัฐ ในรูปของการใชสิ้ทธิท่ีจะไม่เช่ือฟังรัฐ และการเรียกร้องให้รัฐ รับผิดชอบต่อ
การกระทาํของตนท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมวงกวา้ง มิใช่ใชอ้าํนาจ ตามอาํเภอใจ หรือล่วงละเมิด
อาํนาจของตวัเอง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2545: 11) อีกทั้ง ยงัมีลกัษณะร่วมกบั “ขบวนการทางสังคมใหม่” 3 
ประการ กล่าวคือ เป็นการตอบโตก้บัปัญหาและ ความขดัแยง้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมซ่ึงวางอยบูนฐานหลากชนชั้น 
เป็นการเคล่ือนไหวเรียกร้องท่ีไม่ผ่านกลไกทางการเมืองของระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทนท่ีดาํรงอยู่ และ
ไม่ไดเ้รียกร้องเก่ียวกบัผลประโยชน์  เฉพาะกลุ่ม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง 2552: 
136) 
 ในบทความน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแง่มุมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือสังคมออนไลน์และขบวนการ
ทางสงัคม ผา่นการเคล่ือนไหวคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดองแห่งชาติ ท่ีเกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร  พ.ศ. 2555  จากการนาํเสนอร่างพระราชบญัญติัต่อรัฐสภา  4 ฉบบั   
 
เฟสบุ๊ค: พืน้ที ่(เสมอืน) ในการระดมผู้ร่วมขบวนการ 

สภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ในการส่ือสารทางการเมืองใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเกิดข้ึนของชุมชนบนอินเทอร์เน็ต ท่ีนาํไปสู่การยกระดบัการส่ือสารแนวตั้ง
ระหวา่งสังคมและรัฐบาล และแนวนอนภายในสังคมดว้ยกนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งสองรูปแบบเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนั ท่ีผา่นมาการรวมกลุ่มหรือการสร้างชุมชนทางการเมืองในทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ียากลาํบากในทางปฏิบติั 
ทั้งน้ี  เน่ืองจากขอ้จาํกดัหลายดา้น อาทิเง่ือนไขดา้นเวลา ดา้นสถานท่ี ดา้นสภาพสังคม หรือค่านิยมในสังคม 
ขอ้จาํกดัเหล่าน้ีเองเป็นท่ีมาของการเกิดชุมชนทางการเมือง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สุรพงษ ์โสธนะเถียร์ 2544:  
211-213) 

จากการศึกษาแฟนเพจ ท่ีมีเน้ือหาในการต่อตา้นร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความปรองดองแห่งชาติไม่ให้
ผ่านการพิจารณาเป็นพระราชบัญญติั และมีความเห็นต่อตา้นการทาํงานของรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ รวมทั้งต่อตา้น 
พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชินวตัร จาํนวน 3 แฟนเพจ อนัไดแ้ก่ Dislike Yingluck For Concentration Citizen2, Watch Red 
Shirt  ศูนยป์ฏิบติัการติดตามผูชุ้มนุมเส้ือแดง และ BLUESKY Channel3 ผูศึ้กษาพบวา่ เฟสบุ๊คกลายเป็นช่อง
ทางการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งประชาชนผูส้นใจเร่ืองราวทางการเมืองและผูท่ี้ตอ้งการรับรู้

                                                 
2 Dislike Yingluck For Concentration Citizen เป็นแฟนเพจท่ีคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ ต่อต้านการทาํงานของรัฐบาล

ย่ิงลักษณ์และกลุ่มคนเสื้อแดง แต่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
3 BLUESKY Channel แฟนเพจประชาสัมพันธ์ขบวนการสายล่อฟ้าท่ีจัดเสวนาในสถานท่ีต่างๆ เนือ้หาเก่ียวกับเสนอข่าว

การทาํงานด้านลบของรัฐบาล และสนับสนุนพรรคประชาธิปปัตย์ 
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ข่าวสาร และระดมพลผูท่ี้มีความเห็นตรงกนัวา่ควรจะคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดองแห่งชาติ หากแต่ไม่ได้
มีการจดัเหตุการณ์ (event) ท่ีถือวา่ เป็นการระดมคนเพ่ือการเคล่ือนไหวทางการเมือง นอกพ้ืนท่ีของ “โลกเสมือน” 
ซ่ึงถือไดว้า่คลา้ยคลึงกบั การเคล่ือนไหวทางการเมืองช่วงแรกๆผ่านทางเฟสบุ๊ค ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆของโลก เช่น ใน
อียปิตก่์อนการลงจากอาํนาจของอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค (โตมร ศุขปรีชา 2555) ทั้งน้ี ในแฟนเพจท่ีร่วม
คดัคา้น ร่าง พ.ร.บ. ปรองดองแห่งชาติ มีสมาชิกหลายประเภท ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้2 กลุ่มคือ 
สมาชิกผู้ ร่วมจุดหมายเดียวกัน ซ่ึงเช่ือในเป้าหมายของกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น และกดถูกใจ ในประเด็นท่ี
โดนใจ และ สาธารณชนผู้ เฝ้ามอง สมาชิกกลุ่มน้ีไม่ไดมี้เป้าหมายร่วมกบัเครือข่ายแต่รับรู้ในจุดหมายและการ
กระทาํของเครือข่าย แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นฝ่ายตรงกนัขา้ม 
 
“ประชากร” ในแฟนเพจทัง้สาม 

แฟนเพจท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 3 แฟนเพจ มีลกัษณะเป็นแฟนเพจสาธารณะ ท่ีผูใ้ชส้ามารถกดถูกใจเพื่อ
ติดตามข่าวสาร และสามารถนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ แสดงความคิดเห็น กดถูกใจขอ้ความ หรือรูปภาพท่ีมีการโพสต์
ในแฟนเพจ จากโปรไฟลข์องผูใ้ชเ้ฟสบุ๊คซ่ึงมีการบอกรายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานศึกษา สถานท่ีทาํงาน 
เพศ  การประกอบอาชีพ ท่ีอยู่ปัจจุบนั และแฟนเพจอ่ืนๆ ท่ีผูใ้ชส้นใจ รวมถึงการใชรู้ปภาพตวัเองเป็นรูปภาพ
ประจาํโปรไฟล ์ทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถคาดคะเนช่วงอาย ุอาชีพ และ ภูมิลาํเนา ของผูมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัแฟนเพจทั้ง 3    
ทั้งน้ี จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํนวน 60 คน ซ่ึงผูศึ้กษาใชว้ิธีสุ่มแบบ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ ( 
Quota  sampling ) แบ่งเป็นเพศชาย 30 คน หญิง 30 คน  ผูศึ้กษาพบวา่ ผูมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั แฟนเพจเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-40 ปี (ร้อยละ 55) รองลงมาคืออาย ุ19-25 ปี (ร้อยละ 23) 40-60 ปี (ร้อยละ 18.3) และ 13-18 
ปี (ร้อยละ 3.3) ในส่วนของอาชีพนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีธุรกิจส่วนตวัหรือเป็นขา้ราชการ (ร้อยละ 29.3) 
รองลงมาคือ นิสิตนกัศึกษา (ร้อยละ 18.3) พนกังานบริษทั (ร้อยละ 3.3)    และพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 1.7)   
ในส่วนของภูมิภาคท่ีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูก่ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นภาคกลาง (ร้อยละ 58.3) รองลงมาคือ 
ภาคใต ้(ร้อยละ 16.7)ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 11.7) และภาคเหนือและภาคตะวนัออก (ร้อยละ 6.7) 
 ในด้านพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีกดถูกใจแฟนเพจทั้ งสาม พบว่า ผูท่ี้ให้ความสนใจ
เก่ียวกบัเร่ืองราวเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยความปรองดองแห่งชาติ  มีอายุระหว่าง 26-40 ปี ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวและข้าราชการ รองลงมา คือ นักเรียนและพนักงานบริษัท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือในภาคใต ้ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์อาจอนุมานไดว้่า พวกเขาเป็นประชาชน ท่ีสนับสนุน
พรรคประชาธิปัตย ์เน่ืองจากคนเหล่าน้ีมีการกดถูกใจแฟนเพจของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หรือ ส.ส. ท่ีสังกัด
พรรคประชาธิปัตย ์รวมทั้งกดถูกใจต่อตา้นนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร   และ พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร 
 
ความเคลือ่นไหวในแฟนเพจ 

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการเห็นด้วยกับการโพสต์ขอ้ความของแอดมินโดย
ลกัษณะของขอ้ความ มีทั้ งขอ้ความทางวิชาการ  (เช่น “ในทางจิตวิทยาของอาชญากรนั้น คนท่ีตอ้งการยกเลิก
กฎหมายใด แสดงวา่เขาอยากทาํผิดกฎหมายนั้น” ดร.ทวเีกียรติ มีนะกษิฐ  รองศาสตราจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จากบทความเร่ือง คณะนิติราษฏร์..ผลไมพ้ิษของฮิตเลอร์ 02 ตุลาคม 2554)   และการใช้
ถอ้ยคาํด่าทอท่ีรุนแรง (เช่น “ถา้จะใหดี้มึงตอ้งลาออก , ไอท้กัษิณมนัจะมายุง่อะไร มนัก็เป็นแค่นกัโทษหนีคดี ไม่
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เห็นมีใครจดัการกบัมนัไดส้กัที” ส่วน พฤติกรรม การกดไลคข์อ้ความท่ีแอดมินโพสตห์รือความเห็นอ่ืนๆ นั้น จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 6 คน ซ่ึงกดไลด์แฟนเพจทั้ ง 3 และเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คกบัผูศึ้กษา  พบว่า
สามารถ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กดถูกใจเพราะเห็นดว้ย  กดถูกใจเพ่ือติดตามข่าวสารเฉยๆ โดยไม่ไดเ้ห็น
ดว้ยหรือขดัแยง้กบัขอ้ความท่ีมีผูโ้พสต ์หรือกดถูกใจเพราะอยากให้คนอ่ืนรู้วา่ตนเองมีอุดมการณ์ หรือความคิด
ทางการเมืองอย่างไร สาํหรับ พฤติกรรมของแอดมิน จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมพบว่า แอดมินจะโพสต์
ขอ้ความท่ีนาํเสนอข่าวดา้นลบของการทาํงานรัฐบาล รวมทั้งภาพตดัต่อ เช่น ภาพนายกยิ่งลกัษณ์เป็นแม่มด และ 
พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นปีศาจ หรือโพสตภ์าพโจมตีกลุ่มคนเส้ือแดงวา่ใชค้วามรุนแรงในการชุมนุมประทว้งและปิดลอ้ม
รัฐสภากดดนัในรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะลาออก ในเดือนเมษายน 2552 เป็นตน้ 

ในส่วนของวิธีการเคล่ือนไหวในโลกเสมือนนั้นมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัคาํอธิบายของทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากรและแนวคิดวา่ดว้ยขบวนการทางสังคมใหม่ กล่าวคือ เน้นการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมและการสร้าง
สัญลกัษณ์เพ่ือคดัคา้นต่อตา้น เช่น การปกป้องสถาบนักษตัริย ์คนไทยรักในหลวง และกล่าวว่ากลุ่มคนเส้ือแดง
เป็นขบวนการลม้เจา้  ตวัอยา่งเช่น ในแฟนเพจ Watch Red Shirt  ศูนยป์ฏิบติัการติดตาม ผูชุ้มนุมเส้ือแดง ไดมี้การ
นาํเอาสถาบนัพระมหากษตัริยม์าเป็นจุดรวมใจ ท่ีประชาชนทุกคนตอ้งช่วยกนัปกป้อง และการต่อตา้น  พ.ต.ท. 
ทกัษิณ ชินวตัร  โดยให้เหตุผลวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณโกงประเทศชาติ และตอ้งการโค่นลม้ระบบการปกครองแบบมี
ประมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ใหช้าวไทยช่วยกนัรักษาประชาธิปไตยของประเทศ ไม่ใหต้กเป็นของทกัษิณ ทั้งน้ี ทั้ง
สามแฟนเพจมีเป้าหมายร่วมกนั คือคดัคา้น พ.ร.บ. วา่ดว้ยความปรองดอง  ซ่ึงมีเน้ือหาเป็นการนิรโทษกรรมให้กบั
นกัโทษทางการเมือง รวมทั้ง พ.ต.ท. ทกัษิณดว้ย  
 ทั้งน้ี การกดถูกใจแต่ละแฟนเพจยงัมีความเก่ียวขอ้งกนัอีกดว้ย โดยผูว้ิจยัพบวา่ ผูใ้ชเ้ฟสบุ๊ค บางส่วนท่ี
กดถูกใจแฟนเพจท่ีเก่ียวกบัการคดัคา้นพระราชบญัญติัว่าดว้ยความปรองดองแห่งชาติ จะกดถูกใจแฟนเพจของ
นักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปปัตย  ์และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงมีผู ้“ติดตาม” หรือ follow ถึง1,137,687
คน กลุ่มคนเกลียดเส้ือแดง (เช่น กู ไม่เอา "เส้ือแดง"  มีผูถู้กใจ 225,890 คน) กลุ่มไม่เอาทกัษิณ เช่น พวกเราชาว
ไทยไม่ยบุสภาและไม่เอาคนโกงชาติทกัษิณกลบัคืนมา  มีผูถู้กใจ  257,134 คนและกลุ่มไม่เอายิง่ลกัษณ์ เช่น เราไม่
เอา ตุ๊กตาบาร์บ้ี ไร้สมอง มาบริหารประเทศ  มีผูถู้กใจ 28,572 คน ฯลฯ และยงัพบดว้ยวา่นอกจากผูท่ี้คดัคา้นร่าง 
พ.ร.บ. ปรองดองจะไม่ชอบ กลุ่มคนเส้ือแดง โดยมองวา่ คนเส้ือแดง “ชอบใชค้วามรุนแรง” “เป็นเคร่ืองมือท่ีจะดึง 
พตท.ทกัษิณ กลบัประเทศไทย” แลว้ ยงัมีการเทิดทูน และปกป้องสถาบนักษตัริยจ์ากขบวนการลม้เจา้   โดยเฉพาะ
แฟนเพจ Dislike Yingluck For Concentration Citizen ท่ีมีการใชส้ัญลกัษณ์ และสีท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนั
กษตัริย ์เช่น เลข ๙  สีชมพู และรูปภาพต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี เลข ๙ เป็นตวัแทนของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสี
ประจาํตวัของพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม แอดมินของแฟนเพจน้ีไดช้ี้แจงวา่ การใชภ้าพดงักล่าวเป็นสัญลกัษณ์ โจมตี
การทํางานของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ต่อต้าน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ และกลุ่มคนเส้ือแดง แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการ
สนบัสนุนพรรคการเมืองใด หรือกลุ่มการเมืองฝ่ายใดทั้งส้ิน 

แมว้า่จะไม่ไดมี้จดัเหตุการณ์ (event) เพ่ือชุมนุมคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯ แต่แอดมินของเพจทั้งสาม
ได้ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆท่ีจัดโดยพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนั้ น แฟนเพจทั้ งสามยงัมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น แต่ละแฟนเพจจะประชาสัมพนัธ์เน้ือหากิจกรรมในแฟนเพจอีกทั้ง 2 แฟนเพจเป็น
ระยะๆ รวมทั้ง มีการเชิญชวนให้ช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของกนัและกนัอีกดว้ย   เช่น การตั้งเวทีเสวนาของ
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พรรคประชาธิปัตย ์โดยใช้ช่ือว่า “ผ่าความจริง ..... หยุดคนโกง พ.ร.บ. ลา้งแผ่นดิน” ซ่ึงเป็นการจัดเวทีเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์  เสนอข่าวท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของรัฐบาล  วา่ไม่มีความซ่ือสัตย ์เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทกัษิณ   
โดยเช่ือมโยงกบัรายการโทรทศัน์ช่อง BlueSky Channel4 ของพรรคประชาธิปัตย ์ เพื่อประกาศ ประชาสัมพนัธ์ 
และนาํเสนอข่าวทางการเมือง โดยใชส้ัญลกัษณ์เพ่ือแสดงความเป็นหน่ึงเดียวกนัของผูท่ี้คดัคา้นพ.ร.บ.ปรองดอง 
เช่น เส้ือสีฟ้า และส่ิงของ เช่น หมวก ผา้โพกหัว หรือผา้พนัคอท่ีมีสีฟ้า และมีสัญลกัษณ์รูปสายฟ้า ทั้งน้ี สีฟ้า เป็น
สีท่ีใชใ้นการรณรงคท์างการเมืองของพรรคประชาธิปัตย ์ ส่วนสายฟ้านั้น คือการผ่าความจริงท่ีพรรรคจะนาํมา
เปิดโปงเก่ียวกบัการทาํงานท่ีผิดพลาดของรัฐบาลและความผิดของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 
 
วาทกรรมในการคดัค้านร่างพระราชบัญญตัปิรองดองบนเฟสบุ๊ค 
 นับตั้ งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจํานวนมากนิยมใช้เฟสบุ๊คในการติดตามและ
แลกเปล่ียนข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการ เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจาก เฟสบุ๊คเปิดพ้ืนท่ีสาํหรับการแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา และสถานท่ีในการส่ือสาร อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูส่ื้อสารเลือกรับขอ้มูล
ข่าวสารตามท่ีตนตอ้งการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย ลดระดบัความแตกต่างทางสังคม 
และสถานภาพระหวา่งผูร่้วมส่ือสาร ไปจนถึงการปิดบงัช่ือจริง (สุรศกัด์ิ  ปาเฮ, 2554) 

ทั้งน้ี พบว่า ตลอดปี 2544 บนพ้ืนท่ีส่ือสาธารณะรวมทั้งส่ือออนไลน์ ปรากฏวาทกรรมทางการเมือง
ใหม่ๆ ท่ีข้ึนมาแทนท่ีวาทกรรมว่าดว้ยผูน้าํทางการเมืองท่ีเขม้แข็งเด็ดขาด (ประกอบดว้ยวาทกรรมว่าดว้ยผูน้ํา
การเมืองท่ีมีวิสัยทศัน์ดา้นเศรษฐกิจ และวาทกรรมวา่ดว้ยผูน้าํการเมืองยคุใหม่) ท่ีเป็นกระแสแพร่หลายยาวนาน
มาถึง 4 ปี (ณฐักานต ์กลูณรงค,์ 2550 : 161) การเกิดข้ึนของวาทกรรมใหม่ๆในช่วงปี 2544 นั้น มีข้ึนพร้อมกบัการ
เคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในสมยันั้น อนัเน่ืองจากปัญหาสินบนเคร่ือง
ตรวจจบัวตัถุระเบิด (CTX 9000) ต่อเน่ืองถึงการขายหุน้ชินคอร์ป  (ตั้งแต่กลางปี 2548-19 กนัยายน 2549) โดยใน
จาํนวนวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่และมีความโดดเด่นน้ี รวมไปถึงวาทกรรมว่าดว้ยผูน้าํทางการเมืองท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นเป็นวาทกรรมหลกัในพ้ืนท่ีส่ือสาธารณะ และพ้ืนท่ีทางการเมืองบนทอ้งถนน 
รวมทั้งในช่วงเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดองแห่งชาติดว้ย 

ในจาํนวนวาทกรรมท่ีปรากฏบนเฟสบุ๊ค ท่ามกลางการปะทะกนัของกระแสสนบัสนุนและคดัคา้นร่าง
พระราชบญัญติัปรองดองแห่งชาติ  ไดแ้ก่ วาทกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง “น้องนํา้มาแล้ว” “ขอตั้ง
ฉายารัฐบาลชุดนีว่้า "รัฐบาลพิน๊อคคิโอ...."   เป็นวาทกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาโจมตีการทาํงานของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ 
ท่ีไม่สามารถรับมือกบัเหตุการณ์นํ้ าท่วมกรุงเทพมหานคร ในปี 2555 ได ้ทั้งๆ ท่ีรัฐบาลรับปากวา่จะแกปั้ญหาและ
นํ้ าจะไม่ท่วมกรุงเทพแน่นอน  กลายเป็นวาทกรรมท่ีฝ่ายคดัคา้นพ.ร.บ.ปรองดอง รวมทั้งต่อตา้นพรรคเพ่ือไทยวา่
ทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ มีแต่ทาํงานเพ่ือประโยชน์ของตนและพวกพอ้ง นั้นก็คือเร่งเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง
เพ่ือช่วย พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณนั้นเอง 

                                                 
4 BlueSky Channel เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศไทย ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก่อตั้ง

โดย เถกิง สมทรัพย์ โดยระยะแรกออกอากาศทางดาวเทียมระบบเคยูแบนด์ และจาน IPM ช่อง 42 (ปัจจุบันออกอากาศทางช่อง 23) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2555 สถานีจึงเร่ิมออกอากาศทางดาวเทียมระบบซีแบนด์ในช่วงการก่อตั้ง สถานีถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ท่ี  พรรค
ประชาธิปัตย์ จัดตั้งขึน้เพ่ือใช้ทาํสงครามทางการเมือง โดยเฉพาะการให้ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เข้ามาจัดรายการในช่วงเวลาเช้า และการใช้โทนสีฟ้า 
ซ่ึงเป็นสีประจาํของพรรคประชาธิปัตย์ และมีพิธีกรซ่ึงเป็นคนท่ีทาํงานด้านส่ือสารกับพรรคประชาธิปัตย์ 
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ความยติุธรรม เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีฝ่ายท่ีคดัคา้นร่างพ.ร.บ.ปรองดองนาํมาใชใ้นการสร้างวาทกรรม
สนับสนุนความชอบธรรมของตนเอง เช่น “รัฐบาลมลทิน เตรียมใช้ พ.ร.บ.ล้างมลทิน ฟอก  ยงยุทธ กอดเก้าอี ้
รมต. ไม่สนจริยธรรม”   “ท่ันรองนายกจะยบุศาลปกครองเพราะศาลตัดสินไม่ถูกใจ ยุบทุกศาลเลยไหมครับ 
เพราะโจรกับผู้ก่อการร้ายมนักไ็ม่ชอบศาลเหมือนกัน ประชาธิปตายจริง ๆ อย่าถามหาจริยธรรมจากโจรครับ” 
การใชค้าํว่า “ประชาธิปไตย”  ในการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยความปรองดอง แห่งชาติ  โดยอา้งอิงถึง
แนวคิด “ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน”  นั้น แอดมินไดเ้นน้ความหมายท่ีวา่ ประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใด
คนหน่ึง ท่ีจะใช้อาํนาจกระทาํการเพื่อผลประโยชน์ของพวกฟ้อง ซ่ึงเป็นการโยงใ ยให้สอดคลอ้งกับแนวคิด  
"อาํนาจอธิปไตยของปวงชน" (popular sovereignty) เสรีประชาธิปไตย การพหุนิยมทางการเมือง หลกันิติ
ธรรม (rule of law) และสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ (right of petition)  เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ตลอดจนเรียกร้องให้เกิดมีวิถีทางท่ีถูกตอ้งแห่งกฎหมาย (due process of law) เสรีภาพของพลเมือง สิทธิ
มนุษยชน และบทบาทของ ภาคประชาสังคม  (civil society)  เป็นตน้ (โกวิท วงศ์สุรวฒัน์, 2546 : 76)  แนวคิด
เหล่าน้ี ปรากฏอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองของหลายฝ่ายท่ีคดัคา้นร่างพ.ร.บ.ปรองดอง แมจ้ะมีความหมาย
ปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มคนเส้ือแดงบางกลุ่ม กลุ่มนิติราษฎร์ ท่ี
ไดท้าํหนงัสือประกาศจุดยนืในการคดัคา้นพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความปรองดองดว้ยแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการประกาศ
จุดยนืทางการเมืองอยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี   ผูว้จิยัยงัพบดว้ยวา่ ผูน้าํของกลุ่มการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯ ไดน้าํข่าวสาร ขอ้ความ รูปภาพ 
ท่ีส่ือถึงประชาธิปไตย ความยุติธรรม สถาบนัพระมหากษตัริย ์การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และนิติรัฐ  เช่น รูปภาพ
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย  รูปพานประชาธิปไตย  รูปภาพเรารักในหลวง   มาผลิตซํ้ าวาทกรรมต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าว
ไปแลว้ ในจาํนวนน้ีท่ีมีลกัษณะเด่นชดัท่ีสุด คือ การนาํข่าวสารจากส่ือกระแสหลกั  มาวิพากษว์ิจารณ์ในประเด็น
ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เช่น  รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของประเทศได ้นายกรัฐมนตรีไม่
มีภาวะการเป็นผูน้าํประเทศ  นโยบายบางนโยบายไม่สามารถ  ทาํไดจ้ริง  และข่าวการเคล่ือนไหวโจมตีบทบาท 
และการกระทาํของศาลในการตดัสินพิพากษาคดีต่างๆ ทางการเมือง  
 
เครือข่ายการคดัค้านร่างพระราชบัญญตัฯิ และแนวคดิขบวนการทางสังคมใหม่ 

เครือข่ายประชาชนท่ีคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดอง เกิดข้ึนภายใตจุ้ดมุ่งหมาย คือ การต่อตา้นร่าง
พระราชบญัญติัท่ีนาํเสนอในท่ีประชุมสภาทั้ง 4 ฉบบั เพ่ือบรรจุเป็นกฎหมาย โดยประชาชนบางกลุ่ม มีความเช่ือ
วา่ร่างพระราชบญัญติัมีเน้ือหาเพ่ือจะนิรโทษกรรมให้ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัรฝ่ายคดัคา้นจึงตอ้ง “ประกาศตวัให้
ชดัเจนว่าคนไทย  ทั้งประเทศไม่ตอ้งการระบอบทกัษิณ” (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ออนไลน์ คน้วนัท่ี 5 กนัยายน 
2555) โดยมีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย ์กลุ่มพนัธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มนิติราษฎร์  และกลุ่มอ่ืนๆ  ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในเครือข่ายเหล่าน้ี โดยการร่วมมือใน
เครือข่ายมีลกัษณะตดัขา้มชนชั้น ซ่ึงต่างกบัลกัษณะของขบวนการดั้งเดิมท่ีสํานกัมาร์กซิสตย์ึดเป็นหลกัในการ
วิเคราะห์ ((Off 1985, อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552 : 134)  ) ทั้งน้ี การเคล่ือนไหวในการต่อสู้ของเครือข่าย
คดัคา้น พ.ร.บ. ปรองดองนั้น  มีข้ึนผ่านคาํขวญั “หยดุกฎหมายนิรโทษกรรม   ลา้งความผิดทกัษิณ” และ “หยุด
ปรองดองจอมปลอม ลา้งผิดคนโกง” โดยมีการจดัเวทีเสวนาการเมืองสญัจรไปตามท่ีต่างๆ โดยส่วนมากกลุ่มคนท่ี
เขา้ร่วมและสนบัสนุนยงัคงเป็นนกัวชิาการ ปัญญาชนสาธารณะ  คนชั้นกลางระดบัล่าง  ประเด็นเหล่าน้ี ช้ีให้เห็น
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ถึงการเช่ือมโยงกบัแนวคิดสังคมประชาในไทย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540 : อา้งอิงประภาส ป่ินตบแต่ง 
2552-136) 
 ยทุธศาสตร์ของการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัปรองดองเป็นการสร้างเครือข่ายแบบหลวมๆ ระหวา่ง
กลุ่มปัญหา  และมุ่งเน้นประเด็นเฉพาะหน้าของตนเองมากกว่าจะเป็นการมุ่งเน้นประเด็น การเปล่ียนแปลงใน
ระดับโครงสร้างแบบองค์รวม และถึงแม้ว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจะคัดค้านร่าง
พระราชบญัญติัปรองดองแต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะเขา้ร่วมกบัพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงพวกเขามองวา่จะกลายเป็น
เพียงการเปล่ียนขั้วอาํนาจ โดยท่ีประเทศยงัประสบปัญหาเดิมๆ  (ปานเทพ พวัพงษพ์นัธ์, 2555) 

อยา่งไรก็ตาม ในอีกมุมมองหน่ึงฐานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
ความปรองดองแห่งชาติ ก็มีลกัษณะบางประการท่ีไม่ใช่ลกัษณะของขบวนการทางสังคมใหม่ ภคัวดี  วรีภาสพงษ ์
(2553) เสนอวา่ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย นาํเอาวาทกรรมของประชาธิปไตยความเท่าเทียมและ
ความยุติธรรมมาอา้งเป็นอุดมการณ์ แต่เป้าหมายในการปฏิบติักลบัตรงขา้มกบั วาทกรรมท่ีอา้งถึง ขบวนการ
ประเภทน้ีจึงน่าจะจดัเป็นขบวนการขวาใหม่ หรืออนุรักษนิ์ยมใหม่ไม่ใช่ขบวนการทางสังคมใหม่ (หนงัสือพิมพ์
ผูจ้ดัการออนไลน์ คน้วนัท่ี 5 กนัยายน 2555)   
 ผูว้ิจัยพบว่า กลุ่มท่ีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองทั้ งสามกลุ่ม อันได้แก่พรรค
ประชาธิปปัตย ์  กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  และคณะนิติราษฎร์   มีเป้าหมายในการคดัคา้นร่าง 
พ.ร.บ. เหมือนกนัก็จริง แต่ก็มีส่วนท่ีขดัแยง้กนั ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มนิติราษฎร์มุ่งเปล่ียนโครงสร้างทางการเมือง 
คณะนิติราษฎร์ตอ้งการแกไ้ขมาตรา 112 ในการรวบรวมรายช่ือประชาชนเพ่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตราน้ี ไปยงัรัฐสภา และกลุ่มพนัธมิตรฯ ท่ีถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่เป็นขบวนการ
ขวาใหม่จากวาทกรรมท่ีพวกเขาอา้งอิง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสรุปวา่ เฟสบุ๊คไดก้ลายเป็นพ้ืนท่ีเสมือนท่ียึดเหน่ียวให้คนใน
เครือข่ายต่างๆทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีมีทศันะร่วมกนัเฉพาะการคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง เกิดความกระตือรือร้นในการ
ติดตามแลกเปล่ียนข่าวสารในประเด็นการคดัคา้นร่างพ.ร.บ. ปรองดอง  รวมทั้งยงัสร้างอารมณ์ร่วมของผูใ้ชเ้ฟสบุ๊
คบางกลุ่ม ผา่นการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก 
 
สรุป 

การศึกษาเร่ือง บทบาทของส่ือสงัคมออนไลน์ในการระดมผูร่้วมคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความ
ปรองดองแห่งชาติ ช่วยขยายความเขา้ใจในเชิงทฤษฎีเก่ียวกับขบวนการทางสังคมใหม่และการส่ือสารทาง
การเมือง กล่าวคือ เครือข่ายการคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยความปรองดอง เป็นขบวนการสังคมรูปแบบ
ใหม่ในแง่ของเป้าหมาย เน่ืองจากไม่ไดมี้เป้าหมายต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอาํนาจรัฐ และปฏิเสธวิธีการท่ีใชค้วามรุนแรง
ทางกายภาพ อีกทั้งยงัประกอบดว้ยประชาชนจากหลากหลายชนชั้น ท่ีระบุวา่ตอ้งการความยติุธรรมในการอาํนาจ
นิติบญัญติัในการผลกัดนัร่างกฎหมาย   มิไดม้าจากชนชั้นเดียว และไม่ไดเ้รียกร้องเก่ียวกบัผลประโยชน์เฉพาะ
กลุ่ม กลุ่มเครือข่ายน้ีแสวงหาช่องทางทางการเมืองแบบใหม่ ไดแ้ก่เฟสบุ๊ค อย่างไรก็ตาม “ช่องทาง” ดงักล่าว มี
ลกัษณะเป็นเพียงกระดานส่ือสารระหวา่งประชาชนผูส้นใจเร่ืองราวทางการเมืองและผูท่ี้ตอ้งการรับรู้ข่าวสาร แอด
มิน/ผูดู้แลแฟนเพจไม่ได้ทาํหน้าท่ีจัดสรรทรัพยากรในรูปของ “องค์กรการเคล่ือนไหว” ให้กับกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวของเครือข่ายประชาชน ผูร่้วมคดัคา้นแต่อย่างใด ทั้งน้ี แฟนเพจท่ีร่วมคดัคา้นร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง 
ประกอบดว้ยสมาชิก หลายประเภท โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้2 กลุ่ม คือ สมาชิกผูร่้วมจุดหมายเดียวกนั
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The Communist Party of Thailand in Armed Forces and United Fronts established in the 
Minority ethnic group of Thailand Case study of Muslin Thai Liberation Front 

Jarernpong Promsor 
Srisompob Jitpiromsri 

 
Abstract 

  This study aims to understand the role of the rebel group in  the past of  Deep South of 
Thailand. This study use The People's Liberation Army Muslim Thailand as case study. The results 
showed that Sincethe third of general meeting of the Communist Party of Thailand set to  revolutionary 
war by people force policy for usurp state power.  As a result, the Communist Party of Thailand to the 
Deep South  to interact with Malaylu Muslim Militia  Organization.  But The Communist Party of 
Thailand  did not achieve the policy . In turn, the emergence of "People's Liberation Army Muslim 
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welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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ความส าคญัของปัญหา 
  ในปัจจุบนัน้ี ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ับไดว้า่เป็นปัญหาสาํคญัท่ีผูค้นเป็น
จาํนวนมากทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากลใหค้วามสนใจ ดว้ยจาํนวนผูเ้สียชีวติกวา่ 5,755 ราย และผูบ้าดเจ็บ
กว่า 10,201 ราย1 โดยถือกนัว่า เหตุการณ์ปลน้ปืนค่ายกองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
หรือค่ายปิเหลง็ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 คือจุดเร่ิมตน้ของสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นยคุปัจจุบนั 
  นบัจาก พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 10 ปีท่ีปัญหาชายแดนภาคใตด้าํรงอยู่ และเร่ิมมีความ
ชดัเจนวา่เป็นความขดัแยง้ท่ีมีผูแ้สดงหลกัคือรัฐไทยในฐานะผูถื้ออาํนาจอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดรวมไปถึง
พ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพ้ืนท่ีส่ีอาํเภอของจงัหวดัสงขลา อนัประกอบดว้ย อาํเภอจะนะ อาํเภอ
เทพา อาํเภอนาทว ีและอาํเภอสะบา้ยอ้ย ซ่ึงรัฐนิยามวา่เป็นพ้ืนท่ีของความไม่สงบโดยการประกาศใชท้ั้งกฎอยัการ
ศึก พระราชกาํหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน กบั กลุ่มเรียกร้องเอกราชท่ีช่ือวา่ BRN ซ่ึง
ใชอ้ตัลกัษณ์ทางเช้ือชาติ ศาสนา ประวติัศาสตร์ ตลอดจนเร่ืองราวความเจ็บปวดของการตกเป็นอาณานิคมของรัฐ
สยามมาเป็นทรัพยากรแห่งความชอบธรรมในการดาํเนินกิจกรรมทั้งทางการเมืองและการใชค้วามรุนแรงเพ่ือตอบ
วตัถุประสงคใ์นการเรียกร้องเอกราชโดยการแยกตวัออกจากรัฐไทย 
  อย่างไรก็ดี ในอดีตอันไม่ไกลนัก พ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้นั้ น ไม่ได้มีการปะทะกันของกลุ่ม
เรียกร้องเอกราชและรัฐไทยเท่านั้น หากยงัมีการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซ่ึงใช้พ้ืนท่ีตะเข็บ
ชายแดนระหวา่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นพ้ืนท่ีในการสะสมเสบียง รวมรวมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และสะสมกองกาํลงั รวมถึง มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ท่ีมีนโยบายในการแย่งชิงอาํนาจรัฐเพ่ือ
สถาปนารัฐสงัคมนิยมคอมมิวนิสตต์ามแนวทางมาร์กซิสเขา้มาเคล่ือนไหวสร้างกองกาํลงัและแสวงหาแนวร่วมใน
พ้ืนท่ีดงักล่าวอีกดว้ย 
  บทความน้ี มุ่งทาํความเขา้ใจถึงปรากฏการณ์ท่ีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์
กบักลุ่มเรียกร้องเอกราชในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชก้ารศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ประกอบกบัการสมัภาษณ์
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ชีวติอยูใ่นช่วงเหตุการณ์การก่อตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย
ใน พ.ศ. 2520 และมีความเก่ียวขอ้งหรือทราบรายละเอียดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของกลุ่มเรียกร้องเอกราชในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตก้บัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นผูส้ามารถให้รายละเอียดขอ้มูลใกลเ้คียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในระหวา่งนั้นได ้เพ่ือเป็นขอ้มูลหน่ึงในการศึกษาสถานการณ์ความขดัแยง้และความรุนแรง
ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้มีความครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจวิเคราะห์
สถานการณ์ความไม่สงบและเหตุรุนแรงในปัจจุบนัและสามารถสร้างกระบวนการสู่สันติภาพทางบวกท่ีถาวรให้
เกิดในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดใ้นอนาคต 
  
พรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบัการสร้างมวลชนปฏิวตัติดิอาวุธ 
  หลกัการสาํคญัอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการปฏิวติัประชาชนตามแนวคิดของเหมา เจ๋อ ตง คือ การมี
พรรค กองทพั และแนวร่วม ซ่ึงเรียกโดยรวมวา่แกว้สามประการ ดว้ยเหตุน้ี พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสตอ์ยา่งสมบูรณ์โดยการเห็นรับรู้และเห็นชอบขององคก์รคอมมิวนิสตส์ากลหรือ 
                                                 

1 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ รอมฏอน ปันจอร์, 2556, น.1 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
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comintern ใน พ.ศ. 2485 ตามมติการประชุมสมชัชาพรรคคร้ังท่ี 1 และจดัตั้งกองทพัปลดแอกประชาชนแห่ง
ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2512 และเร่ิมจดัตั้งประชาชนใหเ้ป็นกองกาํลงัติดอาวธุในลกัษณะทหารหลกัและทหารบา้น
ของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย รวมถึงการแสวงหาแนวร่วมในชนบทและพ้ืนท่ีห่างไกลจาก
เมืองหลวงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ี “แขง็อาํนาจรัฐ” ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายท่ีเกิดจากการมติประชุมสมชัชาพรรคคร้ังท่ี 3 ใน 
พ.ศ. 2504 ซ่ึงนบัเป็นการเปล่ียนแปลงแนวทางทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแต่เดิมเนน้
การใชก้ารทาํกิจกรรมทางการเมืองอยา่งเปิดเผยในเขตเมืองเป็นหลกั มาสู่การสร้างความต่ืนตวัทางการเมืองเพ่ือ
สร้างมวลชนกา้วหนา้และติดอาวธุใหก้บัประชาชนท่ีเล่ือมใสในอุดมการณ์ของพรรคในเขตพ้ืนท่ีป่าเขา  ทั้งน้ีเป็น
ผลมาจากการกวาดลา้งผูเ้ล่ือมใสในลทัธิคอมมิวนิสตอ์ยา่งหนกัในช่วง พ.ศ. 2495 เป็นตน้มา จนกระทัง่หลงัการ
ปฏิวติัของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ใน พ.ศ. 2500 และนาํไปสู่การใชก้ฎอยัการศึก ยกเลิกรัฐธรรมนูญและยบุสภา
ผูแ้ทนราษฎร ปิดหนงัสือพิมพ ์ยบุองคก์รมวลชนและห้ามเคล่ือนไหวทางการเมืองทุกอยา่ง รวมถึงการใชม้าตรา 
17 เพ่ือจบักมุผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นคอมมิวนิสตอ์ยา่งรุนแรงและกวา้งขวาง ทาํใหพ้รรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย
แถลงจุดยนืในท่ีประชุมพรรคคอมมิวนิสตแ์ละพรรคกรรมกรท่ีประเทศสหภาพโซเวยีต ในพ.ศ. 2503 วา่ “สาํหรับ
ประเทศไทยไม่มีหนทางสันติท่ีจะเดินได้ มีแต่ต้องจับอาวธุขึน้สู้เท่าน้ัน2 และดว้ยแนวทางทางการเมืองดงักล่าวน้ี
เองท่ีทาํให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตอ้งแสวงหาแนวร่วมทางทุกกลุ่มชนชั้นและทุกกลุ่มชนชาติใน
อาณาเขตประเทศไทยเพื่อติดอาวธุใหป้ระชาชนใหพ้ร้อมสาํหรับสงครามปฏิวติัและเพ่ือใหส้งครามปฏิวติัดงักล่าว
มีลกัษณะเป็นประชาชาติดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก นโยบายเฉพาะหนา้ 10 ขอ้ ท่ีไดป้ระกาศใน พ.ศ. 2518 ในขอ้ท่ี 1 
และขอ้ท่ี 5 ดงัน้ี3 
   ขอ้ท่ี 1 ผนึกกําลังกรรมการ ชาวนา นายทุนน้อย นายทุนชาติทุกชนชาติ ตลอดจนพรรคการเมือง 
องค์การและบุคคลท่ีรักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวง ขยายสงครามประชาชน ขจดัอิทธิพลของจกัรพรรดินิยม
อเมริกา โค่นรัฐบาลขายชาติปฏิกิริยาฟาสซิสต ์จดัตั้งรัฐบาลประชาชนท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนของกาํลงัปฏิวติัต่าง ๆ 
สร้างประเทศไทยใหม่ท่ีมีเอกราชประชาธิปไตยและเจริญรุ่งเรือง 
  ขอ้ท่ี 5 ชนชาติต่าง ๆ แห่งประเทศไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เคารพซ่ึงกนัและกนั สนับสนุน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีสิทธิในการใชภ้าษา หนังสือ รักษาวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
คดัคา้นการกดข่ีเหยยีดหยามระหวา่งชนชาติ ในเขตท่ีดินรวมของชนชาติให้ดาํเนินการปกครองตนเองได ้โดยให้
อยูภ่ายใตค้รอบครัวใหญ่ของประเทศไทยและใหพ้ฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง 
  นโยบายดงักล่าว ทาํใหพ้รรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยสามารถปลุกระดมมวลชนจาํนวนมากให้เขา้
ร่วมงานกบัพรรคได ้จนเกิดเขตงานและมวลชนติดอาวธุในสงักดักองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก4 ซ่ึงรวมไปถึงชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีอาณาเขตประเทศไทย เช่น ชนกลุ่มนอ้ยชาวกะเหร่ียงในภาค
ตะวนัออก ชนกลุ่มนอ้ยชาวมง้ในภาคเหนือตอนล่าง5 ชนกลุ่มนอ้ยชาวผูไ้ทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ6 และชน

                                                 
2 ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554 อน่ึง แรกเร่ิมใช้ช่ือพรรคว่า “พรรคคอมมิวนิสต์ไทย” และ

เปล่ียนเป็น “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใน” พ.ศ. 2495 อย่างไรกดี็ ใน พ.ศ. 2473 ได้เกิด “คณะคอมมนิุสต์ทะเลใต้ เป็น
สมาชิกพิเศษแห่งสยาม” ขึน้มาก่อนแล้ว ดู ธนาพล อ๋ิวสกุล และ ชัยธวัช ตลุาฑล, 2551 และ เออิจิ มูราชิมา, 2555 

3 ธิกานต์ ศรีนารา, 2548 
4 ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554 
5 จิระนันท์ พิตรปรีชา, 2549 
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กลุ่มนอ้ยในท่ีราบสูงหรือชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ7 เป็นตน้ รวมถึงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีชนกลุ่มนอ้ย
ชาวมลายท่ีูนบัถือศาสนาอิสลามเป็นกลุ่มประชากรหลกัของพ้ืนท่ี จนสามารถก่อตั้ง กองทหารปลดแอกประชาชน
มุสลิมไทย ไดใ้นวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520  
 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ก่อนการจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย 
 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยมีความพยายามในการขยายเขตงานและดาํเนินงานมวลชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่ พ.ศ.2512 แลว้ และเคยมีความพยายามสนธิกาํลงัร่วมกนัระหวา่งสหายติดอาวธุ
ของพรรคกบักลุ่มติดอาวธุของเปาะสู  วาแมดิซา8 ใน พ.ศ. 2516 ซ่ึงถือเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพรรคกบักอง
กาํลงัติดอาวธุชาวมลายมุูสลิมท่ีดาํเนินงานในพ้ืนท่ีอยา่งเป็นทางการเป็นคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความแตกต่าง
ในเร่ืองของวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือในศาสนา ตลอดจนการเขา้ร่วมกบักลุ่มติดอาวธุของเปาะสู วาแมดิ
ซานั้น ทาํใหส้หายท่ีเขา้ร่วมไม่สามารถดาํเนินการตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยได ้จนเป็น
เหตุให้กลุ่มสหายเหล่าน้ีแยกตวัออกมาและแปรสภาพเป็นกลุ่มจรยทุธ์9 ราว พ.ศ.2518 เพื่อดาํเนินการปลุกระดม
มวลชนตามแนวทางของพรรคในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จนกระทัง่ประสบความสาํเร็จในการจดัตั้งฐานบน
เทือกเขาโต๊ะเจ๊ะเด๊ะ บา้นบาโหย อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดัตั้งกองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทย ใน พ.ศ. 2520 ภายหลงัการไหลบ่าเขาป่าของนิสิต นกัศึกษา นกัวิชาการ นกัเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและประชาชนท่ีเกิดข้ึนหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลา10 
 ภายหลงัเหตุการณ์การลอ้มปราบนิสิต นกัศึกษา และประชาชนท่ีชุมนุมต่อตา้นการกลบัเขา้ประเทศของ
จอมพลถนอม กิติขจร และ จอมพลประภาส จารุเสถียร ในวนัท่ี  6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เหตุการณ์ดงักล่าวมีการใช้
กาํลงัตาํรวจทั้งนครบาล สันติบาล กองปราบปราม  ตาํรวจแผนกปราบจราจลและตาํรวจพลร่มตระเวนชายแดน
จากค่ายนเรศวร อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พร้อมอาวธุหนกัเขา้ปราบปรามอยา่งรุนแรง รวมถึงมีกลุ่ม
กาํลงัท่ีไม่สงักดัหน่วยงานราชการ เช่น ลูกเสือชาวบา้น กลุ่มนวพล กลุ่มกระทิงแดง6 ตลอดจนมีประชาชนเขา้ร่วม
ประชาทณัฑผ์ูชุ้มนุมและทารุณกรรมศพของผูชุ้มนุม ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการเผยแพร่ข่าวในทาํนองวา่กลุ่มนกัศึกษาท่ี
                                                                                                                                            

6 ปิยะมาศ อรรคอาํนวย, 2545 
7 โชติช่วง นาดอน, 2545 
8 อย่างไรกดี็ พล.ต.ต.จาํรูญ เด่นอุดม (อาริฟิน บินจิ) ได้อธิบายว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เปาะสู วาแมดิซา กับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีเปาะสู วาแมดิซา ถกูจาํคุกท่ีเรือนจาํลาดยาว 
ใน พ.ศ. 2510 ทาํให้มีโอกาสพบกับผู้ถูกจับกุมในลกัษณะเดียวกันจากพืน้ท่ีอ่ืนของประเทศ ซ่ึงต่อมาบคุคลเหล่าน้ันได้เข้าร่วมงานกับ
พรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ต่อมา ใน พ.ศ. 2517 เปาะสู วาแมดิซา ป่วยหนัก คนของพรรคได้ส่งหมอท่ีมีความสามารถมา
ช่วยรักษาเป็นการส่วนตัวและถกูจับไปด้วยกัน โดยเหตนีุ ้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจึงเช่ือว่า ทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
กับกองกาํลังติดอาวธุมลาย ู(หรือในนิยามของรัฐคือ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน) น้ันมีความร่วมมือกัน (ให้ข้อมูลเม่ือ 15 มกราคม 
พ.ศ.2555 ในโครงการเสวนาทางวิชาการเร่ือง ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ณ หอประชุมสาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

9 กลุ่มจรยทุธ์ เป็นลกัษณะของสหายท่ีติดอาวธุท่ีรวมตัวเป็นกลุ่มย่อย โดยปกติกลุ่มจรยทุธ์จะมีสมาชิกประมาณ 2-5 คน 
ทาํหน้าท่ีในการติดต่อปลกุระดมมวลชน การลาดตระเวน เป็นต้น  

10 กองบรรณาธิการ, ‚ประกายไฟ ไม่ลามทุ่ง ความล้มเหลวกองทหารปลดแอกประชาชนมสุลิมไทย‛ ฟ้าเดียวกัน, 2:3 (กรกฎาคม-กันยายน
, 2547) น. 233-240. 

6 สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล, 2544, น.182 
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เขา้ร่วมชุมนุมดงักล่าวเป็นคอมมิวนิสต ์ตอ้งการลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละมีพฤติกรรมหม่ินพระบรมเด
ช า นุ ภ า พ  ทํา ใ ห้ ก ลุ่ ม กํา ลัง ดั ง ก ล่ า ว เ กิ ด ค ว า ม โ ก ร ธ แ ค้น  จ น นํ า ไ ป สู่ ก า ร ล้อ ม ป ร า บ ผู ้ ชุ ม นุ ม ใ น
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ตามดว้ยการทาํรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน นําโดย พลเรือเอกสงัด  ชะลออยู่ ซ่ึงนําไปสู่การตั้ งรัฐบาลชุดท่ีมีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี และไดด้าํเนินนโยบายในการปราบปรามผูฝั้กใฝ่ในลทัธิคอมมิวนิสตอ์ยา่งรุนแรง ประกอบกบัก่อน
หนา้นั้นไดมี้ลอบทาํร้ายและลอบสังหารกลุ่มนกัเคล่ือนไหวทางการเมือง ผูน้าํชาวนา ผูน้าํแรงงาน ตลอดจนผูน้าํ
นกัศึกษาเป็นระยะ ๆ สถานการณ์สังคมภายหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 จึงเป็นช่วงท่ีเต็มไปดว้ยความ
หวาดกลวัในหมู่นิสิต นกัศึกษา นกัวชิาการ และผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง ในช่วงดงักล่าวเป็นอยา่งมาก   
  ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาท่ีกลุ่มนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผูเ้คล่ือนไหวทางการเมืองต่าง
พยายามหลบหนีความหวาดกลวัว่าจะถูกเจา้หนา้ท่ีของรัฐลอบทาํร้ายหรือทาํให้หายตวัไปอยา่งไม่สมคัรใจดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหนีออกนอกประเทศ หรือการหลบฉากเขา้ไปอยูใ่นสังคมชนบท แต่สาํหรับนิสิต 
นกัศึกษาแลว้ มีจาํนวนไม่น้อยท่ีหนีเขา้พ้ืนท่ีป่าเขาอนัเป็นเขตงานของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย และ
เร่ิมเขา้ร่วมงานกบัพรรคในฐานะแนวร่วม 
  จากการสัมภาษณ์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ7 ทาํให้ทราบอารมณ์ความรู้สึกของเหล่านักศึกษาท่ีเขา้ป่าไป
ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยวา่ เป็นไปดว้ยความกลวัและความโกรธ ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยเหล่านักศึกษาท่ีทั้งกลวัและทั้ง
โกรธเหล่าน้ีมีความรู้สึกคลา้ยคลึงกนัคือ ไม่สามารถอยูใ่นบา้นเมืองตามปกติต่อไปไดอี้ก เน่ืองจากมีกระแสของ
การเข่นฆ่าออกมาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งสาํหรับผูร่้วมเหตุการณ์ชุมนุมในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์โดยตรง ยอ่มได้
เห็นการปราบปรามและการกระทาํต่าง ๆ ในวนัดงักล่าวอีกดว้ย และเน่ืองจากไม่สามารถอยูใ่นบา้นเมืองไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัเน่ืองจากถูกรัฐบาลและสงัคมมองวา่เป็นผูไ้ม่หวงัดีต่อชาติและสถาบนัพระมหากษตัริยเ์สียแลว้ การเลือก
หลบหนีเขา้ไปในเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซ่ึงอาํนาจรัฐไม่สามารถทาํร้ายนักศึกษา
เหล่านั้นไดจึ้งเป็นเหตุผลสาํคญัประการหน่ึง โดยนกัศึกษาท่ีเขา้ป่าไปนั้นอาจแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ี
รู้จกักบัผูท้าํงานกบัพรรคคอมมิวนิสต ์จะมีสหายของพรรคติดต่อประสานงานและจดัส่งไปยงัเขตงานของพรรค
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว และโดยมากมกัจะเขา้เขตงานในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกกลุ่มคือ
กลุ่มท่ีไม่รู้จกักบัผูท้าํงานหรือ “จดัตั้ง” ของพรรค กลุ่มน้ีส่วนหน่ึงจะถูกส่งมายงัเขตงานใหม่สุดของพรรค ซ่ึงก็คือ
เขตงานท่ี 2  จงัหวดัสงขลา ซ่ึงรวมถึงตวัผูใ้หส้มัภาษณ์ดว้ย8 

                                                 
7 สัมภาษณ์ นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 7 กันยายน พ.ศ.2554 ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เป็นอาจารย์ประจาํ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเข้าป่าในพืน้ท่ีเขตงาน 2 จังหวัดสงขลา โดยน่ังรถไฟมาลงท่ีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ และเดินทางไปจนถึงสวนยางบริเวณแยก
คลองแงะ อาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ก่อนจะเดินเท้าไปยังจุดพักในเขตอาํเภอนาทวีซ่ึงมีทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาให้การ
ดูแล ก่อนเดินทางขึน้ภูเขาโต๊ะเจ๊ะเด๊ะ ตาํบลบาโหย อาํเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นฐานท่ีมั่นของ เขตงาน 2 พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

8 การแบ่งกลุ่มในท่ีนีเ้ป็นการแบ่งอย่างง่าย ๆ เฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีเข้าป่าหลังเหตกุารณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เท่าน้ัน 
ท้ังนีมี้การหนีเข้าป่าของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ กรรมกร และผู้เคล่ือนไหวทางการเมืองก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนหน้า
เหตกุารณ์ดังกล่าว และการ “เข้าป่า” ของนักศึกษาในช่วงดังกล่าวกมี็หลายระลอก ดูใน จิระนันท์ พิตรปรีชา, 2549 
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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  นอกจากเหตุการณ์ท่ีข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จะเป็นตวัเร่งท่ีทาํให้
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยสามารถขยายเขตงานเขา้มาในพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดอ้ยา่งเขม้แข็งแลว้ เหตุการณ์ท่ี
สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วนในการกระตุน้สาํนึกทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้
สาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เหตุการณ์ประทว้งกรณีฆาตกรรมท่ีสะพานกอตอ ท่ีมีสาเหตุจากการพบศพประชาชน 5 
คนบริเวณสะพานกอตอ โดยมีเด็กชายผูร้อดชีวิตคนหน่ึงมาเล่าเหตุการณ์วา่ผูส้ังหารคือทหารของรัฐ เป็นเหตุให้
เกิดการชุมนุมประทว้งยืดเยื้อเป็นเวลากวา่ 45 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2518 และเกิดเหตุวุน่วายระหวา่ง
การชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิต13 คน นับเป็นเหตุการณ์การชุมนุมประทว้งของมวลชนชาวมลายูมุสลิมท่ี
เร่ิมตน้มาจาการเรียกร้องความเป็นธรรมจากสาเหตุการฆาตกรรมไดลุ้กลามและขยายตวัจนมีผูชุ้มนุมนบัหม่ืนคน
ไม่เฉพาะเพียงประชาชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เขา้ร่วมชุมนุม แต่ยงัมีกลุ่มนกัศึกษาจากกรุงเทพโดย
มี ‚ศูนยพ์ิทกัษป์ระชาชน‛ เป็นแกนนาํ และมี ‚กลุ่มนิสิตนกัศึกษามุสลิมสลาตนั‛ ซ่ึงเป็นกลุ่มองคก์รนกัศึกษา
มลายูมุสลิมท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครร่วมด้วย กลุ่มนักศึกษามลายูท่ีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครส่วนหน่ึงคือกลุ่มท่ีไดรั้บทุนการศึกษาท่ีช่ือวา่ ‚ทุนมหาดไทย‛ ซ่ึงเป็นการใหสิ้ทธิพิเศษพร้อม
ทุนทรัพยใ์นการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาแก่ชาวมลายท่ีูมีพ้ืนเพในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเร่ิมตน้ให้
ทุนดงักล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นตน้มา โดยเง่ือนไขของทุนจะไม่เคร่งครัดนกั กาํหนดไวแ้ต่เพียงผูส้าํเร็จการศึกษา
ภายใตก้ารสนบัสนุนจากทุนดงักล่าวจะมีการจดัสรรตาํแหน่งงานของทางราชการในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไวใ้ห้ และเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2516 ไดเ้กิดเหตุการณ์ 14 ตุลา ซ่ึงเป็นการชุมนุมของประชาชน นักเรียน นิสิต
นกัศึกษา เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยการขบัไล่เผด็จการทหารท่ีปกครองประเทศในช่วงนั้น  ทาํให้กระแส
ประชาธิปไตยเฟ่ืองฟู มีการเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมอย่างกวา้งขวาง โดยนิสิตนักศึกษาเป็นผูมี้บทบาทนาํการในทาํ
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยในช่วงดงักล่าว กลุ่มนิสิตนกัศึกษามุสลิมสลาตนัก็ไดถื้อ
กาํเนิดข้ึนในช่วงน้ีในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บทบาทของกลุ่มนิสิตนักศึกษามุสลิมสลาตนัท่ีเขา้ไปประสานงานและให้การช่วยเหลือกลุ่มผูถู้กดาํเนินคดีใน
ขอ้หา ‚อยัตาแป‛ (อนัธพาลในสําเนียงมลายูถ่ิน) ซ่ึงถูกคุมขงัเพ่ือดําเนินคดีในเรือนจาํอาํเภอสีคิ้ว จังหวดั
นครราชสีมา เป็นตน้ และทาํให้กลุ่มนกัศึกษาดงักล่าวมีความมัน่ใจในการดาํเนินงานทางการเมืองควบคู่ไปกนั
กลุ่มนักศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพ ดังท่ีไดแ้สดงออกมาในการนาํคนเรือนหม่ืนเขา้ร่วมชุมนุมประท้วงเหตุการณ์
สะพานกอตอใน พ.ศ. 2518 นัน่เอง และนบัเป็นคร้ังแรกท่ีพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้โอกาสเช่ือมโยงพลงั
ของมวลชนทั้งท่ีเป็นมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี นกัศึกษาปัญญาชนตามระบบการศึกษาอย่างใหม่ท่ีเร่ิมปูพ้ืนฐานโดย
นโยบายการจดัการศึกษาในช่วงตน้ทศวรรษ 2500 ท่ีทาํให้เกิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นทางเลือก
ใหม่ของการศึกษาสายสามญัควบคู่ไปกบัการศึกษาศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีโอกาสเขา้
สู่ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัส่วนกลางและไดพ้บกบักระแสเปิดกวา้งทางสงัคมการเมืองหลงั
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 การเช่ือมโยงดงักล่าวไม่เฉพาะเพียงแค่ทาํให้กลุ่มผูน้าํนิสิตนักศึกษาไดเ้ขา้มา
สนใจปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่านั้ น แต่ยงันําเอาปัญหาสามจังหวดัชายแดนภาคใตไ้ปสู่การรับรู้ของ
ประชาชนท่ีกรุงเทพผา่นการดาํเนินงานของกลุ่มนิสิตนกัศึกษามุสลิมสลาตนัอีกดว้ย และยงัถือเป็นการพบปะกนั
อยา่งไม่เป็นทางการของนกัศึกษาฝ่ายซา้ยท่ีมาจากกรุงเทพกบัประชาชนมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีอีกดว้ย อยา่งไรก็ดี 
กลุ่มดงักล่าวก็หมดบทบาทลงไปตามคาํสั่งคณะปฏิวติัท่ีเกิดข้ึนหลงัการยึดอาํนาจในวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
ในขณะท่ีสภาพสังคมในจังหวดัปัตตานีหลังเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าวได้เกิดความหวาดระแวงและความ
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แตกแยกระหวา่งคนพทุธและมุสลิมอยา่งกวา้งขวาง อนัเน่ืองมาจากจุดยนืต่อการชุมนุมท่ีแตกต่างกนั ถึงขนาดท่ีวา่
คนมลายูมุสลิมท่ีเจ็บป่วยไม่ยอมรับการรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากกลวัว่าหมอและพยาบาลท่ีส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยพทุธจะแกลง้ฉีดยาใหต้วัเองตาย หรือนกัเรียนท่ีเป็นมลายมุูสลิมไม่อยากไปโรงเรียน เพราะถูกคุณครูดุด่าอยา่ง
เหมารวมต่อผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมท่ีเป็นมุสลิม เป็นตน้9   
 
กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย 
  เน่ืองจากเขตงานดงักล่าวมีท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะฐานท่ีมัน่ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี
ของอาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา อนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนชาวมลายมุูสลิมอาศยัอยูใ่นลกัษณะกลุ่มชาติพนัธ์ุ
หลกั (Ethic majority) ของพ้ืนท่ีอาณาบริเวณสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อนัประกอบดว้ย จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
ยะลา จงัหวดันราธิวาส และพ้ืนท่ี 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา คือ อาํเภอจะนะ อาํเภอนาทวี อาํเภอเทพาและอาํเภอ
สะบา้ยอ้ย พ้ืนท่ีดงักล่าวน้ีมีประวติัศาสตร์ พฒันาการทางการเมือง10 ตลอดจนชาติพนัธ์ุของประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีมี
ความแตกต่างกนักบัพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของประเทศ โดยเฉพาะในท่ีราบลุ่มภาคกลาง11 ผูค้นในพ้ืนท่ีแถบน้ีมีวิถีชีวิต
ตามรูปแบบวฒันธรรมมลายแูละนบัถือศาสนาอิสลามทาํให้มีวฒันธรรมและค่านิยมท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มผูค้นท่ี
เป็นคนไทยนบัถือศาสนาพทุธ12 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ผูค้นในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นมีอตัลกัษณ์ท่ีผูก
โยงไปถึงเร่ืองชาติพนัธ์ุมลาย ูนบัถือศาสนาอิสลาม มีประวติัศาสตร์ทางการเมืองเก่ียวกบัพฒันาการแบบรัฐโบราณ
ซ่ึงอาจเรียกโดยรวมวา่อาณาจกัรปาตานี ดงันั้นการทาํงานดา้นมวลชนจึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและวิถี
ของชาวมลายมูุสลิมไปดว้ย ดงันั้น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเฉพาะหนา้ ขอ้ 5 ของพรรคท่ีไดป้ระกาศใน พ.ศ.
2518 ท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มชนชาติพนัธ์ุต่าง ๆ สามารถอยูร่่วมเป็นครอบครัวใหญ่แห่งประเทศไทยไดโ้ดยมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั ใหค้วามเคารพ ช่วยเหลือ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีสิทธิในการใชภ้าษา หนงัสือ 
และการรักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของตน ได ้จึงมีการประกาศตั้ง “กองทหารปลดแอกประชาชน
มุสลิมไทย” ข้ึนในเขตงานท่ี 2 บนเทือกเขาโต๊ะเจ๊ะเด๊ะ บา้นบาโหย อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา เม่ือ วนัท่ี 7 
สิงหาคม พ.ศ.2520 โดยในการจดักองทหารปลดแอกของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุคร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังแรกและคร้ัง
เดียวท่ีได้มีการกระทาํข้ึนอย่างเป็นทางการและมีหนังสือคาํประกาศรองรับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยดว้ย13 
 จากการสมัภาษณ์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์ ทาํใหท้ราบถึงสภาพการใชชี้วติในกองทหารดงักล่าววา่ มีความ
ขาดแคลนเหมือนกบัเขตงานในป่าเขาทัว่ ๆ ไป แต่ก็ไม่ถึงกบัแร้นแคน้อดอยาก เพราะมีอาหารให้บริโภคกนัอยา่ง
เพียงพอ มีการปลูกขา้ว ปลูกผกัเพ่ือใชบ้ริโภคภายในฐาน โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตอาหารเพ่ือยงัชีพใน
ลกัษณะน้ี ในดา้นของใชแ้มจ้ะไม่ไดห้รูหราฟุ่ มเฟือยอยา่งบุหร่ีมวนขาว แต่ก็มีส่ิงท่ีตอ้งการตามความจาํเป็นอยา่ง
ใบจากและยาเสน้ สบู่ ยาสีฟัน ทั้งน้ีโดยถือหลกัวา่อะไรท่ีประชาชนใชไ้ด ้ผูเ้ขา้ร่วมงานพรรคก็ใชไ้ด ้รวมถึงการท่ี
ผูร่้วมงานพรรคจะตอ้งสามารถเขา้หามวลชนไดง่้าย ในขณะเดียวกนัการท่ีมวลชนรอบฐานท่ีมัน่ดงักล่าวก็มีความ
                                                 

9 เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2555, ออนไลน์ และ  รอมฏอน ปันจอร์, 2551 น.170-191 
10 อาริฟิน บินจิ อ.ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, 2550 
11 สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2547 
12 รัตติยา สาและ, 2540 
13 กองบรรณาธิการ, ‚ประกายไฟ ไม่ลามทุ่ง ความล้มเหลวกองทหารปลดแอกประชาชนมสุลิมไทย‛ ฟ้าเดียวกัน, 2:3 (กรกฎาคม-กันยายน

, 2547) น. 233-240. 
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เป็นอยู่ท่ีไม่ไดอ้ดอยากแร้นแคน้ก็ยิ่งทาํให้การใช้ชีวิตในป่าไม่ยากลาํบากนัก ดงันั้นการทาํงานดา้นมวลชนก็
เป็นไปอยา่งราบร่ืนและเป็นท่ีช่ืนชอบของมวลชนชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ี เพราะทางพรรคช่วยทาํหนา้ท่ีคุม้ครอง
ความปลอดภยัของมวลชนจากการปลน้ของกลุ่มโจรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยมีการเจรจากบักลุ่มโจรต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้
ออกปลน้ในพ้ืนท่ีเขตงานของทางพรรค ในขณะเดียวกนัหากทหารปลดแอกพบกลุ่มโจรทาํการจ้ีปลน้ในเขตงาน
ของตน ก็จะดาํเนินการเขา้ปะทะขดัขวาง แต่ในดา้นการดาํเนินการเพ่ือทาํสงครามปฏิวติั กลบัไม่ไดมี้กิจกรรมใน
ส่วนน้ีนกั คงมีเพียงการออกหน่วยจรยทุธ์ ซ่ึงมีเพียงทหารปลดแอกกลุ่มละ 2-5 คนออกทาํการลาดตระเวนและ
สร้างความสมัพนัธ์รวมถึงการแลกเปล่ียนเสบียงกบัชาวบา้นเท่านั้น ในทางกลบักนั พ้ืนท่ีเขตงาน 2 กลบัถูกโจมตี
จากกองทหารมาเลเซียซ่ึงสนธิกาํลงัเขา้กบักองทหารจากกองทพัไทย ตามขอ้ตกลงความร่วมมือในการปฏิบติัการ
ร่วมตามแนวพรมแดนไทย ” มาเลเซีย เพ่ือดาํเนินการกวาดลา้งกองกาํลงัของพรรคคอมมิวนิสตม์าลายาตามแนว
ตะเข็บชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย และได้มีการปฏิบัติการทางทหารในเขตรับผิดชอบของเขตงานท่ี 2 
โดยเฉพาะในเขตอาํเภอสะเดา และอาํเภอนาทว ีซ่ึงเป็นอาํเภอใกลชิ้ดกบัอาํเภอสะบา้ยอ้ยในจงัหวดัสงขลา อนัเป็น
ท่ีตั้งของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย14 ทาํให้สภาพของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยซ่ึง
เพ่ิงก่อรูปข้ึนมาไดไ้ม่นานนกัตอ้งถูกจาํกดัการเคล่ือนไหวไปดว้ย อีกทั้งผูเ้ขา้ร่วมงานในเขตดงักล่าวทั้งในส่วน
ของนกัศึกษาและมวลชนบริเวณนั้นเองก็ไม่ไดมี้ประสบการณ์ในการรบมาก่อน จึงทาํให้บทบาทของกองทหาร
ปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยเป็นเพียงการทาํมวลชนสัมพนัธ์กบัประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น ในขณะท่ี
กิจกรรมสาํคญัอยา่งการเขา้ปะทะเพ่ือแยง่ชิงอาํนาจรัฐกลบัไม่ปรากฏในพ้ืนท่ีดงักล่าว ลกัษณะเช่นน้ี ธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ ไดอ้ธิบายวา่ “น่าเบ่ือ” และ “ไม่มีอะไรจะทาํ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดีตแนวร่วมผูห้น่ึงท่ีประกอบอาชีพหา
ของป่าในพ้ืนท่ีเทือกเขาสนักาลาคีรีและเดินลดัเลาะตามแนวเทือกเขาทั้งในเขตตาํบลบา้นบาโหย อาํเภอสะบา้ยอ้ย 
จงัหวดัสงขลาซ่ึงอยู่ในมีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเคล่ือนไหวและในเขตตาํบลลาํพระยา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัยะลาซ่ึงมีพรรคคอมมิวนิสตม์าลายาเคล่ือนไหว15  ไดใ้หข้อ้มูลในช่วงเดียวกนัน้ีวา่ ไม่มีกลุ่มของนกัศึกษาท่ี
เขา้ป่าในช่วงหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ออกมาทาํกิจกรรมอะไรมากไปกว่า การเดินเขา้หมู่บา้นมา
แลกเปล่ียนเสบียงและพูดคุยกบัชาวบา้นเท่านั้น ในขณะท่ีทางพรรคคอมมิวนิสต์มาลายากลบัมีการปฏิบติังาน

                                                 
14 ปฏิบัติการทางการทหารภายใต้ความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วมตามแนวพรมแดนไทย – มาเลเซีย ได้แก่ ดาวใหญ่ 

มสุน่าห์ 1เร่ิมกลางเดือน มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2520 เป็นปฏิบัติการในการแถบอาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดาวใหญ่มุสน่าห์ 2 
เร่ิม 15 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2520 เป็นปฏิบัติการในแถบอาํเภอสะเดา อาํเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอาํเภอเบตง จังหวัดยะลา   
แผนซาฮาย่า เบน่า 1 แสงอาญาสิทธ์ิสู่เบตง เร่ิมวันท่ี 4 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2520 เป็นเวลา 31 วัน เป็นปฏิบัติการในแถบ
อาํเภอเบตง จังหวัดยะลา และอาํเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แผนซาฮ่ายา เบน่า 2 แสงอาญาสิทธ์ิสู่เบตง เร่ิม 7 – 28 กรกฎาคม 2520 ใน
แถบอาํเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แผนรายวัน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในเดือน มกราคม 2521 เป็นการซักซ้อมการประสานงาน แผนซา
ลามัติ – สวัสดี 1 เร่ิม 24 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2521 เป็นปฏิบัติการในเขตอาํเภอเบตง ก่ิงอาํเภอธารโต และอาํเภอบันนังสตาร์ 
จังหวัดยะลา  แผนซาลามัติ – สวัสดี 2หรือยทุธการ 791 เร่ิม 1 ตุลาคม 2521 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2522 พืน้ท่ีปฏิบัติการเช่นเดียวกับแผน
ยทุธการซาละมัต – สวัสดี ยทุธการ 792 อัลฟ่า เร่ิมวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมุ่งหมายถล่มโจรจีนคอมมิวนิสต์ กรมท่ี 8 ท่ีเขา
นํา้ค้าง ตาํบลสาํนักแต้ว อาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นอกจากน้ันได้มีปฏิบัติการอีกหลายคร้ัง เช่น ยทุธการ 792 บราโว่, ยทุธการ 792 
ซาร์ลี, ยุทธการ 801 อัลฟ่า เหล่านี ้เป็นต้น ท่ีมา www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=โจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา เม่ือวันท่ี 28 
กันยายน 2554 เวลา 9:16 

15 สัมภาษณ์นายดอเลาะห์ สาและ 14 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันอาย ุ69 ปี อาชีพทาํสวนในตาํบลลาํพะยา อาํเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ในช่วง พ.ศ.2519 นายดอเลาะห์ ทาํอาชีพหาของป่าในพืน้ท่ีเทือกเขาสันกาลาคีรีและเทือกเขาฮาลาบาลา ทาํให้มีโอกาสได้
เดินทางไปมาในพืน้ท่ีเคล่ือนไหวของกลุ่มต่าง ๆ อยู่บ่อยคร้ัง 
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หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของตาํบลลาํพระยาและตาํบลลาํใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา มีการเก็บภาษี
เหมืองแร่และภาษีตดัไมใ้นพ้ืนท่ี  
 สาํหรับสภาพระหวา่งการจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยนั้น ไดมี้การแยกครัวและการ
ปฏิบติัศาสนกิจของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยออกจากส่วนงานอ่ืนของพรรค เน่ืองจากคนท่ีจะเขา้
เป็นทหารสงักดักองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยนั้นเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม มีวฒันธรรมในการดาํเนิน
ชีวติเป็นของตนเอง การจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยจึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมของคน
มลายมุูสลิมซ่ึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัผา่นการใชชี้วติร่วมกนัอีกดว้ย 
   ตามขอ้มูลท่ี ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ไดใ้หไ้ว ้จาํนวนของผูป้ฏิบติังานบนเทือกเขาโต๊ะเจ๊ะเด๊ะ ซ่ึงเป็นฐาน
ท่ีมัน่ของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยมีจาํนวนประมาณ 100 คน ในนั้นเป็นกลุ่มคนท่ีเขา้ป่าหลงั
เหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 2519 ประมาณ 40 คน ในขณะท่ีคนอีกประมาณ 60 คนท่ีเหลือประกอบดว้ยจดัตั้งเดิม
ของพรรคท่ีมาอยูก่่อนหนา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา พทัลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฏร์ธานี 
โดยระหวา่งการจดัตั้งเขตงานและกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยนั้น ไดมี้การประกาศหาผูส้มคัรใจเขา้
ร่วมกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยในเขตงานอ่ืน ๆ ซ่ึงก็มีแนวร่วมท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมและเขา้รับศาสนา
อิสลามดว้ย ในขณะท่ีชาวมลายมุูสลิมซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีมีอยูเ่ป็นส่วนนอ้ย สอดคลอ้งกบัท่ี ยคุ ศรีอาริยะ ซ่ึงเป็น
อีกผูห้น่ึงท่ีไดเ้ขา้ไปในพ้ืนท่ีเขตงานท่ี 2 อนัเป็นท่ีตั้งของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย และไดมี้ส่วน
ในการจดัตั้งมวลชนในพ้ืนท่ี โดยยคุไดก้ล่าววา่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการพยายามจดัตั้งมวลชนนั้น 
ไดค้นท่ียอมเขา้ป่ามาเพียง 3 คนเท่านั้น16 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบักลุ่มตดิอาวุธชนกลุ่มน้อยชาวมลายูมุสลมิ 
  สาํหรับการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยกบักลุ่มติดอาวธุมลายมุูสลิมนั้น 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ ดอเลาะห์ สาและ ให้ขอ้มูลตรงกนัวา่ไม่มีการปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ อยา่งเป็นทางการ โดย
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ในช่วงท่ีอยูก่บักองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยนั้นมีเพียงคนจากกลุ่ม
พูโลเขา้มาติดต่อเพ่ือขอดูนโยบายของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยและแนวทางของกองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทยเท่านั้น และเม่ือทราบว่าไม่มีนโยบายท่ีเป็นปฏิปักษ์กนัก็ไม่ไดร่้วมมือกนัปฏิบติัการใด ๆ 
ร่วมกนั เพียงแต่ตกลงกนัวา่ต่างฝ่ายจะไม่รุกลํ้าพ้ืนท่ีของอีกฝ่าย โดยทางกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย
ถือวา่พ้ืนท่ีในการดูแลของตน คือเขตชุมชน-ป่าเขาในช่วงรอยต่อของอาํเภอสะบา้ยอ้ยและอาํเภอนาทวี และห้าม
ไม่ใหก้ลุ่มอิทธิพลอ่ืน ๆ เขา้มาปฏิบติัการในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการจ้ีปลน้ นอกจากน้ียงัเคยเกิดการปะทะกนัระหวา่ง
กลุ่มกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยกบักลุ่มติดอาวธุมลายมุูสลิมบา้งเป็นบางคร้ัง แต่เป็นการปะทะกนั
เลก็นอ้ยไม่รุนแรงมากนกั  

                                                 
16 ยคุ ศรีอริยะ, 2553 อน่ึง ยคุ ศรีอาริยะ เป็นนามปากกาของ เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ปัจจุบันเป็นผู้อาํนวยการสถาบันวิถี

ทัศน์ เคยเป็นผู้นาํนักศึกษาในช่วง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 มีความสนใจการทาํงานด้านกรรมกรเป็นพิเศษ ช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
พ.ศ.2519 ได้เข้าป่าทางภาคใต้โดยเร่ิมต้นจากการเข้าไปในพืน้ท่ีของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาก่อน และใช้เวลาประมาณ 6 เดือนใน
พืน้ท่ีเขตงาน 2 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย หลังจากน้ันได้เข้า
ไปในศูนย์กลางพรรคท่ีภาคเหนือ ก่อนจะกลับเข้าเมืองในช่วง พ.ศ.2522 และเร่ิมต้นเขียนบทความโจมตีพรรคในช่ือ บันทึกกบฏ 
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  ในขณะเดียวกัน แบฮูแต (นามสมมติ)17 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลุ่ม BRN และความเก่ียวขอ้งของเปาะสู วาแมดีซา เพ่ิมเติมว่า เดิมทีพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยและกลุ่ม BRN นั้นมีความเป็นพนัธมิตรกนัในระดบัหน่ึง แต่ก็ตอ้งแยกตวัออกจาก
กนัเพราะสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนไป จุดร่วมกนัของทั้งสองฝ่ายในช่วงแรกนั้นคือการต่อสู้เพ่ือสังคม
นิยม ซ่ึงทางฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีเป้าหมายสูงสุดคือการไปสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต ์
ขณะเดียวกนัท่ีขบวนการมุสลิมหลงัยคุการปฏิวติัอิสลามในประเทศอิหร่านเองก็ไดรั้บแนวคิดทางสังคมนิยมมา
เป็นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการดว้ย ซ่ึงทางกลุ่ม BRN เป็นกลุ่มเดียวท่ีประกาศยอมรับสังคมนิยมเป็นหน่ึงใน
เป้าหมายทางการเมือง โดยเรียกวา่ NaSoI / นาโซซ่ี ซ่ึงหมายถึง ความเป็นชาติมลายปูาตานี (Nation) ความเป็น
สงัคมนิยม (Socialism) และ ความเป็นอิสลาม (Islamic) แต่จุดร่วมท่ีเป็นรูปธรรมกวา่ก็คือ การมีศตัรูร่วมกนัเป็น
รัฐบาลเผด็จการ ในเชิงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่นความสัมพนัธ์ระหว่างค่ายสะบา้ยอ้ยกบักลุ่มของเปาะสู 
วาแมดีซา แมไ้ม่แน่ใจวา่ตวัเปาะสู วาแมดีซา นั้นอยูส่งักดักลุ่มใด บุคคลใด แต่ทางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ
ไทยก็ไดใ้ชเ้ปาะสู วาแมดีซา เป็นสะพานเช่ือมไปสู่ความสัมพนัธ์กบั BRN อยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ดี เม่ือถึง พ.ศ. 
2519 ความสมัพนัธ์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยกบั BRN  ไดล้ดลงแลว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะการท่ี BRN มี
เป้าหมายสูงสุดในการไดรั้บเอกราช ในขณะท่ีทางพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยให้ไดสู้งสุดคือการเป็นเขต
ปกครองตนเองของชนกลุ่มนอ้ยเท่านั้น และตลอดเวลาของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพรรคคอมมิวนิสตก์บัประเทศไทย
กบั BRN นั้น ก็ไม่เคยมีการรวมกาํลงักนัเพ่ือดาํเนินการสูร้บกบักองกาํลงัของกองทพัไทยแต่อยา่งใด  
  เม่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้าก จาํรูญ เด่นอุดม ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์ ดอเลาะห์ สาและ และ แบฮูแต (นาม
สมมติ) ทาํใหเ้ห็นวธีิการท่ีพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นการเขา้ถึงกลุ่มติดอาวธุชนกลุ่มนอ้ยชาวมลายู
มุสลิม ก็คือ การพยายามใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญเม่ือคร้ังท่ีเปาะสู วาแมดีซา ถูกจบักุมใน
ขอ้หาอนัธพาล และถูกนาํไปคุมขงัท่ีเรือนจาํบางขวางในช่วง พ.ศ. 2510 พร้อมกบัคนของพรรคคอมมิวนิสตท่ี์ถูก
จบัในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย และความสัมพนัธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกบักลุ่มติดอาวุธชน
กลุ่มน้อยชาวมลายูมุสลิมก็ดาํเนินไปในเชิงอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัโดยตลอด และไม่เคยกา้วหน้าถึงขนาด
สามารถรวมพลงัของกลุ่มท่ีต่อตา้นอาํนาจรัฐเหล่าน้ีให้เป็นปึกแผ่นเพ่ือร่วมกบัต่อสู้กบักองทพัไทยได ้แมท้าง
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยจะสามารถจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยไดส้าํเร็จ ในวนัท่ี 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2520 แต่ในทางปฏิบติัแลว้ การจดัตั้งกองทหารชนกลุ่มนอ้ยดงักล่าวก็เกิดข้ึนจากนโยบายฝ่ายเดียว
ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือการร่วมมือจากกลุ่มกองกาํลงัติดอาวุธ
มลายมุูสลิม ทั้งกลุ่ม PULO และ กลุ่ม BRN อยา่งเป็นทางการแต่อยา่งใด รวมถึงยงัมีชาวมลายมุูสลิมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
เขา้ร่วมนอ้ยมาก18 ในขณะท่ีกลุ่มชาวมลายมุูสลิมท่ีเป็นนกัศึกษาซ่ึงหนีบรรยากาศทางการเมืองช่วงหลงัเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อยา่งแบฮูแต (นามสมมติ) ก็ถอนตวัออกจากกองทหารดงักล่าว และเขา้ร่วมกบักลุ่ม BRN ใน
เวลาต่อมา และเน่ืองจากสัดส่วนของกองกาํลงัในกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยคร่ึงหน่ึงคือกลุ่มคนท่ี
เขา้ป่าหลงัเหตุการณ์ลอ้มปราบท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ต่อมาเม่ือเกิดเหตุการณ์
ความขดัแยง้ทางความคิดในหมู่ผูร่้วมงานพรรคท่ีเขา้มาใหม่กบัสหายนาํของพรรคเดิมและนาํไปสู่ปรากฏการณ์ป่า

                                                 
17 สัมภาษณ์ แบฮูแต (นามสมมติ) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2555 
18 ยคุ ศรีอริยะ, 2553 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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แตกในช่วง พ.ศ. 2523 ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวเองก็เกิดข้ึนกบักองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย
ดว้ยเช่นกนั และนาํไปสู่การสูญสลายของกองทหารดงักล่าวดว้ย 
  ดงันั้น ปรากฏการณ์การจดัตั้ง การดาํรงอยู ่และการเส่ือมสลายของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิม
ไทย จึงสะทอ้นให้เห็นถึงความลม้เหลวในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกบั
ชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุของไทย 
 
สรุป 
  หากมองในแง่ของการสร้างองคก์รแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นองคก์ร
นาํในการปฏิวติัประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศไทยแลว้ การจดัตั้งกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิม
ไทย ก็เป็นการจดัตั้งองคก์รแนวร่วมอีกหน่ึงองคก์รของทางพรรค เช่นเดียวกบัท่ีพรรคมีบทบาทช้ีนาํในการจดัตั้ง
แนวร่วมในลกัษณะต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น สมาคมต่อตา้นญ่ีปุ่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีหลายสมาคมโดย
ต่างมีจุดร่วมกนัท่ีการต่อตา้นจกัรวรรดินิยมญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ องคก์ารไทยกูช้าติ ซ่ึงเป็นองคก์ารแนวร่วมในดาํเนิน
กิจกรรมและประสานงานกบัชนชั้นชาวนาในชนบท การสนบัสนุนขบวนการสันติภาพ ช่วง พ.ศ.2494-2495 ซ่ึง
เป็นองค์กรในการดาํเนินกิจกรรมต่อตา้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์สันติภาพต่าง ๆ 
การจดัตั้งขบวนการเอกราชแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2507 แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2508 และ 
คณะกรรมการประสานงานกาํลงัรักชาติรักประชาธิปไตย (กป.ชป.) ใน พ.ศ. 2520 เป็นตน้ ทั้งน้ีการท่ีพรรคเขา้ไป
มีบทบาทในการช้ีนาํจดัตั้งองค์กรแนวร่วมต่าง ๆ ก็เพ่ือการขยายงาน ขยายมวลชนและแนวร่วม อนัจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการสถาปนาระบบการปกครองแบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสตน์ัน่เอง 
  ดงันั้นแลว้ เม่ือเกิดภาวะความขดัแยง้ทางความคิดระหวา่งกลุ่มนิสิต นกัศึกษา ท่ีเขา้ป่าหลงัเหตุการณ์ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 กบักลุ่มจดัตั้งเดิมของพรรค รวมถึงความขดัแยง้ระหวา่งประเทศคอมมิวนิสตด์ว้ยกนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ประเทศโซเวยีตและประเทศจีน อนันาํไปสู่การแบ่งฝักฝ่ายกนัในประเทศสงัคมนิยมอ่ืน ๆ เช่นในกรณีของ
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยท่ีนิยมจีน ในขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสตล์าว และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
นิยมโซเวียต ตลอดจนการพ่ายแพท้างการเมืองต่อรัฐไทย โดยปรากฏเด่นชดัท่ีสุดภายหลงัการประกาศนโยบาย 
66/252319 เหล่าน้ีลว้นทาํใหแ้นวร่วมและผูป้ฏิบติังานของพรรคในระดบัต่าง ๆ ทยอยมอบตวัและกลบัคืนสู่อาํนาจ
รัฐไทยตามปกติอีกคร้ัง กองทพัปลดแอกและกองทหารปลดแอกท่ีเคยมีผูป้ฏิบติังานปฏิวติัอยา่งเขม้แขง็ก็ทยอยส้ิน
สภาพลงไป องคก์รแนวร่วมทั้งหลายท่ีเคยมีบทบาทในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของพรรคก็ทยอยลดบทบาทและ
ส้ินสภาพองค์กรไปตามผู ้ปฏิบัติงานท่ีกลับคืนสู่อํานาจรัฐไทย และหลังจากระยะเวลาน้ีแล้ว ทางพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยก็ไม่สามารถช้ีนาํหรือจดัตั้งองคก์รแนวร่วมใด ๆ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมอีกเลย 
 การสลายตวัของกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย จึงมีความสอดคลอ้งกบัการเส่ือมสลายของ
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ เม่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกบัพรรคถอนตวัออกมาในช่วง พ.ศ. 2523 
เขตงานท่ี 2 ท่ีสะบา้ยอ้ยและกองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทยซ่ึงมีผูป้ฏิบติังานอยูร่วมกนัประมาณ 100 คน 

                                                 
19 คาํส่ังสาํนักนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 เร่ือง นโยบายการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2523. 

(2523). คน้เม่ือ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จาก http://www.polsci.chula.ac.th/pitch/modernthaipolitics2012/6623.pdf  
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ก็มีน้อยลงไปด้วย จนไม่สามารถปฏิบัติการใด ๆ ได้ และทา้ยท่ีสุดก็ไม่สามารถรักษาสภาพองค์กรได้จึงตอ้ง
สลายตวัไปพร้อม ๆ กบัการเส่ือมสลายของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในท่ีสุด   
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Living Together as a Community in Multicural Society  

: A Case Study on Traikho Subdistrict, Khokpho in Pattani Province 
Suraiya  Wani* 

Maroning  Salaming** 

Abstract 

This research explores Living Together as a Community in Multicural Society: a Case Study 
on Traikho Subdistrict, Khokpho in Pattani Province.  Due to the ongoing unrest situation in the areas 
of three southern border provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and four districts of Songkhla 
Province which has started since 2004, Sai Khao community has been affected in such a way that 
suspicion occurs between Buddhist residents and Malay-Muslim residents, and this issue might cause a 
long-term impact unless the community finds a way to solve it.   
This qualitative research aims to study factors that are supportive to peaceful coexistence and a way to 
maintain relationship between Buddhists and Malay-Muslims living in Sai Khao Sub-district, Khok 
Pho District, Pattani Province under the unrest situation that has been going on in the southern border 
provinces since 2004. 

The study shows that natural resources capital, strong community leaders, just administration 
system, kinship relationship and using the same dialect are elements that contribute to peaceful 
coexistence between Buddhists and Malay-Muslims living in Sai Khao Comumunity. While the unrest 
continues, Sai Khao Community has applied an approach to reconciliation to maintain relationship 
between Buddhists and Malay-Muslims by compromising, explaining and making an understanding 
and doing activities together, which are considered to be effective ways  and bring about sustainable 
outcomes. 
 

Keywords: Multicural Society/ Traikho/ Khokpho in Pattani Province 
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 สุไรยา  วานิ* 
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อาํเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
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ไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบัความหวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจกนัระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม และ
อาจส่งผลในระยะยาวหากชุมชนไม่ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว   

                                                 
* MA student (Peace and Conflict studies), Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University 
** Ph.D., Lecturer, College of Islamic studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Advisor 
* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาความขัดแย้งและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
** ดร., อาจารย์, ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพุทธและ    
ชาวมลายูมุสลิมและศึกษาแนวทางการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี
ตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 โดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ผูน้ําชุมชนท่ีเข้มแข็ง ระบบการปกครองท่ีมีความ
ยติุธรรม ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ และการส่ือสารภาษาเดียวกนั เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือตอ่การอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข
ระหวา่งชาว ไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีตาํบลทรายขาว 
 ชุมชนทรายขาวนาํแนวทางสมานฉันท์มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาว
ไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการ
ประนีประนอม  การช้ีแจงเพ่ือทาํความเขา้ใจ และการร่วมมือกนัของทุกฝ่ายซ่ึงเป็นวธีิการท่ีดีและใหผ้ลอยา่งย ัง่ยนื  
 
ค าส าคญั: สังคมพหุวฒันธรรม/ ทรายขาว/ อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตาน ี
 
 
บทน า  

ภายใตส้ถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และส่ีอาํเภอ
ในจงัหวดัสงขลา) ท่ีเกิดข้ึนเป็นเวลา 9 ปี ก่อให้เกิดความรุนแรงและทาํลายบรรยากาศสันติภาพในสังคมพหุ
วฒันธรรมแห่งน้ีและยดืเยื้อเร่ือยมา ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งมาสูญเสียชีวติและบาดเจ็บเป็นจาํนวนมาก  เศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีเร่ิมซบเซาลง และยงัส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในพ้ืนท่ี
แห่งน้ี คือ เกิดความหวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิม หาก
สงัคมไม่ช่วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจจะนาํไปสู่ความไม่เขา้ใจกนัและนาํไปสู่ความรุนแรง
ได ้แมว้า่ปัจจุบนัน้ีบรรยากาศในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ต็มไปดว้ยความรุนแรง ภาพแห่งความสูญเสียของ
ประชาชน ผูบ้ริสุทธ์ิ เจา้หนา้ท่ี ผูท่ี้เห็นต่างจากรัฐ  อีกทั้งยงัเกิดบรรยากาศความหวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั ยงัพบวา่มีชุมชนเลก็ๆ ชุนชนหน่ึงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ดาํรงอยูอ่ยา่งปกติสุขท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบ “ชุมชนทรายขาว”  ซ่ึงตั้ งอยู่ในอาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี เป็นชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม   ประชาชนท่ีอาศยัอยูป่ระกอบดว้ยชาวไทยพุทธ ร้อยละ 42 และชาวมลายมูุสลิม ร้อย
ละ 58  (เวบ็ไซตอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว, ม.ป.ป.)  ความหมายของชาวไทยพุทธ คือ คนเช้ีอชาติไทยท่ี
นบัถือศาสนาพทุธ และชาวมลายมุูสลิม คือ คนเช้ือชาติมลายนูบัถือศาสนาอิสลาม กลุ่มคนทั้งสองอาศยัอยูร่่วมกนั
มาเป็นเวลานาน ถึงแมก่้อนหนา้นั้นชุมชนจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบา้งในเร่ืองปัญหาการ
สูญเสียชีวติ การบาดเจ็บของผูค้นในชุมชนทรายขาวเกิดปัญหาความหวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจกนัระหวา่ง
ชาวไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิม แต่ชุมชนก็สามารถปรับตวัและช่วยกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวได้
จนนาํไปสู่การเขา้ใจกนัและสามารถดาํเนินชีวติตามปกติ  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการอยู่ร่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรมโดยมีพ้ืนท่ีศึกษา คือ 
ตาํบลทรายขาว  อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมีคาํถามในการศึกษาวา่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ส่งผลใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีความหวาดกลวั ความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั อะไร
คือปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ถึงสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุขและยงัคงมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีดงัเช่นในอดีต ถึงแมปั้ญหาเหตุการณ์ความไม่
สงบและความรุนแรงอาจสร้างผลกระทบแก่ชุมชนบา้ง แต่ก็ไม่ไดบ้ัน่ทอนหรือทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
คนต่างศาสนาในชุมชนแห่งน้ีได ้และชุมชนทรายขาวมีแนวทางใดในการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทย
พทุธและชาวมลายมุูสลิมในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ี
ตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิม ในพ้ืนท่ีตาํบล
ทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแตปี่ 
พ.ศ. 2547 
 
กรอบแนวคดิ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบริบทชุมชนสังคมพหุวฒันธรรมในพ้ืนท่ีตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพุทธและชาว
มลายูมุสลิม และศึกษาถึงแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและมลายูมุสลิมในช่วงเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตไ้ด้
ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนต่างศาสนาในตาํบลทรายขาว โดยใชแ้นวคิดชุมชน แนวคิดทุนทาง
สงัคม แนวคิดสมานฉนัท ์และแนวคิดพหุวฒันธรรม เพ่ืออธิบายถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข และ
อธิบายถึงแนวทางในรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมในตาํบลทรายขาวในช่วงเวลา
ท่ีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  
 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยอาศัยขอ้มูลจากการลงพ้ืนท่ีเป็นหลกั ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินวจิยัดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ี ผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ ชุมชนทรายขาว ตาํบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธ์ิ จังหวดั
ปัตตานี  
 2. กลุ่มเป้าหมายงานวจิยัช้ินน้ี ใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัผูท่ี้มีความสาํคญั
ในชุมชนและผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ทั้งท่ีเป็นชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิม จาํนวน 20  คน 
ประกอบดว้ย   1. ผูน้าํทางจิตวิญญาณ  2. ผูน้าํตามโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี ผูน้าํตามธรรมชาติ 
และตวัแทนชาวบา้น ไดแ้ก่ ชาวบา้นท่ีมีความรู้และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตาํบลทรายขาวไดดี้ และบุคคลท่ีชาวบา้นให้
ความเคารพนบัถือ  
 3. วธีิการรวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 เบ้ืองตน้ผูศึ้กษาไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือทาํความคุน้เคย และเพ่ือใหเ้กิดความสนิทสนมกบัคนในชุมชนก่อนท่ีจะ
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลจริง ขั้นตอนต่อไปผูศึ้กษาลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บขอ้มูลจริงโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
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ทางการ (Informal Interview) เป็นการพูดคุยตามโอกาส และความเหมาะสมพร้อมกบัใชว้ิธีสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) และการ
สาํรวจชุมชน (Community Survey)  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยัช้ินน้ี ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
เกิดข้ึนไดต้ั้งแต่การเก็บขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล แสดงขอ้มูล และขั้นตอนสรุปขอ้มูลหรือตรวจสอบขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูลมีลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 จดัระเบียบขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แลว้นาํมาถอดเทป 
4.2  อ่านข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ แล้วกําหนดประเด็นท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์รวมถึง

ตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (data triangulation)  
4.3  จดัขอ้มูลเป็นกลุ่มๆ แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 เป็นเคร่ืองมือในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ตีความ และนาํเสนอขอ้สรุปเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพทุธและมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาว มี
ดงัต่อไปน้ี  
 1.1 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 จากการศึกษาพบวา่ ทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ในตาํบลทรายขาวเป็นฐานการผลิตท่ีสาํคญัของ
ชุมชนในภาคการเกษตรท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี โดยท่ีชาวบา้นไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยแรงงาน
และถ่ินฐานไปยงัท่ีอ่ืน กอปรกบัชาวบา้นให้ความสาํคญักบัพืชท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ คือ ยางพารา และ
ชาวบา้นยงัให้ความสนใจในเร่ืองของอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดโ้ดยนาํผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นยา
รักษาโรค สินคา้อุปโภคและบริโภค ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน ทาํให้ชาวบา้นมี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี นอกจากน้ีการท่ีชุมชนทรายขาวมีฐานทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์สามารถลด
ปัญหาความยากจน การแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ และการวา่งงานของประชาชนในพ้ืนท่ี  อนัเป็นฐานท่ีส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองจนเกิดชุมชนท่ีเขม้แข็งได้ สอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 พูดว่า  “สภาพ
ภูมิศาสตร์นีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทาํสวน  ทาํนา ทาํไร่  พอดีหมู่ 6  หมู่ 4 และหมู่ 1  เป็นพืน้ท่ีของ
อิสลาม (อิสลามในท่ีนีห้มายถึงชาวมลายูมสุลิม ‟ ผู้วิจัย) ซ่ึงพืน้ท่ีท่ีเหมาะต่อการเพาะปลูกดีกว่าหมู่ ท่ี 5 เพราะอยู่
ใต้เทือกเขาของสันกาลาคีรีเป็นพืน้ท่ีราบหมดเลย  ถือว่าเหมาะต่อการประกอบอาชีพ  เร่ืองการขัดแย้งหรือเป็น
ผู้ก่อการร้ายหรือคนไม่ดี คนท่ีน่ีเขาจะไม่คิด  เขามีท่ีทาํมาหากิน  มีงานทาํ  มีอาชีพ  มีเงินใช้  เขาจะไม่ยุ่งเร่ืองน้ัน
ด้วย” (สนิท  ขนุฤทธ์ิ, 27 สิงหาคม 2555)  ขอ้สรุปของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของสุรเชษฐ เวชช
พิทกัษ ์(ม.ป.ป.) ท่ีกล่าววา่ ระบบการผลิตท่ีมีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ ทาํให้ชาวบา้นมีความสามารถในการ
พึ่ งพิงตนเองสูง และทําให้ชาวบ้านมีชีวิตท่ีพอกินพอใช้ เพราะปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ (อาหาร นํ้ า  ยา  
เคร่ืองนุ่งห่ม)ไดรั้บการตอบสนอง  
 นอกจากน้ีพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษทั้งสองเป็นพ้ืนท่ีดินติดกนั จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพร่วม ดงัท่ีอดีตขา้ราชการครู เล่าวา่ “ท่ีดินของคนไทยพุทธกับคน
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อิสลาม (อิสลามในท่ีนีห้มายถึงชาวมลายูมุสลิม ‟ ผู้ วิจัย) ติดกันเลยช่วยกันทาํมากิน ช่วยกันไปช่วยกันมาก็เลย
สนิทกันเหมือนพ่ีน้อง” (เพลินศกัด์ิ พรหมสุข, 20 มิถุนายน 2555 ) 
 

1.2 ระบบการปกครองในชุมชน 
1.2.1 ผู้น าชุมชน 
จากการศึกษาพบวา่ผูน้าํชุมชน1 เป็นตวัขบัเคล่ือนในงานพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นความปลอดภยัและความสงบสุข แมว้า่โดยธรรมชาติแลว้การทาํหนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํจะตอ้งมีความขดัแยง้
และมีการปะทะกนับา้ง แต่สําหรับผูน้าํชุมชนในตาํบลทรายขาวต่างให้ความสาํคญักบัผลประโยชน์ของชุมชน
และพี่นอ้งในตาํบลทรายขาวเป็นอนัดบัแรก  ลกัษณะของผูน้าํในชุมชนทรายขาวโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคนท่ี
กลา้พดู กลา้ทาํ และรักในการพฒันา ดงัท่ีพระครูศรีรัตนากร อดีตเจา้อาวาสวดัทรายขาวรูปท่ี 3 ท่านเป็นคนแรกท่ี
ไดบุ้กเบิกนํ้ าตกทรายขาวและชกัชวนให้ชาวบา้นช่วยกนัสร้างทางข้ึนสู่นํ้ าตกทรายขาวเพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ผูน้ําชุมชนจะตอ้งมีความยุติธรรมในการปกครองดูแลลูกบา้นทั้ งท่ีเป็นชาวไทยพุทธและชาวมลายู
มุสลิม เช่นท่ีท่านปู่นอง อดีตเจา้อาวาสวดัทรายขาวรูปท่ี 5 ไดใ้ห้การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กทั้งท่ีนับถือ
ศาสนาพทุธและนบัถือศาสนาอิสลามในชุมชนจนสาํเร็จการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบติั  ผูน้าํชุมชนตอ้งเป็นผูน้าํท่ี
เขา้ใจในวิถีวฒันธรรม การเป็นอยู่ของชาวบา้นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม เช่นท่ี ลุงประเสริฐ ราสโร 
นบัถือศาสนาพุทธ อดีตกาํนันเก่าและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้าํทาง
ธรรมชาติซ่ึงมีอิทธิพลทางความคิดของชาวบา้น เพราะท่านเป็นคนท่ีความรู้เก่ียวกบัชุมชนทรายขาว เป็นผูท่ี้นบัถือ
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และเขา้ใจวถีิชีวติวฒันธรรมของชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวเป็นอยา่งดี จึงทาํให้ชาวบา้นทั้งไทย
พทุธและมลายมูุสลิมใหค้วามเคารพและเช่ือฟังท่าน ดงัท่ี ประธานศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนตาํบลทรายขาว 
กล่าวว่า “ลุงเสริฐ ตอนนี้เป็นชาวบ้านท่ีคนในชุมชนท้ังไทยพุทธและมุสลิมให้ความเคารพนับถือ เพราะแกเคย
เป็นผู้นําชุมชน เป็นกาํนัน เป็นนายก อบต. แกมีความรู้เก่ียวกับชุมชนเยอะ แกเป็นคนนับถือคนเฒ่าคนแก่
สมยัก่อน ลงุเสริฐแกเป็นคนเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพุทธและมสุลิม เข้าใจศาสนา เพราะเม่ือก่อนแก
เคยรับใช้เจ้าอาวาสท่านนอง มีธุระอะไรแกก็จัดการหมด เจ้าอาวาสให้ความไว้วางใจ ”  (ชุติมา เศียรอินทร์, 4 
พฤษภาคม 2556)  

1.2.2 การสับเปลีย่นต าแหน่งก านัน 
การสบัเปล่ียนตาํแหน่งกาํนนัในตาํบลทรายขาว เร่ิมมีการตกลงใชห้ลงัจากกาํนนัคนแรกเสียชีวติไป โดย

ท่ีชุมชนไดต้กลงกนัเอาไวว้า่หลงัจากส้ินสุดตาํแหน่งกาํนนัคนแรกซ่ึงเป็นชาวมลายมุูสลิมแลว้ ตาํแหน่งกาํนนัคน
ต่อไปขอใหเ้ป็นชาวไทยพุทธและหลงัจากน้ีขอให้สลบัสับเปล่ียนกนัไปเร่ือยๆ  การเลือกกาํนนัของแต่ละฝ่ายจะ
เป็นเร่ืองภายในซ่ึงอีกฝ่ายจะไม่เขา้ไปแทรกแซง กติกาดงักล่าว สอดคลอ้งกบักาํนนัคนปัจจุบนักล่าววา่ “ตาํแหน่ง
กาํนันจะสับเปล่ียนให้พ่ีน้องมสุลิมคร้ังหน่ึง พอครบวาระ เราจะเปล่ียนเป็นพ่ีน้องไทยพทุธ ลกัษณะการลงแข่งขัน
ระหว่างน้ันจะแยกเป็นแต่ละฝ่าย รอบนี้เป็นช่วงตาํแหน่งกาํนันของมุสลิมจะลงแข่งก่ีคนก็เป็นเร่ืองของมุสลิม 
ส่วนพ่ีน้องไทยพทุธกจ็ะไม่มาร่วมลงแข่งขัน” (สมาน สีปูเตะ, 28 กรกฎาคม 2555) การสับเปล่ียนตาํแหน่งกาํนนั
ในชุมชนทรายขาว ถือเป็นแนวทางการประนีประนอม และให้ความยุติธรรมของผูน้าํชุมชนในเร่ืองอาํนาจและ
                                                 

1 ผู้นาํชุมชนในท่ีนีห้มายรวมถึง  ผู้นาํท้องท่ี ผู้นาํท้องถ่ิน ผู้นาํศาสนา และผู้นาํตามธรรมชาติ ท้ังท่ีเป็นชาวไทยพทุธและ
ชาวมลายมูสุลิม 
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ผลประโยชน์แก่กลุ่มคนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความแตกต่างทางวฒันธรรม นอกจากน้ียงัสามารถลดปัญหาความ
ขดัแยง้เร่ืองอาํนาจในตาํแหน่งกาํนนัซ่ึงเป็นเสมือนผูน้าํสูงสุดของตาํบล สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
2  ตาํบลทรายขาวกล่าววา่ “การสับเปล่ียนตาํแหน่งกาํนัน สามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้ ท่ีจะลงสมัครกาํนัน 
หากไม่มีการแข่งขันก็จะลดความขัดแย้งของชาวบ้านซ่ึงสนับสนุนคนท่ีจะลงแข่งชิงตาํแหน่งกาํนันอีกด้วย ” 
(สนิท ขนุฤทธ์ิ, 29 มีนาคม 2556) 

กล่าวสรุปได้ว่าระบบการปกครองในชุมชนทรายขาวท่ีประกอบด้วยโครงสร้างท่ีมีผูน้ําชุมชนซ่ึงมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ ความกลา้หาญ ความยติุธรรม ความเขา้ใจในวถีิชีวติวฒันธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และการมีกฎการสบัเปล่ียนกาํนนัในตาํบลทรายขาว เสมือนเป็นกลไกการปกครองท่ีมาจากชุมชนจริงๆ โดยท่ีคน
ในชุมชนสามารถกาํหนดและออกแบบให้เหมาะสมกบับริบทชุมชนได ้และชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบั
ชุมชนทรายขาวยงัสามารถนาํรูปแบบการปกครองดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 ความเป็นเครือญาต ิ
 ผูค้นในชุมชนทรายขาวมีความสมัพนัธ์แนบแน่นเหมือนเครือญาติ ไปมาหาสู่กนัโดยไม่แบ่งแยกวา่เป็น
ไทยพทุธหรือมลายมูุสลิม เพราะกลุ่มคนทั้งสองศาสนา บางส่วนนั้นเป็นญาติกนัโดยสายเลือด ดงัท่ีประธานศูนย์
ยติุธรรมชุมชน กล่าววา่ “ทวดพ่ีอยู่ท่ีหมู่บ้านมสุลิม สองคนพ่ีน้อง คนหน่ึงเป็นมสุลิม คนหน่ึงเป็นพุทธ เป็นหน่ึง  
ชาติพันธ์ุ สองศาสนา.....ตรงนีเ้ราอยู่ในแหลมมลาย ูเรากเ็ป็นคนมลายทุูกคนเป็นคนมลายู ..ผมกม็ลายูเพราะเราอยู่
ในแหลมมลายู เพราะฉะน้ัน การนับถือศาสนาเท่าน้ันท่ีมีการเปล่ียนแปลง...”  (อรุณ  ดาํรงรักษ์, 15 กนัยายน  
2555 )  
 จากคาํสมัภาษณ์ของอรุณ ดาํรงรักษ ์พอจะตีความไดว้า่การท่ีตนมีทวดเป็นมลายมุูสลิมซ่ึงนัน่เป็นเพราะ
มีความสมัพนัธ์ทางสายเลือดกบัชาวมลายมุูสลิมในตาํบลทรายขาว กอปรกบัอรุณ ดาํรงรักษเ์ช่ือวา่พ้ืนท่ีตรงน้ีเป็น
คาบสมุทรมลายูและผูค้นในดินแดนแห่งน้ีลว้นมีเช้ือสายมลายู จึงทาํให้อรุณมีความรู้สึกว่า ตนก็เป็นชาติพนัธ์ุ
เดียวกนักบัพ่ีน้องชาวมลายูมุสลิมในชุมชนทรายขาวโดยมีหลกัฐานท่ีมาสนบัสนุนความเป็นเครือญาติหน่ึงชาติ
พนัธ์ุสองศาสนา จากงานเขียนของเสนีย ์มะดากะกุล ซ่ึงปรากฏขอ้ความดงัน้ี “การเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ัง
ย่ิงใหญ่ของราชอาณาจักรลังกาสุกะ คือ เม่ือคร้ังท่ีอาณาจักรมลายูพุทธศาสนาซ่ึงรู้จักกันในนามว่า ศรีวิชัย ได้ยก
ทัพเข้าโจมตีตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน) ในปี ค.ศ. 775 (พ.ศ. 1318) เมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย
ตั้งอยู่ท่ีปาเลม็บัง (สุมาตรา) ผู้คนมีเชื้อสายมลายูนับถือศาสนาพุทธศาสนา นิยมศิลปวัฒนธรรมอินเดียเหมือนกับ
ชาวลงักาสุกะ หลงัจากตีเมืองนครศรีธรรมราชแล้วศรีวิชัยขยายอาณาเขตมาถึงราชอาณาจักรลังกาสุกะและพร้อม
กันน้ันได้เผยแพร่ภาษามลายูและศาสนาพุทธด้วย เช่ือว่าราชอาณาจักรลังกาสุกะในสมัยน้ันมีประชาชนจาํนวน
มากท่ีเปล่ียนศาสนาจากเดิมท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์มานับถือศาสนาพุทธ มีหลักฐานอยู่หลายแห่ง เช่น วัดถํา้ท่ี
ยะลา และมีหลายแห่งท่ีถูกทําลายโดยประชาชน ภายห ลังเข้ารับศาสนาอิสลาม ความเจริญรุ่งเรืองใน
ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรลังกาสุกะ เร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 800 กล่าวคือ ในสมัยท่ีอาณาจักรศรีวิชัยได้ร่วมเป็น 
“สหพันธรัฐ” กับอาณาจักรไซเลนทร์ (Sailendra) แห่งชวา การรวมเป็นสหพันธรัฐในคร้ังนี ้ทาํให้อาณาจักรศรี
วิชัยกลายเป็นจักรวรรดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ซ่ึงขยายอาณาเขตไปถึงอินโดจีน น่าสังเกตว่า กษัตริย์ของ
ราชวงศ์ศรีวิชัย สนพระทัยในราชอาณาจักร พระองค์ทรงปรับปรุงราชอาณาจักรลังกาสุกะให้เป็นจุดศูนย์กลาง
ของรัฐมลายทูางตอนใต้ตลอดจนฝ่ังทะเลจีนใต้ มีอาณาเขตตั้งแต่บางส่วนของพัทลงุ (ปากพะยนู) ไปจนถึงเมืองตา
มาเซก (สิงคโปร์ในปัจจุบัน) ส่วนศรีวิชัยตั้งแต่เมืองนครศรีธรรมราชไปถึง  จัมปา (เขมรปัจจุบัน)” (เสนีย ์ มะดา
กะกลุ 2519, น. 6-8 อา้งถึงในอิสมาอีล  เบญจสมิทธ์ิ, 2551, น. 37-38) 
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              ประชาชนบางส่วนเป็นเครือญาติท่ีมาจากการแต่งงานดงัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 เล่าวา่ทวดผูห้ญิงของเขาท่ี
เป็นมลายูมุสลิมได้แต่งงานกับทวดชายซ่ึงเป็นชาวไทยพุทธ และทวดผูห้ญิงได้เข้ารับนับถือศาสนาพุทธ                                    
(กอบศกัด์ิ ใฝ่สีดาํ, 5 กนัยายน 2555)  และผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ไดเ้ล่าวา่ ตนมีญาติท่ีเป็นชาวมลายมุูสลิมเช่นกนัซ่ึง
อาศยัอยูบ่า้นใหญ่ (หมู่ท่ี 1) เพราะน้าชายของตนไดแ้ต่งงานกบัหญิงมลายูมุสลิมในหมู่บา้นดงักล่าวและเขา้รับ
อิสลาม    (สนิท  ขนุฤทธ์ิ, 16 มกราคม 2556) 

อย่างไรก็ตามความเป็นเครือญาติในชุมชนทรายขาวไม่ไดเ้จาะจงเพียงแค่เครือญาติท่ีมาจากสายเลือด 
หรือมาจากการแต่งงานระหวา่งชาวไทยพทุธกบัชาวมลายมุูสลิมเท่านั้น แต่ความเป็นเครือญาติในชุมชนทรายขาว
ถือจากการท่ีพ่อแม่ปู่ยา่ตาทวดเคยเป็นเกลอหรือเพ่ือนกนัมาก่อน ดงัท่ีประเสริฐ ราสโร เล่าว่าตนมีญาติซ่ึงไม่ใช่
ญาติพ่ีน้องทางสายเลือดแต่รู้จักกนัและไปมาหาสู่ตั้งแต่บรรพบุรุษ หลงัจากนั้นตนก็ติดต่อไปมาช่วยเหลือกัน
เสมือนเป็นญาติร่วมสายเลือดเดียวกนั (ประเสริฐ  ราสโร, 22 มีนาคม 2556) ความเป็นเครือญาติของผูค้นในชุมชน
ทรายขาวซ่ึงมาจากสายเลือดหรือท่ีมาจากการแต่งงาน และท่ีเกิดจากการเป็นเพ่ือนส่งผลให้พ่ีนอ้งต่างศาสนาเกิด
ความรักใคร่กลมเกลียวกนั เกิดการช่วยเหลือและไปมาหาสู่กนั โดยไม่ไดแ้บ่งแยกเร่ืองของศาสนา นอกจากน้ี
ความเป็นเครือญาติยงัเป็นกลไกสาํคญัในการยบัย ั้งความขดัแยง้ท่ีเกิดในชุมชน เช่น ในวาระของการเลือกตั้งผูน้าํ
ชุมชนในช่วงเวลานั้นผูค้นในชุมชนมีปัญหาขดัแยง้ในเร่ืองการเขา้ขา้งผูส้มคัรท่ีจะลงเลือกตั้ง แต่ดว้ยชาวบา้นใน
ชุมชนมีความสมัพนัธ์เป็นพ่ีนอ้งกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงทาํใหก้ารเมืองทอ้งถ่ินในชุมชนทรายขาวไม่รุนแรงมาก
นกั ดงัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 เล่าวา่ “การเมืองท่ีทรายขาวไม่รุนแรงเหมือนท่ีอ่ืนนะ  การเมืองท่ีน่ีไม่ด ุจะเป็นเหมือน
พ่ีน้องมากกว่า  เพราะคนท่ีลงเล่นการเมืองเขาสนิทกันหมด  เรากเ็ห็นชาวบ้านเป็นพ่ีน้องกันหมด” (ภราดร  เพชร
ศรี, 11 สิงหาคม 2555) และในสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความเป็นเครือญาติ
ของคนในชุมชนทรายขาวเสมือนแรงยึดเหน่ียวระหวา่งกลุ่มคนทั้งสองศาสนาอีกทั้งยงัช่วยผสานความสัมพนัธ์
จากท่ีเคยห่างเหินกนัใหก้ลบัมาเป็นปกติเช่นเดิม 

1.2.4 การส่ือสารภาษาเดยีวกนั 
จากการศึกษาพบวา่ การส่ือสารภาษาเดียวกนัดว้ยภาษาถ่ินใตร้ะหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม

ในชุมชนทรายขาว ทาํให้ทั้งสองกลุ่มคนซ่ึงมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี และศาสนา ส่ือสารกนั
อยา่งเขา้ใจและลดความหวาดระแวงต่อกนัไดส่้งผลให้ประชาชนในชุมชนทรายขาวสามารถดาํรงอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งไวว้างใจกนั ดงัท่ีโต๊ะอีหม่ามประจาํมสัยิดนจัมุดดีน กล่าววา่ “เร่ืองภาษาเป็นส่ิงท่ีสาํคัญเพราะว่ามันซ้ึง มัน
พูดออกมาจากใจ ต่างคนต่างกเ็ข้าใจ แต่มีพืน้ทีอ่ืน คนมสุลิมพูดภาษามลายู  คนพุทธเขากพ็ูดภาษาไทย   เวลาเจอ
กันก็พูดภาษาไทย แต่มันรู้สึกว่ามันยังไงๆ อยู่  มันไม่กันเอง แต่เวลาพูดภาษาเดียวกันมันจะกันเองกว่า คือจะ
ซาบซ้ึงกว่า น่ันคือท่ี ผมบอกสาํคัญ”  (อบัดุลวาฮาบ สาหลาํสุหรี, 22 มิถุนายน 2555) 
  อนัท่ีจริงแลว้ชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวมีอตัลกัษณ์เหมือนกบัชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีโดยส่วน
ใหญ่ แต่ท่ีแตกต่างไปนั้นคือ ภาษาท่ีใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนั ชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวจะส่ือสารดว้ย
ภาษาถ่ินใต ้แต่สาํหรับชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่จะส่ือสารดว้ยภาษามลายถ่ิูนซ่ึง
เป็น อตัลกัษณ์ของชาวมลายใูนพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สาํหรับชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวถือวา่พวก
เขาไม่ไดสู้ญเสียอตัลกัษณ์ความเป็นมลายแูต่อยา่งใดโดยเฉพาะอตัลกัษณ์ทางภาษา  เน่ืองจากบรรพบุรุษของชาว
มลายมูสุลิมในชุมชนทรายขาวไดถ่้ายทอด ภาษาถ่ินใตแ้ก่พวกเขา พวกเขายงัดาํเนินวิถีชีวิตตามกรอบของศาสนา
อิสลามอยา่งเคร่งครัด ในส่วนของการอยูร่่วมกนักบัผูท่ี้ต่างศาสนาพบวา่ พวกเขาไดใ้ชห้ลกัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั
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คมัภีร์อลักรุอาน ซ่ึงมีใจความวา่ “สาํหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และสาํหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน” 
(อลักาฟีรูน : 6) กล่าวไดว้า่ในส่วนของการปฏิบติัศาสนกิจนั้นต่างก็ปฏิบติัไปไม่มายุง่เก่ียวกนั และในทางกลบักนั
การส่ือสารดว้ยภาษาถ่ินใตถื้อเป็นการปะทะสังสรรคท์างสังคมท่ีเกิดในชุมชนเล็กๆ แห่งน้ีมาอยา่งยาวนาน และ
ไดต้กผลึกเป็นวฒันธรรมท่ีทาํให้ชุมชนทรายขาวอยูด่าํรงอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ี  และในช่วงสถานการณ์ความไม่
สงบในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต  ้การพูดภาษาถ่ินใตร้ะหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในชุมชน
ทรายขาวยงัสามารถคล่ีคลายบรรยากาศความหวาดระแวงของกลุ่มคนทั้งสองศาสนาได ้แต่ทั้ งน้ีตอ้งอาศยัพ้ืนท่ี
และโอกาสท่ีเหมาะสมในการส่ือสารดว้ย 
 
 2. แนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลมิ ในพืน้ที่ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 

2.1  การประนีประนอม  
 ผูน้ําชุมชนมีส่วนอย่างมากในการประคับประคองความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน เพราะการ
ประคบัประคองความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนทั้งสองศาสนาถือเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูน้าํชุมชนทั้งน้ีก็เพ่ือไม่ให้
สมาชิกทั้งสองศาสนาเกิดความแตกแยกและความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั   
 วิธีการประนีประนอมของผูน้ําในชุมชนทรายขาวมกัเป็นไปในรูปแบบการเขา้ไปเป็นคนกลาง  ซ่ึง
จะตอ้งมีภูมิหลงัความสัมพนัธ์แบบเครือญาติในการเขา้ไปประคบัประคองความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการส่ือสารแบบ
ท่าทางหรือ แบบอวจันภาษา ดงัท่ีอาดมั บาเหมบูงา ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4   ซ่ึงเป็นชาวมลายมุูสลิมเล่าถึงความรู้สึกใน
ความพยายามประคบัประคองความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนดว้ยภาษาแบบท่าทาง เพียงตอ้งการส่ือให้เห็นวา่ ตน
ก็มีความรู้สึกไม่ต่างกบัพ่ีนอ้งชาวไทยพทุธ เพราะทั้งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมทั้งหมดคือพ่ีนอ้งกนั  “ผม
ทาํวนัน้ันจนถึงวนันี ้หน้าผมหนาซักเท่าฝามือหนามนัขึน้มาอีก ความท่ีเรายือ้เอาไว้ ยังไงกูต้องไปวัด ใครเจ็บใคร
เป็นใครตาย ใครบวช ยังไง ผมก็ต้องไปวัด ไปน่ังอยู่อย่าให้เขาห่าง….. ไปถามกาํนัน ช่วงน้ันท่ีไปอยู่ในวัด เรา
ไม่ได้คิดหรือคุยกันนะ  ท้ังกาํนันท้ังผม ไม่ได้สนใจสัญชาตญาณและพฤติกรรมของผู้นาํ ยังไงเราต้องเข้า กล็ูกเรา 
หลานเรา พ่ีน้องเรา มนับรรพบุรุษเรา ท่ีสร้างไว้ เราต้องไป...วนันีผ้มสบายไปปลกุเจ้าอาวาสให้ต่ืน เจ้าอาวาสจาํวดั 
เท่ียงคืน ผมกป็ลกุได้เลย เพราะตอนน้ันเราอดทนในความรู้สึกจนกระท่ังวันนีส้ถานการณ์ปกติ” (อาดมั บาเหมบู
งา, 15 กนัยายน 2555)  
 การท่ีผูน้าํในชุมชนทรายขาวส่ือสารดว้ยภาษาท่าทาง (การส่ือสารอวจันภาษา)ให้สมาชิกในชุมชนรับรู้
ถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงออกมานั้นมนัส่งผลมากกวา่คาํพดูท่ีไดส่ื้อสารออกไป สอดคลอ้งกบัท่ีนฏัฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี 
(2553, น.102) มองว่า การใชท่้าทางหรือการส่ือสารด้วยอวจันภาษาเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการรับรู้ของมนุษย์
มากกวา่คาํพดู เพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความรู้สึก อารมณ์ หรือแมแ้ต่การเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  

2.2 การช้ีแจงเพือ่ท าความเข้าใจ  
ผูน้าํชุมชนท่านอ่ืน เลือกวธีิการช้ีแจงเพ่ือทาํความเขา้ใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้กบัคนในชุมชนไดรั้บรู้

และทาํความเขา้ใจกบัปัญหาดงักล่าว การช้ีแจงหรือการทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวถือเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
และสามารถกระทาํไดทุ้กท่ี ดงัท่ีประเสริฐ ราสโร เลือกใชก้ารช้ีแจงเพ่ือสร้างความเขา้ใจต่อปัญหาการยยุงของผู ้
ไม่หวงัดีท่ีพยายามใหก้ลุ่มคนทั้งสองศาสนาเกิดความแตกแยกกนั “ลงุไปร้านนํา้ชาบ้าง ไปมัสยิดบ้าง เม่ือก่อนไป



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 267 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

บ่อย ไปคุยเร่ืองท่ีมนัเกิดขึน้ ให้เขาได้เข้าใจว่า สถานการณ์มนัเป็นยงัไง มีผู้ไม่หวังดีจะมาทาํให้พวกเราแตกแยก”  
(ประเสริฐ ราสโร, 16 มกราคม 2556) ส่วนกาํนนัตาํบลทรายขาวเลือกการช้ีแจงความจริงต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในตาํบลทรายขาวเพ่ือใหค้นในชุมชนไดท้ราบถึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน กาํนนัตาํบลทรายขาว เล่าวา่ “เดิม
คนทรายขาวอยู่ลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่ไม่เกิดเหตุการณ์อยู่แบบนี้   พอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความ
หวาดระแวงระหว่างชุมชนกมี็ขึน้  เรากพ็ูดความจริงการกระทาํตรงนีน้ะไม่ใช่คนทรายขาวเป็นคนกระทาํ  มนักท็าํ
ให้คนทรายขาวเข้าใจกัน  ...” (สมาน  สีปูเตะ,  28   มิถุนายน  2555)  สาํหรับชาวบา้นดว้ยกนัเองเลือกใชว้ิธีการ
ช้ีแจงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหมือนกนั ดงัท่ีชาวบา้นในหมู่ท่ี 1 ตาํบลทรายขาวซ่ึงเป็นหมู่บา้นมลายมุูสลิม เล่าวา่ “ช่วง
ปี 51 52 เหตกุารณ์ช่วงน้ันมนัแรงมาก วนัน้ันผมไปเดินสายไฟท่ีหมู่บ้านไทยพุทธ  เขาพูดว่าช่วงนีก้ลัว ไม่กล้าไป
บ้านแขก (ชุมชนของชาวมลายมูสุลิ  )เพราะกลวัว่าจะโดนทาํร้าย ผมกถ็ามไปว่า เราอยู่กันมาเคยเห็นคนไทยพุทธ
โดนทาํร้ายไหม  เขากบ็อกว่าไม่เคยเห็น..หลังจากน้ันวันต่อมา เขาก็คุยดี ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิม ..ผม
บอกแล้วไงว่า เราอยู่แบบไหนกอ็ยู่แบบน้ัน”  (อารีฟีน  ดลมาย,ิ 3 กรกฎาคม 2556) 

อีกฝ่ังของผูน้าํศาสนาอิสลามใชว้ธีิการช้ีแจงเพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่ชาวมลายมุูสลิมเก่ียวกบัหลกัคาํสอน
ในทางศาสนาท่ีถูกตอ้งในการอยูร่่วมกนัในสังคมและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ความไม่สงบผ่านระบบการ
เรียนการสอนตามมสัยิดและสถานท่ีท่ีเหมาะสมในหมู่บา้น นายมูฮาํหมดั บาเหมบูงา ครูสอนศาสนา ท่ีปรึกษา
กรรมการหมู่บา้น และเป็นกรรมการมสัยิดบา้นควนลงังา  เล่าวา่ “เราจะสอนแทรกคุณธรรม จะสอนทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์หน่ึงกอ็ย่างน้อยจะต้องมีสองคืนท่ีบ้าน  ผู้หญิงหน่ึงคืน เดก็วยัรุ่นหน่ึงคืน  แล้วกห็น่ึงคืนท้ังผู้หญิงรวมกับ
ผู้ชาย สอนท้ังเร่ืองละหมาด เร่ืองของกิจกรรม การดาํเนินชีวิตสอดแทรกไป เราสอนเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เพราะศาสนาไม่ใช่สอนคนละหมาดอย่างเดียว ศาสนาสอนเร่ืองความเป็นอยู่ การห้ามฆ่าคนเขากส็อน การห้ามกิน
กระท่อมเขากส็อน สอนหลกัการอยู่ร่วมกัน  สมยัท่านนบีอพยพไปอยู่ท่ีมาดีนะห์ ตอนน้ันกไ็ม่มีมสุลิมทีท่ีเมืองมา
ดีนะห์ แต่นาบีก็ปกครองได้ ปกครองท้ังคริสต์ ท้ังมุสลิม ท้ังยิว ท่ีเข้าอิสลามใหม่ตอนน้ัน นาบีไม่ได้ไปทาํรบ
สงคราม แต่ใช้หลักจิตวิทยาในการปกครองทาํอย่างไรให้เขายอมรับเรา เผยแพร่ความดีของเราพูดง่ายๆ นาบีไม่
เป็นภัยต่อคนอ่ืน อิสลามไม่ได้ไปสร้างภัยให้แก่คนอ่ืน แต่ว่าคนอ่ืนมาสร้างภัยให้แก่เรา สร้างภัยตรงน้ันคือ
สงคราม เราทาํไปเพ่ือปกป้องตัวเรา หลักท่ีไม่ดีเราก็ต้องสอน การฆ่าคน สอนให้คนกลัว เร่ืองยาเสพติด เขาก็
สอดแทรกหมด สอนทุกเร่ือง สอนบนสายกลาง ไม่ได้หนักข้างใดข้างนึง ไม่ได้ใส่ความคิดเห็น  สอนแบบสาย
ตรงนะ อะไรดี อะไรดีกว่า ใช้วิธีการสอน อากุรอาน เอาฮะดีษมา ทุกคนจะสยบหมด”  (มูฮําหมัด บาเหมบูงา, 6 
กันยายน 5222) 

การช้ีแจงเพ่ือสร้างความเขา้ใจต่อขอ้เทจ็จริงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่และท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ทรายขาว ทาํใหผู้ค้นในชุมชนทรายขาวทั้งชาวไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิมเกิดความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
เขา้ใจถึงแนวคิดของชาวมลายมูุสลิมในชุมชนทรายขาวท่ีมีต่อกลุ่มคนต่างศาสนาทั้งในและนอกชุมชน ซ่ึงวิธีการ
ช้ีแจงเพ่ือสร้างความเขา้ใจเป็นวิธีเรียกคืนความสัมพนัธ์ท่ีเคยห่างเหินไปของกลุ่มทั้งสองศาสนาให้กลบัมาเป็น
เหมือนเดิม การช้ีแจงต่อขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งอาศัยแนวคิดและความรู้ทาง
ศาสนาอิสลามเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือสร้างความเขา้ใจต่อประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้สรุป
ของชยัวฒัน์ สถาอานันท์ (2549) ท่ีพูดถึงหลกัการสมานฉันท์หน่ึงในนั้นกล่าววา่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจจากหลกั
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การให้ความร่วมมอืกนัของคนในชุมชน 
ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ  ผูค้นในชุมชนทรายขาวไม่วา่จะเป็นผูน้าํชุมชน ชาวบา้น และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือช่วยกนัหาแนวทางการรักษาความสัมพนัธ์ของพ่ีนอ้งในชุมชนทรายขาวให้
กลบัมาเหมือนเดิมดงัเช่นในอดีต ตั้งแต่ผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความรักความสามคัคีของคนในชุมชนดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรม
กวน อาซูรอ กิจกรรมอนุรักษข์นมโบราณและประเพณีพ้ืนบา้นของชุมชนทรายขาว  การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความรักความสามคัคีกระทาํไปพร้อมกบัพ้ืนท่ีและโอกาสท่ีเหมาะสม 

สําหรับหน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์แก่ชุมชนดว้ยการประกาศให้ตาํบล
ทรายขาวซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 หมู่บา้นเป็นตาํบลสนัติสุข เม่ือปี พ.ศ. 2549 จากการสมัภาษณ์กาํนนัตาํบลทรายขาว
เล่าว่า “ตาํบลทรายขาวเป็นตาํบลแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีท่ีประกาศเป็นตาํบลสันติสุข หน่วยงานทางจังหวัด
ปัตตานีมีเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดจากเหตกุารณ์ความรุนแรงติดต่อกัน 2 ปี”   (สมาน สีปูเตะ
,  28 มิถุนายน 2555 )  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว กล่าวว่า “ทาง
ราชการเขากม็ามอบให้เป็นตาํบลสันติสุข อาจจะต้องมองในเร่ืองของปริมาณการเกิดเหตุในพืน้ท่ีไม่ค่อยมี และ
ปัญหาในเร่ืองของผลประโยชน์ อิทธิพลต่างๆ มนักไ็ม่มี” (มนูญ หมดัมูซา, 21 กนัยายน  2555) ดา้นนายอาํเภอ
โคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานีในสมยันั้นกล่าววา่ การประกาศให้ตาํบลทรายขาวเป็นตาํบลสันติสุขเพ่ือเป็นการแสดง
พลงัชุมชนและตอ้งการสร้างจิตสาํนึกของการเป็นตาํบลสนัติสุข  อีกทั้งตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันา
หมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง (ฐานขอ้มูลข่าวจงัหวดัชายแดนใต,้ 2549)  

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ทรายขาวซ่ึงเป็นชุมชนเล็กๆ ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ซ่ึงมีชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมอาศัยอยู่
ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความหวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกันและกนั และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนต่างศาสนาไดห่้างเกินกนัในช่วงเวลาหน่ึงๆ  แต่ปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใช้
แนวทางสมานฉันท์ ซ่ึงไดแ้ก่ การประนีประนอม การช้ีแจงเพ่ือทาํความเขา้ใจ การร่วมมือกนัของผูค้นในชุมชน
ทรายขาวและหน่วยงานจากรัฐในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมในช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547   
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการอยู่ร่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม โดยศึกษาในชุมชนทรายขาว มีขอ้
คน้พบ ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ชุมชนทรายขาวซ่ึงประกอบดว้ย
ชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมอาศยัอยู่ร่วมกันสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ในเร่ืองความหวาดระแวง ความไม่
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัจนสําเร็จมาไดน้ั้น เพราะกลุ่มคนทั้งสองศาสนามีแรงยึดเหน่ียวซ่ึงกนัและกนัท่ีเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน ในระดบัต่างๆ ถูกสร้างและเช่ือมร้อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผา่นการประกอบ
อาชีพร่วมกนัโดยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั  ระบบการปกครองท่ีมีความยติุธรรม การมีบรรพบุรุษเดียวกนั
และความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ การส่ือสารภาษาเดียวกัน ทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ีล้วนสะท้อนถึงคุณค่าของ
องค์ประกอบในการเกิดแรงยึดเหน่ียวดงักล่าวให้ชนรุ่นหลงัได้รับรู้และสานต่อเจตนารมณ์ของชนรุ่นหลงัได ้
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สอดคลอ้งกบัท่ี ปาริชาติ วลยัเสถียร  (2543,  น.10-11 อา้งถึงในธีราพร ทวีธรรมเจริญ, 2553, น.106) ให้แนวคิด
เร่ืองความสัมพนัธ์ของชุมชนวา่ ชุมชนเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์และความเกาะเก่ียวกนัของกลุ่มคนในระดบั
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นมิติทางวฒันธรรม อาํนาจและผลประโยชน์ 

2. การท่ีกลุ่มคนทั้งสองศาสนามีแรงยดึเหน่ียวร่วมกนันั้นเป็นการแสดงพลงัความร่วมมือในการหาแนว
ทางการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ดว้ย
แนวทางสมานฉันท์ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีชุมชนทรายขาวยึดและปฏิบติักนัมาตั้งแต่อดีต จึงสะทอ้นไดว้า่ แมชุ้มชน
ทรายขาวจะประสบปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนอยูบ่า้งก็ตาม แต่ผูค้นยงัแสวงหาวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ดว้ยแนวทางท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง หรือแนวทางการประนีประนอมอนัสะทอ้นให้เห็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานของ
การเกิดสนัติ คือ สภาพของพ้ืนฐานจิตใจของผูค้นในชุมชนทรายขาว มองวา่เป็นผูรั้กสันติ รักความสงบและหวงั
อยากจะใหชุ้มชนทรายขาวมีความสงบสุขอยา่งแทจ้ริงท่ามกลางพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม สอดคลอ้ง
กบัท่ี โอ คอนแนล  (1987 อา้งถึงใน ไชยนัต ์รัชชกูล, 2532, น. 31) มองวา่ สันติ  เป็นความสัมพนัธ์ระดบับุคคล
และระดบัสังคม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมัน่คง ความประสานร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจพ่ึงพาอาศยักัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความเคารพในสิทธิ การส่ือสารทาํความเขา้ใจกนัอยา่งเพียงพอในลกัษณะของความสุภาพ
อ่อนโยน รวมทั้งมีมาตรการท่ีจะแกไ้ขความขดัแยง้โดยไม่ใชก้าํลงัหรือความรุนแรง และมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ควรมีการส่งเสริมใหเ้ยาวชนในชุมชนทรายขาวมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณี วฒันธรรมหรือ
งานกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหเ้ยาวชนไดใ้กลชิ้ดกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ทั้งน้ียงัเป็นการปลูกจิตสาํนึกและ
ตระหนกัถึงคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมใหมี้การสืบทอดต่อไป 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรนาํผลการศึกษาไปปรับใชก้บัชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัชุมชนท่ีศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นเกราะป้องกนัใหชุ้มชนอ่ืนเกิดความสงบสุข 
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Patronage to Step into the Fourth Period Prime Tambon Khok Sa-ad  
Khong Chai District Kalasin Province. 

Prapun Nathadthong* 
Worawut Jumlongnak** 

 
 

Abstract 
 

 This study aimed to investigate whether Mr. Boontun Srimungkung  topped up every time 

you win the election, however. And host system used for preserving prime Tambon Khok sa-ad or not.   

 Data collection using interviews. The interview consisted of 32 people. Member Tambon 

Khok sa-ad  village headman rival political campaigner. And President of the Tambon Khok Sa-ad. 

The results of the interviews were content analyzed. The results showed that 

 1. Performance and background of President Tambon Khok sa-ad. Has helped the people in 

Tambon Khok sa-ad. Mr.Boontun Srimungkung select your thatch management in Tambon Khok sa-ad 

fourth consecutive session as well as the seniority and qualification as a social and financial status also 

contributed to one side. 

 2. Patterns campaign. Using various methods. Which is a compact map. With the use of 

canvassers. The steps to prepare a canvasser operating system. Can convince others to vote for such a 

promise is a legitimate policy for the election campaign. 

 3. Patterns of patronage in the campaign to preserve the authority of the President of the 

Tambon Khok sa-ad. It is used in the form of individual and group canvasser networks. These were 

introduced as a tool for the campaign. This is a contract to make that legal. As the local 

governmentadministration in the closing days of the end of the term will be given under any policy of 

the local operations. It can be used as guidelines for the campaign were useful for pushing themselves 

to the position of Chairman of the Tambon Khok sa-ad to four consecutive terms. To say that the 

relationship with the host system into prime Tambon Khok Sa-ad. 

 

 The results suggest the following: 

 1. Creating awareness to people about the election at the local level. And the importance of 

local administration. 

 2. Enforcement elections intensified. Investigate the facts relating to that subject. Complaints 

and disciplinary proceedings quickly. 

 3. Networking. News organizations in the village by village. A group seeking news. And 

buzzing about the offense to the relevant authorities. 

 4. Designated candidate vows in front of witnesses said that will not do. Election law, both 

directly and indirectly. 

 
 
Keywords: Patronage/ Tambon Khok Sa-ad 
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ระบบอุปถมัภ์ในการก้าวสู่ต าแหน่ง 4 สมัยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธ์ุ 

ประพันธ์ุ  นาถาดทอง* 
วรวุฒิ   จ าลองนาค** 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าระบบอุปถมัภ์มีส่วนช่วยให้ นายบุญทัน ศรีมุงคุณ ชนะการ
เลือกตั้งทุกสมยัอยา่งไร และนาํระบบอุปถมัภม์าใชใ้นการธาํรงรักษาตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด หรือไม่ อยา่งไร การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 32 ราย ประกอบดว้ย ประชาชน
ทัว่ไป สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หัวคะแนน คู่แข่งทางการเมือง และนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด นาํผลการสมัภาษณ์มาทาํการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.จากผลงาน และภูมิหลงั ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด มีส่วนช่วยทาํให้ประชาชน
ในตาํบลโคกสะอาด เลือกนายบุญทัน ศรีมุงคุณ เขา้มาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด
ติดต่อกนัถึง 4 สมยั อีกทั้งยงัมีความพร้อม ดา้นคุณวุฒิ วยัวฒิุ ฐานะทางสงัคมและฐานะทางการเงินก็มีส่วนช่วยอีก
ดา้นหน่ึงดว้ย 

2. รูปแบบการหาเสียง ไดใ้ชว้ิธีการต่างๆ ซ่ึงมีแบบแผนท่ีรัดกุม มีการใชห้ัวคะแนน ท่ีเตรียมการอยา่ง
เป็นขั้นตอนเพ่ือใหห้วัคะแนนดาํเนินงานอยา่งมีระบบ สามารโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให ้ไดแ้ก่ 
การสญัญาวา่จะใหท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ นโยบายท่ีใชส้าํหรับการหาเสียงเลือกตั้ง 

3. รูปแบบการใชร้ะบบอุปถมัภ์ในการหาเสียงเพ่ือธาํรงรักษาอาํนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
โคกสะอาดนั้น มีการใชห้วัคะแนนในรูปแบบตวับุคคลและกลุ่มเครือข่าย มีการนาํนโยบายมาเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการ
หาเสียง ซ่ึงถือวา่เป็นสญัญาท่ีจะใหท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ในฐานะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในช่วงทา้ย ๆ 
ของการส้ินสุดวาระก็จะมอบส่ิงของภายใตก้ารดาํเนินงานตามนโยบายของทอ้งถ่ิน จนสามารถนาํแนวทางการหาเสียง
ต่าง ๆ มาใชเ้ป็นประโยชน์สาํหรับผลกัดนัให้ตนเองเขา้สู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ถึง 4 
สมยัติดต่อกนั ทาํให้กล่าวไดว้่าระบบอุปถมัภ์มีความสัมพนัธ์กบัการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โคกสะอาด  ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
      1. การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนเก่ียวกบัการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินและความสาํคญัของ
การบริหารงานทอ้งถ่ิน  
  2. การบงัคบัใชก้ฎหมายเลือกตั้งอยา่งเขม้ขน้ ทาํการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนและ
ลงโทษตามกฎหมายอยา่งรวดเร็ว 
  3. การสร้างเครือข่าย ข่าวสารในหมู่บา้นโดยองคก์รในหมู่บา้น ให้เป็นกลุ่มแสวงหาข่าวและส่งข่าว
เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายเลือกตั้งไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. การกาํหนดให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าสักขีพยานว่าจะไม่กระทาํผิดกฎหมาย
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บทน า 
ประเทศไทยไดแ้บ่งการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร

ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหาราชการส่วนท้องถ่ิน โดยเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 และ
มาตรา 5 ซ่ึงในการจดัการบริหารราชการแผน่ดินทั้ง 3 ส่วน นั้น การบริหารส่วนกลางไดใ้ชห้ลกัการปกครองแบบ
รวมอาํนาจ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการส่วนภูมิภาคไดใ้ชห้ลกัการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีการ
ปกครอง ไดแ้ก่ จงัหวดั อาํเภอ และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใชห้ลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ไดแ้ก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในมาตรา 18 และมาตรา 282 ถึง มาตรา 290 ทาํให้เป็นท่ีมาของพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการกาํหนดนโยบาย การจดัระบบหลกัการปกครองตนเอง และตามหลกัความ
ตอ้งการของประชาชน ภายใตก้รอบของกฎหมายแบ่งภารกิจในการจดัระบบการบริการสาธารณะระหวา่งรัฐบาล
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการทรัพยากรทางการเงินการคลงัและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและจดัตั้งคณะกรรมการกระจายอาํนาจเพ่ือส่งเสริมและติดตามประเมินผลการกระจายอาํนาจ (วฒิุสาร ตนั
ไชย. 2546) 

การกระจายอาํนาจปกครองไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมุ่งเนน้
ใหท้อ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการดูแลตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างการมี  ส่วนร่วม ความตระหนกัและ
ความรู้ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทาํให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประชาชนไดสิ้ทธิ
เลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้เขา้ไปทาํหนา้ท่ีบริหารทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตามเจตนารมณ์ของหลกัการ
กระจายอาํนาจ 

สังคมไทยเป็นสังคมอุปถมัภท่ี์ถ่ายทอดกนัมายาวนาน ท่ีกล่าวให้เห็นในสถานการณ์ปัจจุบนัคือ การ
กล่าวถึงระบบอุปถมัภใ์นระบบราชการท่ีเก่ียวขอ้งการการสนบัสนุนให้มีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีรวมถึง
การช่วยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ีการงาน ส่วนในสังคมทัว่ไปก็พบการให้การสนบัสนุนแบบอุปถมัภ์
ระหวา่งลูกพ่ีกบัผูอ้ยูใ่ตอ้าณัติ แมก้ระทัง่ในระบบการเมืองก็พบวา่มีการนาํระบบอุปถมัภม์าใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การผลกัดนัให้ตนเองเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง ท่ีเห็นได้ชัดคือระบบหัวคะแนน นักวิชาการก็เห็นว่าเป็น
ความสมัพนัธ์ในระบบอุปถมัภท่ี์เก่ียวโยงอยูก่บัอาํนาจ ทาํให้สามารถกา้วสู่ตาํแหน่งทางการเมืองได ้(อมรา พงศา
พิชญ ์และปรีชา คุวนิทร์พนัธ์ุ. 2539 : 3-6) ความสาํเร็จในการนาํระบบอุปถมัภม์าใชท้างการเมืองระดบัชาติ ทาํให้
ถูกนาํมาใชใ้นการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนจากการกระจายอาํนาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งการมีการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ทาํใหดู้เหมือนวา่ระบบอุปถมัภท่ี์ถูกนาํมาเป็นยทุธวิธีสาํหรับการแข่งขนั
หาเสียงเพ่ือทาํใหผู้ใ้ชสิ้ทธิไปลงคะแนนเสียงใหแ้ก่นกัเมืองทอ้งถ่ิน นบัวา่ส่งผลกระทบต่อเจตนารมณ์การกระจาย
อาํนาจอยา่งยิง่ เพราะกลวธีิเหล่านั้นทาํใหภ้าคประชาชนไม่ไดเ้รียนรู้อะไรเก่ียวการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ทาํใหก้ารพฒันาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยรวมไดรั้บผลกระทบ 
 ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าการปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย เพราะไดมี้การกระจายอาํนาจเพ่ือให้ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาดูแลประชาชน และมีส่วนแบ่งเบาภาระ
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ของรัฐบาลกลางตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 เพราะผูท่ี้มีอยูใ่นทอ้งถ่ินรวมทั้งผูน้าํทอ้งถ่ินยอ่มเขา้ใจถึงปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินดี ทาํให้ใน
ท้องคนท้องถ่ินรู้จักแก้ไขปัญหาของตนได้ดี รู้แนวทางท่ีจะพฒันาและนําพฒันาและนําทรัพยากรมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลการพฒันานั้นจะเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินของตนเอง และยงัเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีสิทธิ มี
เสียงและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัจะส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการในการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน (ลิขิต ธีระ
เวคิน. 2533 : 306) 

ประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองในเม่ือปีพ .ศ. 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยอ์นัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นผูป้กครองประเทศ  มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยซ่ึงได้
นาํเอาระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครองประเทศ โดยพฒันามาจากโลกเสรีตะวนัตกอนัเปิดโอกาส
ใหส้งัคมเป็นผูก้าํหนดและควบคุมรัฐ ซ่ึงผา่นการออกแบบโครงสร้างทางอาํนาจจากกลุ่มชนชั้นนาํของสังคมไทย 
ดว้ยการอาศยัมรดกตกทอดจากระบบการเมืองการปกครองแบบดั้งเดิมท่ีเป็นระบบไพร่ ระบบขุนนาง ระบบศกัดิ
นา หรือเรียกวา่ ‚ระบบอุปถมัภ์‛ ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาในรูปแบบของวฒันธรรมประชาธิปไตยเชิงอุปถมัภ ์อนั
เป็นเอกลกัษณ์ของสังคมไทยท่ีแตกต่างไปจากระบอบประชาธิปไตยในสังคมตะวนัตก ท่ีไดมี้การยึดถือในหลกั
ของสิทธิหนา้ท่ี เสรีภาพ และความเสมอภาคในดา้นต่าง ๆ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2537 : 1-6) จากการเขา้
ครอบงาํทางอาํนาจของระบอบประชาธิปไตยเชิงอุปถมัภใ์นสงัคมไทยเกิดข้ึน 
 จากอิทธิพลทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีเป็นชนชั้น ภายใตโ้ครงสร้างการปกครองแบบดั้งเดิมของระบบ
ศกัดินาไดเ้ผยแพร่แผ่ขยายอิทธิพลเขา้ครอบงาํอาํนาจทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให ้
ระบบอุปถมัภ ์จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการพฒันาระบอบประชาธิปไตยในโครงสร้างของสังคมไทย  เพราะระบอบ
ประชาธิปไตยในสงัคมไทยจะสามารถพฒันาไปสู่ประชาชนไดก็้จะตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองของสิทธิ
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในสงัคม และความเป็น พลเมืองท่ีดีของประชาชน ให้สามารถท่ี
จะพ่ึงพิงตวัเองและการรวมกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือการเรียกร้องต่อรองในเร่ืองสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่
ผลประโยชน์ส่วนตวั ลดการพ่ึงพิงพ่ึงพากลุ่มชนชั้นนาํในทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้มีฐานะและตาํแหน่งทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองท่ีเหนือกวา่เขา้มาครอบงาํ ใหเ้กิดความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากระบบอุปถมัภ ์ซ่ึง
เป็นระบบของการควบคุมอาํนาจทางสังคมท่ีไดมี้การกาํหนดสถานภาพของบุคคลจากบนลงมาสู่ล่าง แบบ ‛
เจา้นาย-ลูกนอ้ง‛ หรือ ‚ผูใ้หญ่-ผูน้อ้ย‛ ท่ีถูกกาํกบัโดยศีลธรรม คุณธรรมจารีตประเพณี ความเช่ือ และค่านิยมต่าง 
ๆ ในสงัคม ซ่ึงเนน้ความแตกต่างระหวา่งฐานะทางตาํแหน่งอยา่งไม่เท่าเทียมกนัของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายท่ีสูงกวา่
จะเป็น ‚ผูอุ้ปถมัภ‛์ และฝ่ายท่ีตํ่ากวา่ก็จะเป็น ‚ผูรั้บอุปถมัภ‛์ เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนั
ระหวา่งคนในสังคมท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นส่วนตวั โดยอยูใ่นรูปแบบของความเป็นเครือญาติ พี่นอ้ง 
เพื่อนบา้นพรรคพวก และกลุ่มอาชีพท่ีเคยรู้จกัและมีความใกลชิ้ด สนิทสนม เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือตอบแทนซ่ึงกนั
และกนัทั้งสองฝ่ายนั้น แลว้ไดถู้กนาํมายึดถือเป็นหลกัเกณฑแ์ละค่านิยมในการปฏิบติัทางสังคมเพ่ือการจดัสรร
แบ่งปันผลประโยชน์ทางอาํนาจ ตาํแหน่งในการงาน หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้กบับุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ไปตาม
รูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ีเป็นอยู่นั้น อนัเป็นเคร่ืองมือและบนัไดท่ีสําคญัต่อการไต่เตา้กา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งทาง
การเมือง จากการเลือกตั้งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคะแนนเสียงและชยัชนะในรูปแบบและวธีิการต่าง ๆ ซ่ึงมีรากฐานมาจาก
วถีิประเพณีและวฒันธรรมการปฏิบติัของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดติดต่อกนัมายาวนาน จนไดก้ลายมาเป็นช่องทาง
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ในการสร้างเครือข่ายทางการเมืองท่ีสาํคญัของผูส้มคัรทั้งในชุมชนและทอ้งถ่ิน ให้เขา้มามีโอกาสและบทบาทใน
การช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนตลอดทั้งเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภอ์นัดีกบัชาวบา้น โดยผ่านตวัแทน
เขา้ไปช่วยเหลือในการหาคะแนนเสียงสนบัสนุนในลกัษณะของการชกัชวนจูงใจดว้ยการให้ผลประโยชน์ เงิน
ทอง ส่ิงของ ตาํแหน่งในการงาน คาํมัน่สัญญา การช่วยเหลือเร่ืองส่วนตวั การให้ความคุม้ครอง การให้ยืม
ทรัพยสิ์น การใชต้าํแหน่งรับรองคํ้าประกนั และการใหค้าํปรึกษาหารือ ส่ิงเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นรูปแบบการอุปถมัภ์
ในทางการเมือง ซ่ึงเป็นลกัษณะของการแลกเปล่ียนคะแนนเสียงหรือความนิยมชมชอบโดยตรงกบัทรัพยสิ์น
ส่วนตวันั้นเป็นรูปแบบในเชิงการตลาด และวิธีการแลกเปล่ียนคะแนนเสียงหรือความนิยมชมชอบดว้ยนโยบาย
จากโครงการสาธารณะและการช่วยเหลือบริการงานนั้นเป็นรูปแบบในเชิงรัฐศาสตร์ท่ีมีระบบอุปถมัภเ์คลือบเอาไว้
ในภายนอก จึงถือไดว้า่เป็นนวตักรรมใหม่ทางการเมืองไทยท่ีไดมี้การพฒันาดว้ยการเปล่ียนแปลงระบบการเมือง
ใหห้มุนไปตามกระแสทุนนิยมท่ีไดไ้หลเวยีนเขา้มาในระบบการเลือกตั้ง 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงขณะนั้น
ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เดินทางกลบัจากการไปเยือนสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศยโุรป เม่ือ พ.ศ. 2498 จอมพล ป. ไดพ้บวา่การปกครองทอ้งถ่ินในประเทศประชาธิปไตยนั้น ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพ่ือให้การบริหารงานต่างๆ เป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินจึงไดจ้ดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนตาํบล 
พ.ศ. 2499 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควบกับสภาตาํบลตามคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 222/2499 การ
ดาํเนินงานของสภาตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในรูปแบบน้ีไม่ประสบความสาํเร็จมากนกัเน่ืองจากความไม่
พร้อมของฝ่ายราชการและประชาชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดถู้กยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 ลง
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 ส่วนสภาตาํบล ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างให้เล็กลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใน พ.ศ. 
2519 (ธเนศวร์ เจริญเมือง. 2540.)     
 ใน พ.ศ. 2537 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไดต้ราพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน
ตาํบลข้ึน การปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาํบลจึงไดก้ลบัมามีบทบาทอีกคร้ังโดยยกฐานะของ
สภาตาํบลท่ีมีรายได ้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืน
บาท องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน   617 แห่ง 
 พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2,143 แห่ง 
 พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3,637 แห่ง 
 พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน   350 แห่ง 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทัว่ประเทศท่ีจดัตั้งในระหวา่ง พ.ศ. 2538-2542 รวมทั้งส้ิน 6,747 แห่ง 
 ตาํบลโคกสะอาดเป็นตาํบลหน่ึงในจาํนวน 4 ตาํบล ของอาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีไดรั้บการยก
ฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 
 ความสาํเร็จ ความลม้เหลว ตลอดจนทิศทางในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีกระจดักะจา
ยอยูท่ัว่ประเทศนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ หน่ึงในปัจจยัเหล่านั้นก็คือระบบอุปถมัภท่ี์ผูกพนักบัสังคมไทย
มาเน่ินนาน ตราบใดท่ีระบบอุปถมัภ์ยงัคงอยูก็่ย่อมส่งผลต่อการพฒันาประเทศและระบอบประชาธิปไตยถา้ถูก
นาํมาใชม้ากกวา่ระบบคุณธรรม (Merit System) และความถูกตอ้ง 
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 ในฐานะท่ีผูศึ้กษามีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ไดพ้บ
ไดเ้ห็นส่ิงท่ีเรียกวา่ระบบอุปถมัภใ์นกลุ่มเครือญาติ เพ่ือน คนรู้จกั ผูมี้พระคุณ เจา้นาย ลูกนอ้ง ท่ีเป็นผูใ้หก้ารอุปถมัภ์
กบัการกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งจากประชาชนตาํบลโคกสะอาดให้ดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดมาโดยตลอด 
ถึง 4 สมยัติดต่อกนัจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2540”2556)  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหต้อ้งการทราบถึงภูมิหลงั รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ และการธาํรงรักษาอาํนาจ กบัระบบอุปถมัภใ์นการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั ของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 คาํตอบสาํหรับคาํถามดงักล่าวขา้งตน้นั้นจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ไดค้าํตอบท่ี
ชดัเจน ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นผูรั้บผิดชอบคนหน่ึงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด จึงประสงคจ์ะหา
คาํตอบจากปรากฏการณ์ดงักล่าววา่ ระบบอุปถมัภ์มีส่วนช่วยให้ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ ชนะการเลือกตั้งทุกสมยั
และสามารถกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลงานและภูมิหลงัของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดในการกา้วสู่ตาํแหน่ง
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการหาเสียงในการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล โคกสะอาด 
อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

3. เพื่อศึกษาการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการหาเสียงเพ่ือธาํรงรักษาอาํนาจของนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
ความส าคญัของการศึกษา 

1. ทาํให้ทราบถึงผลงานและภูมิหลงัของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดในการก้าวสู่
ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

2. ทาํให้ทราบถึงรูปแบบการหาเสียงในการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

3. ทาํใหท้ราบถึงการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการธาํรงรักษาอาํนาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบในการวิเคราะห์ระบบอุปถมัภใ์นการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั 
ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยไดน้าํแนวคิดของ ม.ร.ว. อคิน 
รพีพฒัน์ มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ระบบการเมืองทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ไวด้งัน้ี คือ 

ระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทยนั้น เป็นการมองถึงโครงสร้างทางสังคมในอดีตท่ีพ้ืนฐานแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกนัออกไป เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนสองสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัในลกัษณะต่างตอบแทนซ่ึงกนัและ
กนั ความสัมพนัธ์น้ีย ัง่ยืนไดเ้พราะคุณธรรมของผูใ้ห้และความภกัดีของผูรั้บ ต่อมาก็ไดมี้การซ้ือขายแลกเปล่ียน
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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ผ่านระบบตลาดดว้ยเงินตราท่ีนาํมาซ้ือขายคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเนน้ความสัมพนัธ์แบบ
ส่วนตวัของบุคคลทั้งสองสถานะระหวา่ง ผูใ้ห้กบัผูรั้บ ดว้ยวิธีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตอบแทนทรัพยากร
อยา่งไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม เป็นความสมัพนัธ์ในลกัษณะแนวด่ิงซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์หลกัในสงัคมไทย ท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดมาจากโครงสร้างทางสังคมท่ีมีวิถีประเพณี ค่านิยม วฒันธรรม การดาํรงชีวติ และความเป็นอยูแ่บบ
พ่ึงพาอาศยัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเอ้ืออาทร อนัเป็นรากฐานในการยึดถือมาปฏิบติัต่อกนัในสังคม แต่
ในทางการเมือง ‚ระบบอุปถมัภ์‛ ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่ายฐานเสียงทางการเมืองของ
นกัการเมือง เพ่ือจะใหไ้ดม้าซ่ึงคะแนนเสียงและชยัชนะในการเลือกตั้งของผูส้มคัรแต่ละคน ท่ีใชร้ะบบอุปถมัภม์า
เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ทางการเมืองกบัประชาชนในเชิงของการแลกเปล่ียนส่ิงตอบ
แทนกบัคะแนนเสียงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยไดถู้กเคลือบเอาไวภ้ายนอกดว้ยระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงมีลกัษณะ 2 รูปแบบ 
คือ 

1. ระบบอุปถมัภใ์นเชิงความสัมพนัธ์แบบการตลาด เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียนใน
ระบบตลาดท่ีมีการซ้ือขายคะแนนเสียงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงิน ส่ิงของ การจดัเล้ียง การให้ค่าตอบแทนในลกัษณะ
ต่าง ๆ และการสญัญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์เฉพาะตวัทั้งทางตรงและ ทางออ้มแก่กลุ่มหรือบุคคลท่ีมีพนัธะต่อกนั 

2. ระบบอุปถมัภใ์นเชิงความสัมพนัธ์แบบรัฐศาสตร์ เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ของการตอบแทนดว้ย
การบริหารจดัการ การจดัสรรงบประมาณโครงการ อาํนาจหนา้ท่ี และตาํแหน่งทางการงานของรัฐ อนัเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะใหแ้ก่กลุ่มหรือบุคคลบางกลุ่มตามท่ีไดป้ระสงค ์(นวพร เรืองสกุล. 2548 : เวป็
ไซต ์; อา้งอิงมาจาก ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์. ม.ป.ป.) 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้มีวธีิในการดาํเนินการดงัน้ี 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Studies) เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
and analytical method) ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นเป็นไปในรูปของการศึกษาเชิงเอกสาร 
(Documentaries Research) จะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร 
วทิยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตมาวเิคราะห์รวมกนั 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดศึ้กษาในเขตพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงผูศึ้กษาไดมี้วิธีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีโดยการ
สัมภาษณ์ (Informal Interview) แบบเจาะลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึงไดแ้ก่ ประชาชน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกสะอาด  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หวัคะแนน คู่แข่งทางการเมือง (ฝ่ายตรงขา้ม) และนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโคกสะอาด 

นอกจากน้ียงัมีการสนทนากลุ่ม การสงัเกต จากประสบการณ์และการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาวิเคราะห์รวมกนัดว้ย ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษาถึงระบบอุปถมัภก์บัการกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ความสมัพนัธ์ของ
รูปแบบระบบอุปถมัภใ์นทางการเมือง เพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวข้องการศึกษาและผูศึ้กษาได้
ทบทวนวรรณกรรมซ่ึงสามารถสรุปวธีิการดาํเนินการศึกษาตามขั้นตอน  
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การจดักระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นสาํคญัตามความมุ่งหมายของการศึกษาโดยเนน้การนาํเอาทฤษฎีและ

ขอ้มูลทางวชิาการต่างๆ มาเป็นบรรทดัฐานในการวเิคราะห์ 
 ตอนท่ี 3 สรุปและนาํเสนอรายงานการคน้ควา้วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and ffect  Analysis) เป็นการนาํ
ขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาให้เห็นวา่เกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล โดย
วเิคราะห์ใหเ้ห็นวา่เม่ือเหตุน้ีเกิดข้ึน ไดน้าํไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบา้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการวิเคราะห์โดยยึดข้อมูลจากแบบ
สมัภาษณ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวา่ 

1. ผลงานและภูมิหลงัในอดีตท่ีผา่นมาของ นายบุญทนั  ศรีมุงคุณ เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้  นายบุญทนั ศรี
มุงคุณ ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ติดต่อกนัถึง 4 สมยั ซ่ึงจะดูไดจ้ากผลงานใน
ดา้นการพฒันาตาํบล เช่น ถนนลาดยางเช่ือมต่อหมู่บา้นในตาํบล และถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้นครบทั้ง 12 หมู่ 
และภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ไดส้วยงาม พร้อมทั้งมีสถานท่ีให้
ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย อีกทั้งมีกิจกรรมให้ประชาชนในตาํบลโคกสะอาดไดมี้โอกาสออกมาร่วมกนัในวนั
สาํคญัๆ เช่น งานกีฬาตาํบลโคกสะอาด งานวนัผูสู้งอาย ุซ่ึงจะจดัข้ึนทุกปีตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้

การแสดงถึงความพร้อมในการเป็นผูน้าํของนายบุญทนั ศรีมุงคุณ ในดา้นต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบดว้ย ความพร้อมดา้นคุณวุฒิ วยัวุฒิ ฐานะทางสังคมและฐานะทางการเงินท่ีจะทาํให้
ประชาชนมีความรู้สึกวา่น่าจะเป็นคนท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือตลอดเวลา เม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ จึงสังเกตไดว้า่มี
ส่วนสร้างระบบอุปถมัภร์ะหวา่งผูส้มคัรกบัประชาชนหลงัไดรั้บการเลือกตั้ง 

2. รูปแบบการหาเสียงเพ่ือการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดมีวธีิการหาเสียง
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบวา่ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ ไดใ้ชรู้ปแบบในการหาเสียงเพ่ือกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ร
บริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ดงัน้ี 
      2.1 การใชห้วัคะแนน คือบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยทาํหนา้ท่ีหาเสียงให้แก่ผูส้มคัรท่ีส่วนใหญ่ คือบุคคลใน
พ้ืนท่ีหรืออาจเป็นเครือญาติกบัผูส้มคัร หรือกลุ่มคนท่ีอยูใ่นลกัษณะเครือข่ายท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมาอยา่งเป็นระบบทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงการใชห้วัคะแนนนั้นไดผ้ลต่อการหาเสียงเลือกตั้งคอ่นขา้งสูง หรือมากกวา่ร้อย
ละ 70 ของคะแนนเสียงท่ีไดรั้บ เพราะหัวคะแนนหรือเครือข่ายจะทาํหนา้ท่ีแสดงผลงาน คุณสมบติัของผูส้มคัร 
ตลอดจนนโยบายของผูส้มคัรใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีใหท้ราบรายละเอียดมากข้ึน หรือกรณีถูกโจมตีจากผูส้มคัร
คู่แข่ง หวัคะแนนก็จะคอยทาํหนา้ท่ีแกต้่างขอ้กล่าวหาเหล่านั้นใหป้ระชาชนไดท้ราบขอ้เท็จจริง  

นอกจากน้ี หวัคะแนนยงัถือวา่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอยา่งหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการทาํงานและ
การหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตั้งกบัทีมงานทางการเมือง ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
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และกนัในลกัษณะของการนดัประชุม การหยัง่เสียง การประชาสัมพนัธ์ การแนะนาํตวัของผูส้มคัร การออกเยี่ยม
เพื่อหาเสียง หน่วยข่าว การประเมิน การประสานงาน การคุมคะแนนเสียง และการออกตระเวน จากลกัษณะ
ดงักล่าว เป็นการทาํงานของหัวคะแนนในลกัษณะเครือข่ายทางการเมือง ญาติพ่ีน้องนั้นสามารถท่ีจะเขา้ไปมี
บทบาทกบัการทาํงานทางการเมืองในการเลือกตั้งไดอ้ย่างโดดเด่น และญาติพ่ีน้องนั้นก็มีความสําคญัต่อการ
ทาํงานร่วมกนักบัผูส้มคัรเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือไวค้อยกาํกบัดูแล ควบคุมการทาํงาน
ในช่วงท่ีมีการหาเสียงเลือกตั้งใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้

2.2 การสญัญาวา่จะให ้ท่ีพบจากการศึกษา เป็นสญัญาท่ีจะใหท่ี้เป็นนโยบายไม่มีสัญญาวา่จะให้เป็นการ
ส่วนตวัแก่ประชาชนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นสัญญาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายไม่พบวา่มีสัญญาท่ีจะให้
ดว้ยวธีิการท่ีนอกเหนือจากกฎหมายควบคุม หรือถา้มีก็เป็นสัญญาวา่จะให้เฉพาะกลุ่มคนหรือบุคคลท่ีผูส้มคัรให้
ความไวว้างใจวา่จะไม่ถูกร้องเรียนเท่านั้น 

2.3 การมอบหรือการใหใ้ด ๆ ท่ีนอกเหนือจากกฎหมายเลือกตั้งกาํหนด ผลการศึกษาไม่พบวา่มีการมอบ
หรือการใหใ้ด ๆ ท่ีนอกเหนือจากกฎหมายเลือกตั้งกาํหนด การใหท่ี้กฎหมายกาํหนดก็คือ การมอบท่ีมีเป้าหมายให้
บุคคลท่ีไดรั้บมอบนั้นเขา้มาทาํหนา้ท่ีช่วยหาเสียง ส่ิงของท่ีมอบคือ เงินค่าตอบแทน หรือส่ิงของท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นกลุ่มผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีตอ้งแสดงเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการหาเสียงเลือกตั้ง 

2.4 การโนม้นา้วดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้คนอ่ืนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา่ มีความพยายาม
จากผูส้มคัรเพ่ือให้บุคคลไปโนม้นา้วเพ่ือนฝูงหรือบุคคลใกลเ้คียงให้ช่วยลงคะแนนเสียงให้ หรือโนม้นา้วให้มา
เป็นกลุ่มเครือข่ายหรือเป็นกลุ่มหัวคะแนน และให้ความรู้เก่ียวกบัการหาเสียงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายกาํหนด และ
วธีินาํเสนอภาพลกัษณ์ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งในขณะช่วยหาเสียง 

2.5 การใชเ้งิน (การซ้ือขายเสียง) ผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เพียง 3 ราย กล่าววา่ มีการซ้ือสิทธิ
ขายเสียงหรืออาจมีการซ้ือสิทธิขายเสียง ในขณะท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเหลือไม่พบเห็นการซ้ือสิทธิขายเสียง เฉพาะ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีกล่าวถึงการซ้ือสิทธิขายเสียงกล่าวใหเ้ห็นวา่ ไดรั้บรู้วา่มีการซ้ือสิทธิขายเสียงจากผูส้มคัรรับเลือก
ตั้งแต่ไม่ระบุวา่พบเห็นหรือรับรู้อยา่งไรแต่ก็เห็นวา่การใชเ้งินซ้ือเสียงไม่ใช่ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ท่ีไดผ้ล มีองคป์ระกอบ
อ่ืนอีกหลายประการท่ีผูล้งคะแนนเสียงนาํไปใชพิ้จารณาโดยเฉพาะผลงานของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง การซ้ือขายเสียง
ในการเลือกตั้งระดบัตาํบลท่ีไดผ้ลจะตอ้งมีทั้งผลงานและจาํนวนเงินท่ีจูงใจผูล้งคะแนนเสียง 

3. การใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการหาเสียงเพ่ือธาํรงรักษาอาํนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด 
     3.1 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะประชาชน 
     3.2 การประชาสัมพนัธ์ คือ การแนะนาํผูส้มคัรรับเลือกตั้งดว้ยเอกสาร แผ่นพบัแนะนาํตวัผูส้มคัร 
โปสเตอร์ การ์ดย ํ้าเบอร์ ไวนิล และการปราศรัยหาเสียง  เป็นตน้  
      3.3 นาํเสนอภาพลกัษณ์ของ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ ตลอดจนทีมงานบริหารท่ีจะทาํหนา้ท่ีตาํแหน่ง
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํแหน่งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
      3.4 การสร้างเครือข่ายท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินซ่ึงไดถู้กวางรากฐานเป็นองคก์รแต่ละหมู่บา้นในตาํบลการ
หาเสียงทั้ง 4 วธีิขา้งตน้จะนาํ นโยบายท่ีผูส้มคัรตอ้งการเขา้ไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาตาํบลหลงัไดรั้บเลือกตั้งไป
นาํเสนอดว้ย นโยบายท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งกาํหนดข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนแรก คือ นโยบายก่อนการประกาศให้มีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จะถูกนาํไปแจกให้ทัว่ถึงใน
พ้ืนท่ีดว้ยรูปแบบต่าง ๆ รอรับความเห็นจากประชาชนท่ีมีต่อนโยบายท่ีนาํไปหาเสียงเบ้ืองตน้ 

ขั้นตอนท่ีสอง คือ นโยบายช่วงจดัให้มีการรับสมคัรเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด เป็นการนาํนโยบายในขั้นตอนแรกมาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชาชน และจะถูก
นาํไปแจกจ่ายใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งทัว่ถึงคลา้ยกบัขั้นตอนแรก 

ขั้นตอนสุดทา้ย คือ นโยบาย ขั้นตอนช่วงทา้ยก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นนโยบายท่ีถูก
ปรับปรุงและกลัน่กรองคร้ังสุดทา้ยแลว้เลือกนาํเฉพาะนโยบายท่ีเด่นและมีความสาํคญั มกัถูกนาํไปเสนอในรูป
ของเอกสารท่ีเรียกวา่การ์ดย ํ้าเบอร์ หรือป้ายไวนิลหาเสียงขนาดเลก็ 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ระบบอุปถมัภ์ในการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ  มีรายละเอียดท่ีสาํคญัสาํหรับการนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

ระบบอุปถมัภ์ในการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด จากผล
การศึกษา พบวา่ ในการหาเสียงเลือกตั้งของ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ พบวา่ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งอยูใ่นระบบ
อุปถมัภท่ี์สาํคญั 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัร คือนายบุญทัน ศรีมุงคุณ กบักลุ่มผูล้งคะแนนเสียงในตาํบลผล
การศึกษาพบวา่ ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง คือ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ  มีความสมัพนัธ์กบักลุ่มผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
ลกัษณะถูกใชเ้ป็นหัวคะแนนหรือถูกใชเ้ป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ในลกัษณะหัวคะแนน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีการใชห้ัวคะแนนหรือจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นหัวคะแนนสาํหรับช่วยหาเสียง
ใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เป็นวธีิท่ีไดรั้บความนิยมสูงและค่อนขา้งไดผ้ลดีสาํหรับการไดม้าซ่ึงคะแนนเสียงทาํให้
สามารถกา้วสู่ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดไดค้่อนขา้งดี การใชห้ัวคะแนนหรือกลุ่ม
เครือข่ายเป็นวธีิการขยายฐานผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในลกัษณะคลา้ยกบัการจดัตั้งกลุ่มการขายตรงแบบ
เครือข่าย วเิคราะห์ไดว้า่ การขยายฐานคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางท่ี อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวิ
นทร์พนัธ์ุ(2539: 269) อธิบายว่า สังคมไทยเป็นระบบอุปถมัภ์แบบเครือญาติ  ไดก้ลายมาเป็นวิธีการท่ีพรรค
การเมืองใชใ้นการหาเสียงในชนบท และความสัมพนัธ์ในรูปแบบอุปถมัภ์ยงัคงมีอยูแ่ละมีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะทางดา้นการเมืองในระบบเลือกตั้งของไทยท่ีมีการใชเ้งินเขา้มามีบทบาทต่อความสาํเร็จท่ีไดรั้บ
ชยัชนะจากการเลือกตั้ง นกัธุรกิจ หรือบุคลจากกลุ่มต่าง ๆ สนใจจะเขา้ไปมีส่วนในการกาํหนดนโยบายในฐานะ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากข้ึน สอดคลอ้งกบัการวจิยัของประวณี แจ่มศกัด์ิ (2536) ท่ีพบวา่ จงัหวดัท่ีมีขนาดเขต
เลือกตั้งเล็กจะมีความสัมพนัธ์ในระบบอุปถมัภสู์งกวา่จงัหวดัท่ีมีขนาดเขตเลือกตั้งใหญ่ในภาคเดียวกนั อน่ึงตวั
แปรการพฒันาเศรษฐกิจ การศึกษาและวฒันธรรมประเพณี มีส่วนท่ีทาํใหเ้กิดระบบอุปถมัภใ์นพฤติกรรมการออก
เสียงเลือกตั้งในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอีสานจะมีผลกระทบทางดา้นวฒันธรรมประเพณีต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจในการเลือกตั้งของประชาชน มากท่ีสุด แต่ก็แตกต่างจากผลการวิจยัของ ณัฏฐชยั มีสอาด (2541) ท่ี
พบวา่ ผูน้าํทอ้งถ่ินแบบทางการท่ีดาํรงตาํแหน่งท่ีกาํนนัผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจาํตาํบล และคณะกรรมการหมู่บา้น 
ท่ีมีแนวโนม้ถูกใชเ้ป็นกลุ่มหวัคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่มีบทบาทต่อการตดัสินใจของประชาชนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และแตกต่างจาการงานวิจยัของ พล ไกรสินธ์ (2547) พบวา่ กาํนนั 
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ผูใ้หญ่บา้น มีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงของชาวบา้นนอ้ยมาก และแตกต่างจากการวิจยัของ ดลฤดี วรรณ
สุทธะ (2545) ท่ีพบว่า กลุ่มเครือญาติไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนของประชาชน 

2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่าง ๆ แก่ประชาชนของผูส้มคัร คือ นายบุญทนั ศรีมุงคุณ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดในฐานะผูใ้ห ้ท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใหผ้ลการศึกษาพบวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด นายบุญทนั ศรีมุงคุณ มี
ความสัมพนัธ์กบัผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งในฐานะผูใ้ห้เพ่ือโนม้นา้วให้ไปลงคะแนนเสียงให้ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่การ
สญัญาวา่จะให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จะใชน้โยบายท่ีสาํคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินและถือวา่เป็น 
สญัญาวา่จะใหท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดซ่ึงสัญญาวา่จะให้ท่ี
เป็นนโยบายถูกกาํหนดข้ึนอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ผลสําเร็จของการทําสัญญาว่าจะให้ในลักษณะของนโยบายนั้ นจะถูกระบุว่านโยบายทั้ งหมดเป็นการนํา
งบประมาณของเทศบาลมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือผลกัดนัใหน้โยบายนั้นถูกนาํไปปฏิบติั ซ่ึงตามแนวคิดของจุมพล หนิม
พานิช (2546: 17-3) เห็นวา่ นโยบายนั้น เป็นเคร่ืองมือสาํคญัของนกัการเมืองท่ีจะนาํไปใชส้าํหรับเป็นเคร่ืองมือหา
เสียง รวมทั้งถือวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มผลประโยชน์ : กลุ่มเรียกร้องหรือการแสดงออกซ่ึงความตอ้งการ
หรือการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหรือแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในรูปของการตดัสินกาํหนดนโยบาย แมว้่า
แนวคิดดงักล่าวจะใชอ้ธิบายสาํหรับการเมืองระดบัชาติแต่ก็ทาํใหเ้ห็นวา่การเมืองระดบัทอ้งถ่ินก็ไดน้าํนโยบายมา
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั และท่ีสาํคญันโยบายต่าง ๆ ก็ถูกกาํหนดโดยกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูส้มคัรรับเลือกในระดบัทอ้งถ่ินเห็นวา่ ตามหลกัการกระจายอาํนาจนั้นให้
อิสระใหก้ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาต่าง ๆ 

การท่ีผูส้มคัรแต่ละคนจะชูนโยบายต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการหาเสียง นั้น ธเนศวร์ เจริญเมือง(2542: 2-12) 
เห็นวา่ การท่ีผูส้มคัรให้คาํสัญญาวา่จะพฒันาเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคของเมือง เป็นตน้ การท่ีผูส้มคัรแต่ละคน
ต่างเสนอนโยบายยอ่มมีขอ้ดีติดตามมา เช่น ทาํให้ความคิดของคนๆ เดียวกลายเป็นสมบติัของสาธารณะ (Public 
Property) ประชาชนจะไดรั้บรู้และเรียนรู้ทศันะและทางออกใหม่ ๆ ของบา้นเมืองมีการอภิปรายกนัอย่าง
กวา้งขวางถึงนโยบายการหาเสียงว่านโยบายไหนเป็นปัญหาสําคญัเร่งด่วน หรือนโยบายของคนใดเพอ้ฝันไม่
สามารถทาํไดจ้ริง เป็นตน้ และเม่ือประชาชนพอใจในนโยบายใครก็ย่อมเอานโยบายเหล่านั้นไปผลกัดนัให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนาํไปปฏิบติัได ้ ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนถา้อยูภ่ายใตร้ะบบการเลือกตั้งโดยออ้ม ทาํให้
โอกาสการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอยา่งง่าย ทาํให้นโยบายท่ีกาํหนดข้ึนเป็นไปในลกัษณะไม่ใช่ความ
เฟ้อฝัน สามารถปฏิบติัได้ และท่ีสําคญัสามารถทาํให้ผูส้มคัรท่ีกาํหนดนโยบายไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนมากท่ีสุดมีโอกาสรับเลือกตั้งหรือกา้วเขา้สู่ตาํแหน่งนายกเทศมนตรีไดอ้ยา่งง่ายดายอีกดว้ย 

3. รูปแบบการใหค้วามสนบัสนุนการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูรั้บของประชาชนในฐานะผูต้อบสนองหรือ
ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งให้การสนบัสนุนคะแนนเสียงแก่ 
นายบุญทนั  ศรีมุงคุณ ซ่ึงเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดในฐานะผูรั้บ
ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
      3.1 การเป็นผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง จากผลงานหรือนโยบายการทาํงาน ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ในการวจิยัคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลงานการพฒันาหรือการทาํงานทางการเมืองของนายบุญทนั ศรีมุงคุณ ในอดีต



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 283 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการหาเสียง และการเขา้ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้นก็เป็นการสร้าง
โอกาสความสาํเร็จในการไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดไดง่้ายเช่นกนั ซ่ึงการวิจยั
ของ วทิยา เกษรพรหม (2543) เป็นเคร่ืองช้ีไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดระบบอุปถมัภเ์ปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความสัมพนัธ์กบัระบบอุปถมัภใ์นรูปของความเป็นญาติ พี่นอ้ง เพื่อน ผูอ้าวโุส ผูมี้
พระคุณตลอดจนผูมี้อาํนาจหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
ความสมัพนัธ์กบัระบบอุปถมัภใ์นรูปแบบของตาํแหน่งบริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและยงัสัมพนัธ์กบัผูมี้
อาํนาจหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองในระดบัตาํบล อาํเภอ นอกจากน้ีผลการอธิบายของ ธเนศวร์ เจริญเมือง 
(2542: 2-12) ทาํให้เห็นว่า การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ก่อให้เกิดการประกวดแข่งขนักันในการ
บริหารงาน ท่ีมาจากการเรียนรู้ของดีและบทเรียนในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ แลว้นาํมาใชก้บัทอ้งถ่ินของตน ส่งผลให้แต่ละ
ชุมชนมีความเจริญข้ึนผูบ้ริหารท่ีดอ้ยประสิทธิภาพจะไม่สามารถอยูต่่อไปได ้ ทาํให้เห็นวา่ผลงานท่ีมีส่วนทาํให้
ประชาชนในฐานะผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดรั้บผลในทางท่ีดีก็จะนาํมาซ่ึงคะแนนเสียงและมีผลต่อการ
กา้วสู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดไดค้่อนขา้งสูงดว้ย 
      3.2 การซ้ือสิทธิขายเสียง แมว้า่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะ
กล่าวในทาํนองเดียวกนัคือ ไม่พบวา่เห็นวา่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวนหน่ึงกลบัแสดงความ
คิดเห็นในทางกนัขา้ม คือ มีโอกาสรับรู้ถึงการซ้ือสิทธิขายเสียงในขณะหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งไดอ้ธิบายเสริมให้
เห็นวา่ การซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีไดผ้ลตามลาํดบั คือ การซ้ือสิทธิขายเสียง และการซ้ือสิทธิขายเสียงผนวกกบัผลงาน
ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเคยกระทาํไวใ้นช่วงดาํรงตาํแหน่งฝ่ายบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมาก่อน 
การซ้ือสิทธิขายเสียงท่ียงัคงเกิดข้ึนในแวดวงการเมือง อมรา พงศาพิชญ ์ และปรีชา คุวินทร์พนัธ์ุ (2539: 269) 
อธิบายวา่ เป็นเพราะระบบวฒันธรรมในสงัคมไทย คนไทยยงัไม่เคยชินกบัการใชว้จิารณญาณตดัสินใจดว้ยตวัเอง
ระบบอุปถมัภ์เป็นมรดกตกทอดมาจากระบบศักดินาเดิมยงัมีอิทธิพลอยู่ภายใตร้ะบบน้ี บุคคลท่ีผูกขาดการ
ตดัสินใจก็คือผูน้าํชุมชนเพียงไม่ก่ีคน เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น พระภิกษุ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีโอกาสในการเป็นผู ้
อุปถมัภจ์ากผูส้มคัรรับเลือกตั้งและเป็นผูอุ้ปถมัภข์องประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นจึงเป็นสะพานเช่ือมโยงพฤติกรรมซ้ือ
ขายเสียงระหวา่งประชาชนและผูส้มคัรับเลือกตั้ง ในขณะท่ี ธเนศวร์ เจริญเมือง (2542: 2-12) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการ
เลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยตรง ไม่ไดก้ล่าวถึงการซ้ือสิทธิขายเสียง แต่ก็แสดงให้เห็นวา่การเมือง
ทอ้งถ่ินในอดีต ผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีหาประโยชน์ใส่ตวั ทาํให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน่มากมาย เป็นความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ท่ีเห็นวา่การซ้ือสิทธิขายเสียงนั้นเป็นตน้เหตุของการทุจริต คอรัปชัน่ เพราะ
การซ้ือสิทธิขายเสียงของนักการเมืองนักการเมืองตอ้งนาํกลบัคืนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจากการใชอ้าํนาจ
หนา้ท่ีไปในทางท่ีผิด ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ อยา่งไรก็ตาม อนนัต ์อนนัตกูล (2543: 40-41) เป็นผู ้
กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยตรง ก็ใหค้วามเห็นวา่ในระยะเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการเลือกตั้ง อาจพบว่ามีการซ้ือสิทธิขายเสียงและเปิดโอกาสให้ผูมี้อิทธิพลและมีฐานะทางการเงินและ
ดอ้ยคุณภาพชนะการเลือกตั้งไดซ่ึ้งจะทาํใหไ้ดบุ้คคลท่ีไม่เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง แต่หลงัจากการเลือกตั้งผ่าน
ไป คนท่ีชนะการเลือกตั้งตอ้งทาํงานตามท่ีสัญญาไวก้บัประชาชนและถา้ตอ้งการถอนทุนคืนไม่เน้นการแกไ้ข
ปัญหาของคนในทอ้งถ่ินประชาชนและส่ือมวลชนย่อมรู้และการตรวจสอบก็เร่ิมข้ึน และจะเกิดการพิพากษา
ตามมาวา่ทอ้งถ่ินนั้นตอ้งการเลือกบุคคลดงักล่าวในคร้ังต่อไปหรือไม่  ผูว้จิยัในฐานะผูมี้ประสบการณ์การเลือกตั้ง



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ระดบัทอ้งถ่ินในปี 2552 ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด คือเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2552 ไดมี้การเลือกตั้ง
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาดและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้โอกาส
ในการเป็นเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจดัการเลือกตั้ง โดยตลอดระยะเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งพบวา่ ในช่วงดงักล่าว
มีการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการเลือกตั้งค่อนขา้งสูง ระบบอุปถมัภย์งัคงมีบทบาทสาํคญัในการเมืองทั้งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเงิน มีส่วนสาํคญัท่ีถูกนาํมาใชใ้นระบบอุปถมัภ ์ ก่อให้เกิดผลกระทบการเลือกตั้ง และ
นาํมาซ่ึงการซ้ือสิทธิขายเสียงไดค้่อนขา้งง่ายระบบน้ีจะยงัคงมีอยูต่่อไป ตราบใดท่ีประชาชนยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจถึงผลเสียของการซ้ือสิทธิขายเสียง หรือขาดกลไกควบคุมการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีไดผ้ล 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ระบบอุปถมัภ์ในการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโคก
สะอาด อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธ์ุ  มีขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั คือ 

1. การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัในการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินให้แก่ประชาชน  กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาเพ่ือร่วมมือกนักาํหนดแผนยทุธศาสตร์การ
ป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียงอยา่งเตม็ท่ี สร้างความเขา้ใจใหป้ระชาชนทราบถึงการเมืองทอ้งถ่ิน การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจ และความสําคญัของการบริหารท้องถ่ิน รวมทั้งทาํให้ประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของ
ประชาธิปไตยไดเ้ก่ียวกบับทบาทหรือการวางตนอยา่งไรท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียง 
และขยายฐานความเขา้ใจไปสู่การปฏิบติัหรือการป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีไดผ้ล 

2. ความเขม้ขน้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียง ในช่วงท่ีผ่านมาการนํา
มาตรการมาใชส้ําหรับการป้องกนัซ้ือสิทธิขายเสียงท่ีค่อนขา้งไร้ผล ทาํให้นักการเมืองและประชาชน ผูมี้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมยอมกนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคะแนนเสียงและการให้คะแนนเสียง เพราะผลประโยชน์ท่ีผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้งมอบให้ ดงันั้น คณะกรรมการเลือกตั้งฝ่ายปกครอง ควรกาํหนดให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เลือกตั้งอยา่งเขม้งวด ทาํการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียน และกาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงกวา่ใน
ปัจจุบนั 

3. คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรร่วมมือกนักาํหนดแนว
ทางการประสานงานเพื่อสร้างกลไกทางสงัคม คือ การสร้างความร่วมมือของประชาชนวดั กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มเยาวชน เป็นตน้ ของแต่ละทอ้งถ่ินให้เป็นเครือข่ายผูห้าข่าวสาร เก่ียวกบัการซ้ือสิทธิขายเสียงหรือการ
กระทาํความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งในพ้ืนท่ีท่ีมีการเลือกตั้งและร่วมกนัส่งข่าวสารดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ทราบโดยเร็ว เม่ือหน่วยงานทั้งสองไดรั้บข่าวสารจาก
เครือข่ายแลว้ตอ้งส่งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วลงไปสาํรวจขอ้มูลขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บทราบและหรือหาทางป้องกนัการ
จะซ้ือสิทธิขายเสียงหรือการกระทาํอ่ืน ๆ ท่ีเส่ียงต่อการกระทาํผิดกฎหมายเลือกตั้งอยา่งเร่งด่วน 

4. การผสมผสานแนวทางป้องกนัดา้นอ่ืน ๆ กบักฎหมายเลือกตั้ง ท่ีอาจใชไ้ดผ้ลคือ มิติดา้นวฒันธรรม 
คือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นาํผูส้มคัร
รับเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปพบปะตาม
หมู่บา้น ชุมชน วดั ศาสนสถาน หรือแหล่งท่ีมีความเช่ือวา่ศกัด์ิสิทธิปกป้องอยู ่พร้อมให้มีการกล่าวปฏิญาณตนใน
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การไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง หรือจะไม่เป็นผูก้ระทาํหรือร่วมกระทาํความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง โดยเชิญชวน
ประชาชนในทอ้งถ่ินมาร่วมเป็นสกัขีพยาน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกคน้ควา้อิสระ เร่ือง ระบบอุปถมัภ์ในการกา้วสู่ตาํแหน่ง 4 สมยั 
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Patronage in the nomination of teachers and education personnel. 
Case Study Area Secondary Kalasin District 24 

Atitaya Nathadthong* 
Worawut Jumlongnak** 

 
Abstract 

 
 The patronage system in the nomination of teachers and education personnel. Case Study 

Area Secondary Kalasin District 24. The purpose was to study the underlying host system in the 

nomination of teachers and education personnel. Area Office of Education School District 24 and to 

study ways to resolve the host system in the nomination of teachers and education personnel. Area 

Office of Education School District 24 samples were determined by teachers and educational personnel 

who have been considering a move. And teachers and educational personnel, which are not considered 

to move 20 of the instruments used to collect data was a questionnaire with structured and unstructured 

data to guide the discussion about fostering the potential in the nomination official teachers and 

educational personnel. Area Office of Education School District 24 and the host system solutions in the 

nomination of teachers. And analysis of relevant documents and key issues of the content and 

presentation of the narrative. 

The results were as follows. 

 Patronage behind the nomination of teachers and education personnel. Area Office of 

ducation School District 24 has the host system in the nomination rather than the actual merits. By most 

teachers and educational personnel to offer reciprocal benefits to the authority Subcommittee teachers 

and educational personnel is the capital and materials. And the intervention of national politicians who 

interfere with the administration of the senior official. Subcommittee teachers and educational 

personnel Education Area operation is inconsistent with authority. Defined in the Act, Teachers and 

Educational Personnel 2004 as amended. 

 The study, therefore, propose the nomination of teachers and education personnel. Area 

Office of Education School District 24 as follows. 

  1. Should be encouraged to use a merit system for appointment and can be checked. 

Determined by the performance of teachers and education personnel to clear the individual indicators 

into consideration. 

  2. Should specify the details for consideration in the nomination of teachers and 

education personnel to clear. The sort of people who can score points from descending. And consider 

the following points from the score of indicators. 

  3. Should have legal training. And regulations. Penalty in the case. Subcommittee 

teachers and educational personnel Education Area perpetrator from the rules or even to non unexpired 

term. Or the term of office for a term of not more than two years. 

 
Keywords: Patronage System/ Secondary Kalasin District 24 
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(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 288 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : 
กรณีศึกษาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวดักาฬสินธ์ุ 

อาทติยา  นาถาดทอง* 
วรวุฒิ   จ าลองนาค** 

บทคดัย่อ 
 การศึกษา ระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้ งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา:  กรณีศึกษา
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่น 
การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
และเพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภใ์นการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับการพิจารณายา้ย และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณายา้ย จาํนวน 20  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเป็นแนวทางการสนทนา
ท่ีเก่ียวกบัระบบอุปถมัภท่ี์แฝงในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 และแนวทางแก้ไขปัญหาระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการครู และ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและประเด็นสาํคญัของเน้ือหาแลว้นาํเสนอขอ้มูลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
ปรากฏดงัน้ี 
 ระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 มีการใชร้ะบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้งโยกยา้ยมากกว่าระบบคุณธรรมจริง 
โดยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ต่างเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับผูมี้อาํนาจ        
(อ.ก.ค.ศ.) นั้นก็คือ เงิน และส่ิงของต่างๆ  และมีการแทรกแซงของนกัการเมืองระดบัชาติท่ีคอยแทรกแซงการ
บริหารงานของขา้ราชการประจาํ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีได้
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
 ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ดงัน้ี 
 1. ควรมีการสนบัสนุนให้มีการใชร้ะบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ยและสามารถตรวจสอบได ้โดย
กาํหนดผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหช้ดัเจนเป็นตวัช้ีวดับุคคลในการพิจารณา  
 2. ควรกาํหนดรายละเอียดประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหช้ดัเจน และเรียงลาํดบัคะแนนของผูท่ี้ไดค้ะแนนจากมากไปหานอ้ย และพิจารณาตามคะแนนท่ีไดจ้ากคะแนนตวัช้ีวดั 
 3. ควรมีการอบรมดา้นกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดบทลงโทษในกรณีท่ี  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากระทาํความผิดไปจากหลกัเกณฑห์รือปลอดออกไดถึ้งแมจ้ะยงัไม่ครบวาระ หรือกาํหนดวาระในการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี  
 

ค าส าคญั: ระบบอุปถมัภ์/ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

                                                 
* นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การเมืองการปกครอง 
** อาจารย์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ท่ีปรึกษา      
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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บทน า 
เป็นท่ีทราบกนัดีอยูโ่ดยทัว่ไปวา่ครูคือผูผ้ลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาใหบ้รรลุความสาํเร็จเพราะครูเป็น ผู ้

ใกลชิ้ดกบัเด็กและเป็นผูท้าํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยตรง ดงันั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 จึงมีบทบัญญัติท่ี เ ก่ียวกับครูโดยตรง  กําหนดไวใ้น  หมวด  7 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 24 ” 26) ซ่ึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กาํหนดให้มีองคก์รกลางสาํหรับบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นการเฉพาะ เนน้ใหมี้การกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลเขา้สู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้
มีความคล่องตวั โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปฏิรูปหรือปรับเปล่ียนทิศทางในจัดการศึกษาใหม่ โดยเน้นหลกัการ
กระจายอาํนาจ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 10) และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 27)กาํหนดให้กระทรวงกระจายอาํนาจ
การบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไปไปยงั
คณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ดังนั้น เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจึงเป็นหน่วยงานท่ีรองรับการกระจายอาํนาจท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง ส่งผลทาํให้ระบบการบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปล่ียนไปจากเดิม จึงเป็นผลให้มีพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2547 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : คาํนาํ) เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐและระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นขา้ราชการในสังกดั
องคก์รกลาง บริหารงานโดยคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอ่วา่ ‚ก.ค.ศ.‛ ส่วน
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริหารงานโดยคณะอนุกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอ่วา่ ‚อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา‛ โดยออกนามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ให้ความเห็นชอบใน
การบรรจุแต่งตั้ง โยกยา้ย การพิจารณาความดีความชอบ และการดาํเนินการทางวนิยั เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละเร่ืองลว้นแต่
มีความสําคญัและส่งผลต่อขวญักาํลงัใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง สังคมมีความ
คาดหวงัและใหค้วามสาํคญักบั อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวม้าก เพราะเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้คุณให้
โทษแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองของการแต่งตั้งโยกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็พบปัญหาในเร่ือง “เด็กเส้น – เด็กฝาก – 
เดก็ใคร” ยิง่ถึงช่วงฤดูกาลแต่งตั้งโยกยา้ยบรรดาพอ่พิมพ ์แม่พิมพ ์   ต่างๆ ก็พากนัวิ่งเตน้เพ่ือท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง
โยกยา้ย ขอ้มูลท่ีออกมาจากปากคาํของ “คนวงการครู” ตามเวทีเสวนาต่างๆ และขอ้มูลการร้องเรียนในเร่ืองการ
ปฏิบติัตนไม่เหมาะสมของ คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาต่อเน่ือง แฉกนัวา่มีการ
เรียกรับเงินเพ่ือแลกกบัการโยกยา้ยครู โดยมีสูตรการคิดคาํนวณตามระยะทางท่ีขอยา้ยไป อยูท่ี่กิโลเมตรละ 500 ‟ 
1,000 บาท   ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยของ “ศ.ศรีราชา  เจริญพานิช” เลขาธิการผูต้รวจการแผ่นดิน 
ในการเสวนา “องคก์รครู : องคก์รเพื่อการพฒันาครูและการศึกษาของชาติจริงหรือ” ท่ีจดัโดยสาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) เม่ือตน้เดือนเมษายน 2552 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานท่ีมีเร่ืองร้องเรียนมากเป็น
อนัดบั 3 โดยเฉพาะเร่ืองการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์แลกกบัการแต่งตั้งโยกยา้ย หรือเล่ือนตาํแหน่ง ซ่ึงอตัรา
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การจ่ายไม่แตกต่างจากท่ีครูแฉกนัเอง วา่คิดตามกิโลเมตร หรือหากยา้ยอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเดียวกนัราคาตกลงกนัไดท่ี้ 
1 ‟ 5 แสนบาท แต่หากเป็นการยา้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ยิง่ยา้ยไปยงัโรงเรียนใหญ่ เขตพ้ืนท่ีในเร่ืองราคาพุง่ไปถึง 
1 -2 ลา้นบาททีเดียว (คีตฌาณ์  ลอยเลิศ : 2552. ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2552.) 
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 (สํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 61” 105) ตามมาตรา 59  การยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี  เม่ือ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาอนุมติัแลว้ ให้ ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการผูน้ั้นต่อไป 
(สํานักงาน ก.ค.ศ. 2547 : 37)  และตามหลกัเกณฑ์การยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549) กาํหนดให้ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยืน่คาํร้องขอยา้ยไดปี้ละ 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 ในระหวา่งวนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ และคร้ังท่ี 2  ในระหวา่ง
วนัท่ี 1-15 สิงหาคม ทั้งน้ี คาํร้องขอยา้ยท่ียื่นระหวา่งวนัท่ี  1-15 กุมภาพนัธ์ ให้ใชพ้ิจารณายา้ยไดถึ้งวนัท่ี 31 
กรกฎาคมของปีเดียวกนัและ คาํร้องขอยา้ยท่ียื่นระหวา่งวนัท่ี 1-15 สิงหาคม ให้ใชพ้ิจารณายา้ยไดถึ้งวนัท่ี 31 
มกราคมของปีถดัไป หากพน้กาํหนดเวลาคาํร้องใดไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัให้ถือวา่คาํร้องขอยา้ยนั้นเป็นอนั
ยกเลิก หากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคย์า้ยให้ยื่นคาํร้องขอยา้ยใหม่ และในการแต่งตั้ง
โยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละคร้ัง หากพิจารณาตามสัดส่วนของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ียืน่ คาํร้องขอยา้ยในแต่ละคร้ังซ่ึงมี ผูย้ื่นคาํร้องในแต่ละคร้ัง  200 ‟ 300 คน แต่ไดรั้บการ
พิจารณาในสดัส่วนท่ีไม่ไดใ้กลเ้คียงกบัผูท่ี้ยืน่คาํร้องขอยา้ยเลย  และหากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดมีบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัไดข้ึ้นบญัชี ก็ตอ้งมีการกาํหนดสดัส่วนในการพิจารณารับยา้ย และการบรรจุแต่งตั้ง ตาํแหน่งก็ทาํให้
นอ้ยลง จึงทาํให้มีปัญหาในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงเป็น
ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ขณะเดียวกนัก็มีรายงานการวจิยั การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 (พนัวิภา  กาวนิจ๊ะ. 2550 : บทคดัยอ่) พบว่าใชร้ะบบอุปถมัภ์ในการยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ดงันั้น ผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นการแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ  อนัเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ กบัการไดรั้บการพิจารณา
การแต่งตั้งโยกยา้ย คาํว่า “ระบบอุปถมัภ์” จึงเกิดข้ึน สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นสาํนกังานกลางท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนตรงต่อ เท่าท่ีผา่นมามีความพยายามท่ี
จะปรับเปล่ียนแกไ้ขใหก้ารบริหารงานบุคคลในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็นตามระบบคุณธรรม โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหาร ทั้ งในด้านนโยบายและ
หลกัเกณฑ์การแต่งตั้งโยกยา้ยประจาํปีของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากการแกไ้ข
ปัญหาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายคืนถ่ิน  ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
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Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
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10. Quality of Working Life 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กระทรวงศึกษาธิการ  โดยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงาน
การสอน ใหถื้อวา่เร่ืองการยา้ยครูคืนถ่ินเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการทนัที เพราะปัญหาการยา้ยครูคาราคา
ซงัมานานและยงัไดรั้บการร้องเรียนมากวา่การยา้ยครูโดยทัว่ไปไม่ตอบสนองต่อการทาํงานท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
เพราะครูถูกยา้ยไปในถ่ินท่ีห่างไกลจากครอบครัว ก่อใหเ้กิดปัญหาบา้นแตก ขาดความอบอุ่น จนกลายเป็นปัญหา
สงัคมในท่ีสุด (เดลินิวส์ออนไลน์. 3 ตุลาคม 2554) ซ่ึงในการแต่งตั้งโยกยา้ยในแต่ละคร้ังลว้นส่งผลต่อขวญัและ
กาํลงัใจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งส้ิน ดงันั้นในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการแต่งตั้งโยกยา้ยตามคาํสั่งของผูบ้ริหาร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาใน
เร่ืองระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้ งโยกยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปัญหาการแต่งตั้งโยกยา้ยต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  
 
ความส าคญัของการศึกษา 
 1. ทาํให้ทราบระบบอุปถมัภ์ท่ีแฝงอยู่ในการแต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 
 2. ทาํให้ทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  
 
กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาระบบอุปถมัภใ์นการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีทาํใหไ้ดรั้บโอกาสในการแต่งตั้งโยกยา้ยท่ีไม่เท่าเทียมกนั โดยประยกุต ์การใชอ้าํนาจตามบทหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 23 ของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สาํนกังาน ก.ค.
ศ. 2547 : 15 - 16)  และกรอบแนวคิดระบบอุปถมัภท่ี์เป็นแนวคิดท่ี เนน้ความสัมพนัธ์แบบตลาด (market relationships) 
ซ่ึงเป็นความพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบส่วนตวั (impersonal) ระหวา่งผูใ้ห้กบัผูรั้บ ซ่ึงจะไม่เจาะจงวา่ตอ้งเป็นผูใ้ด 
ดว้ยวธีิการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตอบแทนทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียมกนั  (ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์. 2548 : 59)  
 
ระเบียบวธีิวจิยั 
 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้ใชว้ิธีการวิจยัแบบคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์  เชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Studies) เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
and analytical method) ดงันั้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงเป็นไปในรูปของการศึกษาเอกสาร (Documentary 
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Research) คาํร้องขอยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา วารสาร วทิยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ตมาวเิคราะห์รวมกนั 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) ผูศึ้กษาคน้ควา้ไดศึ้กษาในเขตพ้ืนท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงผูศึ้กษาไดมี้วิธีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีโดยการ
สมัภาษณ์ (Informal Interview) แบบเจาะลึกกลุ่มประชากร ซ่ึงไดแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน ผูท่ี้มีผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกยา้ย 
 
การจดักระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นสาํคญัตามความมุ่งหมายของการศึกษาโดยเนน้การนาํเอาทฤษฎีและ

ขอ้มูลทางวชิาการต่างๆ มาเป็นบรรทดัฐานในการวเิคราะห์ 
 ตอนท่ี 3 สรุปและนาํเสนอรายงานการคน้ควา้วเิคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  Analysis) เป็น
การนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ยอ้นกลบัมาให้เห็นวา่เกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง หรือวิเคราะห์เหตุไป
หาผล คือ วเิคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วเิคราะห์ใหเ้ห็นวา่เม่ือเหตุน้ีเกิดข้ึน ไดน้าํไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนอะไรบา้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการวิเคราะห์โดยยึดข้อมูลจากแบบ
สมัภาษณ์ ระเบียบขอ้บงัคบั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ 
 การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 24  พบวา่ผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาให้โยกยา้ยส่วนใหญ่จะมีอยู ่2 กรณี คือ กรณีการยา้ยปกติ และ
การยา้ยกรณีพิเศษ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บการโยกยา้ยนั้นไดรั้บการอุปถมัภใ์นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การวิง่เตน้จ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัผูมี้อาํนาจในการพิจารณาให้โยกยา้ย การขอความช่วยเหลือจากนกัการเมืองให้ช่วยฝากกบัผูท่ี้มีอาํนาจใน
การพิจารณาให้โยกยา้ย การท่ีเครือญาติหรือผูมี้บุญคุณต่อกนัเม่ือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ไปเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืน
การศึกษาแลว้ก็จะหนัมาช่วยเหลือผูท่ี้เคยเป็นหวัคะแนนใหก้บัตนเองเม่ือสมยัหาเสียงให้สมหวงักบัการไดย้า้ยไป
โรงเรียนท่ีตนเองตอ้งการ จะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเร่ืองท่ี
สาํคญั เน่ืองจากเป็นตาํแหน่งท่ีมีอตัรานอ้ย ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัความตอ้งการของผูป้ระสงคข์อยา้ยท่ีมีจาํนวนมาก 
จึงเกิดการวิ่งเขา้หาเป้าหมายท่ีเช่ือวา่จะนาํพาให้ตนบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้มีการเสนอค่าตอบแทนให้กบัผูมี้
อาํนาจถึงหลกัแสนเพ่ือเรียกความมัน่ใจใหก้บัตนเองวา่จะไดรั้บการพิจารณาใหโ้ยกยา้ยในรอบนั้น ๆ หรือบางคร้ัง
ก็จะนาํกระเชา้ของขวญั ของกาํนัลไปคารวะ นอกจากนั้นยงัมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีแต่ละฝ่ายมี
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป  มีการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพอ้ง
ของตนเอง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของนกัการเมืองระดบัประเทศ หรือวา่ ส.ส. นัน่เอง 
 จากการศึกษาจะสรุปไดว้า่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการโยกยา้ยนั้น จะมีระบบ
อุปถัมภ์เข้ามาแฝงอยู่ในกระบวนการแต่งตั้ งโยกย้ายและเข้ามาแทรกอยู่ในองค์กรทําให้เกิดความด้อย
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ประสิทธิภาพในการทาํงาน ส่งผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่ิงหน่ึงท่ีขา้ราชการครูอยากเรียกร้องคือ การนาํเอาระบบคุณธรรมมาใชใ้ห้เป็นรูปธรรม เพียงเพ่ือว่าไม่
อยากให้มีระบบอุปถมัภเ์กิดข้ึนกบัองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งพฒันาเด็ก เพ่ือเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม
ต่อไป เพราะในสายตาของประชาชนถูกมองว่า ครูเป็นแม่พิมพข์องชาติ และเป็นผูส้ั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีของ
สงัคม 
 ในวงการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างก็ยอมรับวา่ หนา้ท่ีการงานจะเจริญเติบโตข้ึนได้
ตอ้งมาจากระบบอุปถมัภ ์ไม่วา่ในเร่ืองใดๆ และหากไม่มีผูอุ้ปถมัภก็์จะไม่มีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีราชการ 
ส่ิงเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบทาํให้คนดีมีฝีมือขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพราะทาํให้เห็นการเล่ือมลํ้ าใน
วชิาชีพของตน  

ดงันั้น จากการศึกษา ระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 เกิดจากความเหล่ือมลํ้าของมนุษยใ์นแง่ทรัพยศ์ฤงคาร 
สถานะ และอาํนาจ (wealth, status and power) และผลประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเกิดจากการใชอ้าํนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไม่ใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. แต่กลบั
นาํหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเหล่านั้นมาหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและพวกพอ้ง   
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไดศึ้กษา
กรณีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีรายละเอียดท่ีสําคญัสําหรับการนาํมา
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24   
 ผลการศึกษาพบวา่ การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งโยกยา้ยก็
เน่ืองมาจากการใชเ้งินทุนในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในการไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย และผูอุ้ปถมัภ์
ต่างตอบแทนโดยการใหไ้ดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามอาํนาจหน้าท่ี   ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีพุทธศกัราช 2547 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 15) มีการใชอ้าํนาจในการบริหารงานบุคคลใน
ดา้นการแต่งตั้งโยกยา้ยเกินกวา่อาํนาจหนา้ท่ี ทาํให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เน่ืองจากว่า หากตอ้งการแต่งตั้งโยกยา้ยก็จะตอ้งมีการวิ่งเตน้ เพ่ือให้ได้รับการพิจารณา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัข่าวทางคอลมัน์ : สถานี ก.ค.ศ.: อุทาหรณ์การไม่ปฏิบติัตามมติ ก.ค.ศ. โพสเม่ือ: 12 พฤศจิกายน 
2555. ท่ีมีการแต่งตั้งโยกยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษายื่นฟ้อง
คดีอาญาต่ออนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 7 คน ในความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ี
ราชการในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ กบัระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นระบบ
การแต่งตั้ งโยกยา้ยของระบบราชการไทยมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ตาํรวจ ทหาร ครู และรัฐวิสาหกิจ และ
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สอดคลอ้งกบังานของ จ่าเอกวิเศษศกัด์ิ สายโท (2550) ซ่ึงไดศึ้กษา การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา่ใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ยติุธรรม 
ทั้งน้ีเพราะในการบริหารงานต่างๆ ในองคก์ารนั้น คนถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้งานต่างๆ สาํเร็จตาม
เป้าหมาย ดงันั้นในการบริหารงานบุคคลนั้น ตอ้งมีหลกัการท่ีถูกตอ้งเพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ ซ่ึง
คลา้ยคลึงกบัการศึกษาของคาํพนัธ์ อคัรเนตร (2533 ) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารงานบุคลากรในสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครพนม พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานบุคลากรของสาํนกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัดา้นการบาํรุงรักษาบุคลากรเห็นวา่การจดัสรรสวสัดิการยงัไม่ทัว่ถึง ล่าชา้ และมีการแสวงหาผลประโยชน์ 
การยา้ย เล่ือนตาํแหน่งยงัใชร้ะบบอุปถมัภ์ ส่วนกลุ่มครูผูส้อนมีความเห็นคลา้ยคลึงกนัคือการพิจารณาความดี
ความชอบไม่ยติุธรรม ผูบ้ริหารไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน ในการประเมินผลงาน มีการแสวงหาผลประโยชน์ใน
การจดัสวสัดิการ และงานของช่ืนฤดี  บุตะเขียว  (2550) ซ่ึงไดศึ้กษา บทบาทท่ีปฏิบติัจริงและบทบาทท่ีคาดหวงั
ของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา่ (1) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง
และบทบาทท่ีคาดหวงัของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตาม
บทบาท  ท่ีปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง และบทบาทท่ีคาดหวงัมีความคาดหวงัให้ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (2) 
ความตอ้งการจาํเป็นในการปฏิบติัตามบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของ คณะอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในทศันะของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งการเป็นอนัดบัแรก คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและ
แต่งตั้ งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเหมาะสมและตรงตามความรู้ความสามารถดว้ยความ
บริสุทธ์ิยติุธรรม (3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทท่ีปฏิบติัจริงของคณะ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอาํนาจหน้าท่ี  ไดรั้บการปฏิบติัไม่เท่าเทียมกนั มีอาํนาจ
หน้าท่ีไม่สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง พบว่า อ.ก.ค.ศ.ใช้อาํนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ ใช้ระบบ
อุปถมัภ์มีปัญหาเก่ียวกบัดุลอาํนาจ  โดยอาจมีการใชอ้าํนาจเพ่ือการผลประโยชน์ หรือใชร้ะบบอุปถมัภ์ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและปฏิบติังานโดยขาดความเป็นอิสระและอ่ืน ๆ 
 ดงันั้น จากการท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาํนาจแฝงมีระบบอุปถมัภ์มาแทรกอยู่ใน
องคก์รทาํใหเ้กิดความดอ้ยประสิทธิภาพในการทาํงาน ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของผูท่ี้ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นแม่พิมพ์
ของชาติ การใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ยติุธรรม ทั้งน้ี เพราะในการบริหารงานต่าง ๆ ในองคก์ารนั้น คนถือวา่เป็น
ทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้งานต่างๆ สาํเร็จตามเป้าหมาย และการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการแต่งตั้งโยกยา้ยมกัอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคล การบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถือไดว้่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารงานบุคคลวา่จะกาํหนดให้เป็นไปในทิศทางใด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั การบริหารงานบุคคลวา่เป็นกระบวนการท่ีทาํให้ไดใ้ชค้น และบาํรุงรักษาคน ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานในจาํนวนเพียงพอและเหมาะสม การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาตวับุคคล การรักษาระเบียบ
วนิยัการใหส้วสัดิการและการโยกยา้ยสบัเปล่ียนตาํแหน่ง ซ่ึงเป็นภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรม
ทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพ่ือใหบุ้คคลขององคก์ารเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้องคก์ร
ประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย โดยการใชศิ้ลปะและกลยทุธ์ ดาํเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมี
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คุณสมบติัเหมาะสมให้ปฏิบติังานมีการธาํรงรักษา เพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ความสามารถและทาํงานดว้ยความสุข
กายสบายใจ (เสนาะ ติเยาว,์ 2534 : 8; ธงชยั   สันติวงษ,์ 2542 : 3; พะยอม    วงศ์สารศรี, 2545) และขอ้เสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะวา่ ใหค้ณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอบรมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ
ปฏิบติัตาม ให้กาํหนดโทษร้ายแรงและลงโทษขั้นหนกัสุด เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทาํผิดหลกัเกณฑ ์ให้
ปลด อ.ก.ค.ศ.ไดถึ้งแมจ้ะยงัไม่ครบวาระ หรือกาํหนดวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี ใหย้กเลิกคณะ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้มีองคก์รอิสระท่ีสามารถตรวจสอบและสามารถยบัย ั้งการพิจารณาท่ีไม่เหมาะสม
เป็นธรรมได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 แนวทางท่ีเหมาะสมของหลกัเกณฑว์ิธีการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น
ตอ้งทาํให้เกิดมาตรฐานตามหลกัสากลท่ีทุกคนในสังคมสามารถตรวจสอบได ้ขั้นตอนแรกควรศึกษาถึงปัญหา
ของการแต่งตั้งโยกยา้ยโดยตรง ตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑโ์ดยนาํความรู้ความสามารถท่ีสามารถวดัได ้อธิบาย
ไดแ้ละเช่ือถือไดน้าํมาพิจารณาก่อน นอกจากการทาํหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งให้รัดกุมแลว้ ควรมีการเพ่ิมอาํนาจให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการแต่งตั้งโยกยา้ยโดยเฉพาะน้ี(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) มีอาํนาจใน
การพิจารณาและกาํหนดมาตรฐานดา้นความรู้ความสามารถในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยนาํอยา่งอ่ืนประกอบเขา้
มาในการพิจารณาดว้ย เช่น ความเดือดร้อนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนั้นเป็นการเฉพาะ หรือ
ในรอบระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาหากผูป้ระสงคข์อยา้ยมีผลงานเป็นรูปธรรมเช่น ผลงานทางการศึกษาเป็นท่ีประจกัษ์
ก็ให้พิจารณาเป็นการพิเศษ โดยให้เขียนเป็นรูปแบบของผลงานทางวิชาการนาํเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เ พ่ือเป็นการป้องกันการวิ่งเต้นเส้นสายได้อีกทางหน่ึง  และมีการดําเนินการจัดเป็นรูป
คณะกรรมการท่ีจะมาพิจารณาในการแต่งตั้งโยกยา้ยนั้น หากผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละตรงตามวชิาเอกขาดแคลน
ของสถานศึกษาก็ให้พิจารณาแต่งตั้ งโยกยา้ยได้ มีการพิจารณาอย่างเท่ียงตรงด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
หลกัเกณฑท่ี์ควรนาํมาพิจารณาก็ควรจะเป็นการสอบแข่งขนั โดยให้ส่วนกลางเป็นผูด้าํเนินการจดัสอบ ซ่ึงหากมี
การทดสอบจะถือเป็นบนัไดขั้นแรกของการใชร้ะบบคุณธรรมเพราะเป็นการวดัความรู้ความสามารถอยา่งเสมอ
ภาคต่อทุกคนทุกฝ่าย และให้นาํผลงานยอ้นหลงั 5 ปีท่ีผ่านมามาประกอบในการพิจารณา และให้ตดัคาํว่า “เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ” ใหต้ดัขาดจากสารระบบของการแต่งตั้งโยกยา้ย เพราะหากมีคาํวา่ “เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ” ก็คือ การใชร้ะบบอุปถมัภ์กนัดีๆ น้ีเอง เพราะเพ่ือประโยชน์ของทางราชการไม่สามารถวดักนัเป็น
รูปธรรมได ้และท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาทั้งในเร่ืองการกาํหนดจาํนวนครู การเกล่ียอตัรากาํลงั การยา้ย ควรมาจาก
ระบบขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน ท่ีไดม้าจากการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ควรปรับร้ือระบบการสรรหา อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพราะปัญหาอาจจะเกิดจากระบบการสรรหาแบบเดิม ควรปรับสัดส่วน อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ให้มีผู ้แทนจากทุกระดับทุกประเภทการศึกษาให้เหมาะสม ผูท้รงคุณวุฒิ ควรคัดสรรจาก
บุคคลภายนอก ท่ีมีความรู้ ความสามารถและเป็นกลาง เพื่อจะไดใ้ชดุ้ลพินิจและคานอาํนาจในการลงมติ  ผูแ้ทน
คุรุสภา ผูแ้ทน ก.ค.ศ. จะตอ้งมีระบบสรรหาท่ีชดัเจน เป็นธรรม โปร่งใส หากมีการตรวจสอบประวติัเหมือนการ
สรรหา ก.ก.ต. ควรกระจายอาํนาจการปฏิบติัดา้นบุคลากร เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การให้ อ.ก.ค.ศ. ควรปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีตามระเบียบ ขอ้บงัคบัเป็นมาตรฐาน มีฐานขอ้มูลและควรเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแผน ไม่ควรลงไป
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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ปฏิบติัหรือลงมือทาํเอง ควรมีการประชุมอบรมช้ีแจงทาํความเขา้ใจในบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีใหม้ากข้ึน จดัใหมี้การ
พฒันาใหมี้ระบบคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาํนึก ความตามแนวทางโครงการราชการไทยใสสะอาด  ตลอดทั้ง
ควรจดัประชุมสมัมนาระหวา่ง อ.ก.ค.ศ. และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั ควรใหค้วามสนใจในเร่ืองสวสัดิการ หรือการส่งเสริมขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ครูในโรงเรียนทุกระดบัขนาดให้
มากข้ึน ตลอดทั้งส่งเสริมความกา้วหนา้ในตาํแหน่งและเร่ืองวทิยฐานะ  ควรลดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของ อ.
ก.ค.ศ. จาก 4 ปี เป็น 2 ปี เพราะเป็นตาํแหน่งท่ีใหคุ้ณใหโ้ทษ อาจมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัการบรรจุ แต่งตั้ง การ
ยา้ย การโอนหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน ในการดาํเนินการการพิจารณากาํหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
ในเร่ืองการแต่งตั้งโยกยา้ย รวมทั้งการกาํหนดอตัราเงินเดือนและกาํหนดตาํแหน่ง ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อท่ีจะพิจารณารับยา้ยหรือรับโอน ควรจะศึกษาสํารวจและวิเคราะห์สภาพความตอ้งการและ
ปัญหาความขาดแคลนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแลว้จึงพิจารณาในสถานศึกษาท่ี
มีความขาดแคลนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากไปหานอ้ย อยา่งเช่นโรงเรียนขนาดเล็ก ควรท่ีจะมี
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามกลุ่มสาระทั้ง  8 กลุ่มสาระ  
 
กติตกิรรมประกาศ 
 บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง  ระบบอุปถมัภ์ในการแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาสํานกังาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ โดยผูศึ้กษาขอขอบคุณ อาจารยว์รวฒิุ  จาํลองนาค อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาการ
ทําการศึกษาค้นควา้อิสระตลอดจวบจนเสร็จส้ิน รวมถึงคณะกรรมการศึกษาค้นควา้อิสระ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ท่ีใหข้อ้มูล เอกสาร แก่ผูว้จิยั และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ท่ีไดใ้หข้อ้มูลการสมัภาษณ์ 
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A Proposed  Policy for Public Administrative Reorganization and Change  
 the Role to ASEAN Community 

Narathip Sriram* 
Chockchai Suttawet** 

Abstract 
The objectives of this articles are: (1)to explain meaning and importance of public 

administrative reorganization and change the role (2) to present form of structure and role of public 
organization in the past and (3) to proposed policyfor public administrative reorganization and change 
the role to ASEAN community. Public administrative reorganization is a arrangement or modification 
the structure and relationships of job positions in public organization. In preparation for the ASEAN 
community is the national agenda and the cabinet agreed in principle of public administrative 
reorganization to support the ASEAN community. So there should be the matrix structure because 
matrix structure will cause the integration of relevant public organization work together more 
effectively than the functional structure.  
 
Keywords: Proposed Policy/ Reorganization of Public Administrative Oraganization/  
                   ASEAN Community/ Role of Administrative Organization 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการ 

เพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน   
นราธิป ศรีราม*  

โชคชัย  สุทธาเวศ** 
บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  มีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ (1) เพื่ออธิบายความหมายและความสาํคญัของ
การปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการ (2) เพื่อนาํเสนอถึงรูปแบบโครงสร้างองคก์ารและบทบาทของ
ส่วนราชการไทยท่ีผา่นมา และ (3) เพ่ือเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายถึงรูปแบบโครงสร้างและบทบาทของส่วน
ราชการท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงานและประสานงานรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน การปรับโครงสร้างส่วน
ราชการคือการจดัหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของส่วนงานและตาํแหน่งงานต่างๆ ในส่วนราชการ 
ในการเตรียมความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียนจดัเป็นวาระแห่งชาติ และมีมติคณะรัฐมนตรียอมรับในหลกัการ
ใหส่้วนราชการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน การจดัโครงสร้างแบบตามหนา้
แบบเดิมนั้นมีปัญหาหลายประการ ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมต่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จึงมีขอ้เสนอให้
ควรนาํรูปแบบการจดัโครงสร้างแบบเมตริกซ์มาประยกุตใ์ช ้เพราะโครงสร้างแบบเมตริกซ์จะช่วยให้ส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการบริหารและดาํเนินงานแบบบูรณาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่โครงสร้างแบบตามหนา้ท่ี  
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บทน า 
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานทางปกครองท่ีรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ
อนัเป็นภารกิจหลกัของรัฐ ซ่ึงใหบ้ริการเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งแสวงหาผลกาํไร โดยใชง้บประมาณแผน่ดินเป็นหลกั 
คาํว่าส่วนราชการท่ีจะใชใ้นบทความน้ีจึงมีความหมายครอบคลุมหน่วยราชการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการทั้งหลายน้ีถือเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพราะเป็นหน่วยงานท่ีบทบาทหลกัในการนํานโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ การพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชาติจะเป็นไปอยา่งไร ประสบผลสาํเร็จตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของนโยบายหรือไม่
จึงข้ึนอยูก่บัการบริหารและดาํเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเป็นกลไกในทางการปฏิบติัของรัฐเป็นสาํคญัดว้ย 
ดงันั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล หรือมีการกาํหนดนโยบายใหม่ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐ ส่วน
ราชการก็ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลง
ด้วย และเม่ือมีการปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาลส่ิงหน่ึงของส่วนราชการท่ีมักจะต้องมีการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐในเร่ืองต่างๆ ก็คือการปรับโครงสร้างส่วนราชการ โดยหากนโยบายมีผลกระทบ
เฉพาะการทาํงานของส่วนราชการบางหน่วยงาน การปรับโครงสร้างก็จะเป็นเพียงการปรับเล็กเพียงแค่ไม่ก่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้นเท่านั้น แต่หากนโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของส่วน
ราชการโดยส่วนรวมเป็นอย่างมาก การปรับโครงสร้างดงักล่าวก็จะเป็นปรับใหญ่ทั้งระบบ และเม่ือมีการปรับ
โครงสร้างส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งปรับไปควบคู่กนัดว้ยก็คือบทบาทหรือภารกิจของส่วนราชการท่ีจะตอ้งมีบทบาทให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและโครงสร้างใหม่ 
 การปรับโครงสร้างส่วนราชการเป็นการปรับโครงสร้างองค์การ (Reorganizing) หรือเป็นการจัด
โครงสร้างองคก์ารใหม่ใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือก่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผา่นมาส่วนราชการไทยมีการปรับโครงสร้าง บทบาทและภารกิจ อนัเป็นผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลหลายคร้ัง โดยเฉพาะช่วงการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ในราชการบริหารส่วนกลางมีการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีการปรับโครงสร้างและภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มีการจัด
องคก์ารแบบกลุ่มภารกิจ (Cluster) ขณะท่ีราชการส่วนภูมิภาคก็มีการนาํระบบการบริหารราชการจงัหวดัแบบ
บูรณาการเพ่ือการพฒันา (ผูว้่า CEO) มาใช ้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการสู่การบริหารแบบไขว ้
(Matrix Management) และมีการจดักลุ่มจงัหวดั (Cluster) ซ่ึงไดส่้งผลให้โครงสร้างและบทบาทของจงัหวดัและ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปล่ียนแปลงไป ในส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นก็มีการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกฎหมายการกระจายอาํนาจ
เช่นกนั 
  สาํหรับการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 รัฐบาลไทยไดมี้นโยบาย
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการปรับตวัเขา้สู่การเป็นประชาคม
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กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ปลดักระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนเป็นรองประธาน ปลดักระทรวง
ทุกกระทรวง ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมอาเซียน เป็นเลขานุการ และยงั
กํา ห น ด ใ ห้ ก ร ม อ า เ ซี ย น ทํา ห น้ า ท่ี เ ป็ น สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร อ า เ ซี ย น แ ห่ ง ช า ติ  ( ส รุ ป ค ว า ม จ า ก 
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20130221 -113204 -651628.pdf/26/03/56)  ซ่ึงการประชุม
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คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2554 ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบในหลกัการถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 โดยให้ส่วนราชการมีหน่วยงาน
เฉพาะสาํหรับดูแลงานดา้นอาเซียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการประสานงานเก่ียวกบัอาเซียน
ระหวา่งหน่วยงานของไทย โดยประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติไดเ้สนอเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนให้เป็นวาระแห่งชาติและการปรับโครงสร้างส่วนราชการดงักล่าวน้ีเขา้สู่การ
ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารเตรียมความพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบในหลกัการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เม่ือ
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 (กลุ่มประมวลผลขอ้มูลและมติคณะรัฐมนตรี สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554, น.7) 
 จากการท่ีมติคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบให้การเตรียมความพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 เป็นวาระแห่งชาติ และไดเ้ห็นชอบในหลกัการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหส่้วนราชการต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีนโยบายและแผนดาํเนินงานเก่ียวกบัอาเซียนและ
มีการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการ โดยให้มีหน่วยงานท่ีมีบทบาทรับผิดชอบงานเก่ียวกบัอาเซียน
ข้ึนในส่วนราชการ สาํหรับส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจะจดัตั้งหน่วยงานในรูปกรมหรือสาํนกั ขณะท่ีส่วน
ราชการอ่ืนๆ จะจดัตั้งในรูปกอง ส่วนงานหรือกลุ่มงาน ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การจดัตั้ งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ
ดาํเนินงานเก่ียวกับอาเซียนในส่วนราชการต่างๆ ไปแลว้หลายส่วนราชการ เช่น สํานักอาเซียนในกระทรวง
พาณิชย ์สาํนกัอาเซียนในกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กองงานอาเซียนในสาํนกัปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา กองอาเซียนในกระทรวงวฒันธรรม กลุ่มงานอาเซียนในกองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย กลุ่มงานสหกรณ์อาเซียนในกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนอาเซียนในกรม
ประชาสัมพันธ์ กองอาเซียนใน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม กองอาเซียนในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการในงานเก่ียวกบัอาเซียนยอ่มมีมากนอ้ยแตกต่างกนั ใน
การพิจารณาจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานเก่ียวกบัอาเซียนจึงเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างของแต่ละ
ส่วนราชการ ซ่ึงมีฐานะเป็นคณะกรรมการย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ ก.พ.ร. เป็นผูพิ้จารณาว่าจะปรับ
โครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการของตนในงานเก่ียวกบัอาเซียนอยา่งไร สาํหรับส่วนราชการท่ีมีการปรับ
โครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนแล้วท่ีผ่านมาได้พบว่ามีการจัด
โครงสร้างและมีบทบาทการดาํเนินงานแบบแยกส่วน (Fragmentation) ซ่ึงยงัขาดการบูรณาการการดาํเนินงาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน เน้ือหาสาระบทความน้ีจึงมุ่งนําเสนอถึงขอ้เสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างและ
บทบาทของส่วนราชการเพ่ือใหส่้วนราชการสามารถดาํเนินงานและประสานงานในเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคก์ารนาํเสนอท่ีสาํคญั 3 ประการคือ (1) เพื่อนาํเสนอใหท้ราบถึงความหมายและ
ความสาํคญัของการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการ (2) เพ่ือนาํเสนอถึงรูปแบบโครงสร้างองคก์าร
และบทบาทของส่วนราชการไทยท่ีผา่นมา และ (3) เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายถึงรูปแบบโครงสร้างและ
บทบาทของส่วนราชการท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงานและประสานงานรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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ความหมายและความส าคญัของการปรับโครงสร้างและบทบาทส่วนราชการ 
 การปรับโครงสร้างส่วนราชการมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัการจดัโครงสร้างองค์การ เพราะเม่ือมีการ
ปรับโครงสร้างส่วนราชการก็ยอ่มทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือเกิดการจดัโครงสร้างใหม่ ซ่ึงอาจเป็น
การจดัโครงสร้างใหม่ทั้งหน่วยงานหรือจดัโครงสร้างเพียงบางส่วนงาน ซ่ึงในการปรับหรือจดัโครงสร้างส่วน
ราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเป็นการปรับหรือจัดโครงสร้างท่ีไม่ได้มีลกัษณะเป็นการจัด
โครงสร้างองค์การใหม่ทั้ งหน่วยงาน แต่เป็นการปรับหรือจัดโครงสร้างเพียงส่วนย่อยเท่านั้ น จึงเป็นการ
ดาํเนินการท่ีไม่กระทบกบัโครงสร้างเดิมมากนกั โดยในการน้ีอาจไม่จาํเป็นตอ้งเพ่ิมตาํแหน่งงานหรือเพ่ิมจาํนวน
บุคลากร เพราะยงัสามารถปรับตาํแหน่งงานและบุคลากรท่ีมีอยู่เพ่ือให้มาทาํหน้าท่ีและรับผิดชอบในงานท่ี
เก่ียวกบัอาเซียนได ้โดยเม่ือมีการปรับโครงสร้างแลว้บทบาทของส่วนราชการนั้นก็ยอ่มเปล่ียนแปลงหรือมีการ
ปรับตามไปดว้ย กล่าวคือ เม่ือมีส่วนงานหรือกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัอาเซียน กลุ่มงานดงักล่าวก็ตอ้งมี
บทบาทหนา้ท่ีในงานท่ีเก่ียวกบัอาเซียนของส่วนราชการนั้นๆ โดยมีบทบาทในฐานะเจา้ภาพท่ีรับผิดชอบงานดา้น
อาเซียนของส่วนราชการ  

ก่อนจะทาํความเขา้ใจถึงความหมายของคาํวา่ “การปรับโครงสร้างส่วนราชการ” จาํเป็นตอ้งเรียนรู้และ
เขา้ใจในความหมายของคาํว่า “การจดัโครงสร้างองคก์าร” เสียก่อน เพราะเป็นเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงและสัมพนัธ์กนั 
โดยความหมายของการจดัโครงสร้างองคก์ารนั้นไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย อาทิ Andrew 
J. DuBrin ใหค้วามหมายของการจดัโครงสร้างองคก์ารวา่ หมายถึง การจดัระเบียบคนและงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ (2009, p.256) John R. Schermerhorn JR. ให้ความหมายของการจดัโครงสร้างองค์การวา่เป็น
กระบวนการจดัระเบียบคนและทรัพยากรอ่ืนๆ สาํหรับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (2008, p.236) Richard L. Daft 
ให้ความหมายของการจดัโครงสร้างองค์การว่า เป็นการจัดระเบียบทรัพยากรองค์การเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยจดัระเบียบดว้ยการจดัแบ่งส่วนงาน การจดัอาํนาจหน้าท่ีตามสายงาน และการจดักลไกในการ
ประสานงานต่างๆ ขององคก์าร (2006, p.350) Stephen P. Robbins and Mary Coulter ให้ความหมายของการจดั
โครงสร้างองค์การว่า คือ การเรียบเรียงและจดัโครงสร้างงานสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (2009, p.201) 
Warren R. Plunkett, Raymond F. Attner and Gemmy S. Allen ให้ความหมายของการจดัโครงสร้างองคก์ารไวว้า่ 
คือ หนา้ท่ีหน่ึงของการจดัการซ่ึงกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมและอาํนาจหนา้ท่ี (2008, p.227) 

ในส่วนความหมายของการปรับโครงสร้างองคก์ารนั้นมีความหมายท่ีคลา้ยคลึงกบัความหมายของการ
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ในส่วนราชการ” เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้างองคก์าร (Organization Structure) หรือแผนภูมิองคก์าร (Organization 
Chart) ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ ตลอดจนเอ้ือต่อการบริหารและการดาํเนินงานของส่วนราชการ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เม่ือมีการปรับโครงสร้างองคก์ารของส่วนราชการแลว้ บทบาท ภารกิจ ตลอดจนอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบต่างๆ ของส่วนราชการนั้นยอ่มมีการปรับเปล่ียนตามไปดว้ย โดยบทบาทภารกิจท่ีปรับเปล่ียนไปก็จะ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างท่ีมีการปรับเปล่ียนไปนั่นเอง โดยหากมีการปรับหรือจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานใหม่ 
บทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มงานดงักล่าวรวมถึงส่วนงานหรือกลุ่มงานอ่ืนๆ ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไป โดยอาจมีการ
แบ่งหรือกระจายงานจากส่วนงานหรือกลุ่มงานอ่ืนๆ มาให้เป็นบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มงานท่ีมีการปรับหรือจดัตั้ง
ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงบทบาทในงานของส่วนงานหรือกลุ่มงานท่ีมีอยูแ่ต่เดิมก็ไดรั้บผลกระทบไปดว้ย โดยมีบทบาทใน
งานท่ีมีการกระจายหรือมอบไปใหส่้วนงานหรือกลุ่มงานใหม่ลดนอ้ยลง ซ่ึงผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ส่วนราชการอาจ
ทาํการเกล่ียงานใหม่เพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานยอ่ยในองคก์ารมีบทบาทหนา้ท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม  

การจดัโครงสร้างองคก์าร เป็นหนา้ท่ีหน่ึงของผูบ้ริหารตามหลกัการหรือกระบวนการบริหาร ดงัจะเห็น
ไดจ้ากหลกัการบริหารต่างๆ เช่น POSDCORB ของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ซ่ึงไดอ้ธิบายหลกัการ
หรือหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวว้า่จะตอ้งประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดัโครงสร้างองคก์าร (Organizing) 
การจัดการงานบุคคล (Staffing) การอาํนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) หรือ POCCC ของ Henri Fayol ท่ีประกอบดว้ยการวางแผน 
(Planning) การจดัโครงสร้างองคก์าร (Organizing) การสัง่การ (Command) การประสานงาน (Coordination) และ
การควบคุม (Control) เป็นตน้ จากหลกัการบริหารขา้งตน้ จะเห็นวา่การจดัโครงสร้างองคก์ารถือเป็นหลกัการหรือ
หน้าท่ีหน่ึงท่ีสําคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้การบริหารองค์การเป็นไปอย่างมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ ในส่วนราชการก็เช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้ส่วนราชการก็ตอ้งมีหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึง
นอกเหนือจากหนา้ท่ีทางการบริหารอ่ืนๆ ก็คือ การจดัโครงสร้างส่วนราชการ 

การจดัหรือปรับโครงสร้างส่วนราชการมีเป้าหมายท่ีสําคญัก็คือการให้ได้มาซ่ึงโครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสมโดยจะตอ้งสอดคลอ้งและรองรับกบัการจดับริการสาธารณะและการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงหาก
ไม่มีการจดัหรือปรับโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมแลว้ การบริหารและการดาํเนินงานต่างๆ ตามบทบาท
หนา้ท่ีของส่วนราชการ ยอ่มพบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาความล่าชา้ในการทาํงาน ความ
สับสน ซํ้ าซ้อน และลกัลัน่ในการปฏิบติังาน การปัดความรับผิดชอบหรือเก่ียงงานกนัทาํ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีย่อม
ส่งผลเสียต่อการบริหารและดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของส่วนราชการโดยรวมอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ดงันั้น การ
จดัหรือปรับโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการจดับริการสาธารณะและการนาํนโยบายไป
ปฏิบติัจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั เพราะจะทาํใหมี้หน่วยงานเจา้ภาพท่ีมีความชดัเจนในการบริหารและดาํเนินเร่ือง
ต่างๆ ตามบทบาทหนา้ท่ีของส่วนราชการ ช่วยให้การประสานงานระหวา่งหน่วยงานยอ่ยต่างๆ มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน แต่ละหน่วยงานยอ่ยและแต่ละตาํแหน่งงานก็จะทราบถึงบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน
อยา่งชดัเจน การตรวจสอบ ควบคุม และกาํกบัดูแลการทาํงานตามสายงานหรือสายการบงัคบับญัชาก็จะเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะทาํใหท้ราบไดว้า่ตาํแหน่งงานหน่ึงๆ อยูใ่นสังกดัหน่วยงานใด มีสายการบงัคบับญัชา
อยา่งไร ตลอดจนมีความสมัพนัธ์กบังานอ่ืนๆ ในการดาํเนินงานอยา่งไร  
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นอกจากน้ีแลว้ การปรับโครงสร้างส่วนราชการในหลายกรณีเป็นการดาํเนินการเพ่ือรองรับนโยบายของ
รัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงักรณีนโยบายหรือวาระแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 หากไม่มีการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการและสร้างความพร้อมให้แก่ส่วนราชการ
ต่างๆ แลว้ยอ่มส่งผลให้การบริหารและดาํเนินงานของรัฐในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาเซียนขาดประสิทธิภาพ เพราะขาด
กลไกในการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีมีความพร้อมและมีศกัยภาพ ขาดหน่วยงานและกลไกในการประสานงานเพ่ือ
การดาํเนินงานในเร่ืองดงักล่าวท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจส่งผลใหน้โยบายหรือวาระแห่งชาติในการเขา้สู่การเป็นประชาคม
อาเซียนของรัฐบาลประสบกับปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการ จนไม่อาจบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบายได ้
 
รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหลกัของส่วนราชการของไทย 

การจดัโครงสร้างส่วนราชการในประเทศต่างๆ ท่ีผา่นมาลว้นไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีองคก์ารท่ี
เนน้ระเบียบแบบแผนหรือทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy Theory) ของ Max Weber ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการ
จดัแบ่งงานโดยมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน การจดัตาํแหน่งงานลดหลัน่กนัลงไป
ตามสายการบงัคบับญัชา การแบ่งแยกฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติัการออกจากกนั เนน้การบริหารและดาํเนินงานท่ี
เป็นทางการท่ีไม่อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวั การบริหารและการตดัสินใจท่ีมีการจดัเก็บและบนัทึกอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และการคดัเลือก การเล่ือนตาํแหน่งบุคคลจะอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค ซ่ึงก็คือ
ความถนดัและความชาํนาญเฉพาะดา้น (Tolbert and Hall, 2009, p.22) ส่วนราชการจึงมีบทบาทในเชิงรับทาํงาน
ตามกฎระเบียบตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีบัญญติัไวโ้ดยกฎหมายมากกว่าบทบาทในเชิงรุกท่ีคิดริเร่ิมสร้างสรรค์การ
ทาํงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการออกแบบหรือจดัโครงสร้างองค์การก็มีลกัษณะเป็นองคก์ารแบบ
เคร่ืองจกัรกล (Mechanistic Organization) ท่ีเนน้ความชาํนาญเฉพาะดา้นสูง มีการจดัส่วนงานหรือแผนกงานท่ี
ชดัเจนตายตวัสาย มีการบงัคบับญัชาและสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีขอบเขตการควบคุมแคบ เนน้การรวม
ศูนยอ์าํนาจ และมีความเป็นทางการในการดาํเนินงานสูง (Robbins and Coulter, 2009, p.207) ส่งผลให้ส่วน
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การจัดโครงสร้างส่วนราชการไทยท่ีผ่านจึงมีกรอบแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ (Paradigm) การจัด
โครงสร้างส่วนราชการท่ีแยกส่วนงานกันทํา (Fragmentation) มีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) มุ่งเน้น
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กระบวนการ (Process) และมีความเป็นทางการหรือเป็นราชการ (Bureaucracy) สูง (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, อา้งถึงใน
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ , 2548, น.5) โครงสร้างของส่วนราชการจึงมีรูปแบบหลกัเป็น
แบบอย่างเดียวกัน คือ เป็นการจัดโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าท่ี (Functional Organization) ท่ี มุ่งให้
ความสาํคญักบัการแบ่งงานกนัทาํตามความชาํนาญเฉพาะดา้น ((Separation of Work and Specialization) ดว้ยการ
แยกงานหลกั (Line) กบังานสนบัสนุน (Staff) ออกจากกนั โดยแต่ละหน่วยงานจะค่อนขา้งมีอิสระในการบริหาร
และปฏิบติังานภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน ในเม่ือแต่ละหน่วยงานต่างมีโครงสร้างท่ี
แบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน บทบาทหนา้ท่ีจึงแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนดว้ย ซ่ึงเป็นอุปสรรคค่อนขา้งมากต่อนาํ
นโยบายหรือยทุธศาสตร์เดียวกนัไปสู่การปฏิบติั  

การจดัโครงสร้างองค์การแบบน้ีโดยทัว่ไปแลว้จะสัมพนัธ์กบักฎระเบียบกฎหมายท่ีจดัตั้งและกาํหนด
บทบาท อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นๆ โดยในกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งและการ
กาํหนดบทบาท อาํนาจหน้าท่ีของส่วนราชการโดยส่วนใหญ่มกัจะมีการบญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนว่าส่วนราชการ
นั้นๆ จะมีบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจหลกัในดา้นใด เร่ืองใด ในการจดัโครงสร้างองคก์ารจึงมกันาํบทบาท 
อาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจนั้นมาจดัแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามหนา้ท่ี โดยจบังานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีเดียวกนัหรือสมัพนัธ์กนั
ไวเ้ป็นกลุ่มงานหรือส่วนงานเดียวกนั การบริหารและการดาํเนินงานจึงเนน้การบริหารจดัการตามหนา้ท่ีเป็นหลกั 
(Functional Based Management) ดงัตวัอยา่งการจดัโครงสร้างสาํนกันโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
(ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบตามหนา้ท่ี 

ท่ีมา : http://opp.mod.go.th/organization/chart.html#/26/03/56 
จากตวัอยา่งโครงสร้างองคก์ารขา้งตน้ หน่วยงานยอ่ยภายในสาํนกันโยบายและแผนกลาโหม คือ สาํนกั

และกองต่างๆ โดยกองอาเซียน อยูภ่ายใตส้าํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ซ่ึงจากโครงสร้างดงักล่าวแสดงให้เห็น
ถึงการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบตามหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน โดยมีลกัษณะเป็นการจดัแบ่งส่วนราชการตามบทบาท
หนา้ท่ีหรือภารกิจดว้ยการรวมบทบาทหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั แต่ละสาํนกัและ
แต่ละกองจึงต่างก็มีบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานซ่ึงมีการกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยกองอาเซียนมี
บทบาท อาํนาจหนา้ท่ีหลกัในการวางแผน อาํนวยการ ประสานงาน ควบคุม กาํกบัดูแลและประเมินผลเก่ียวกบั
นโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัอาเซียน และประเทศเพ่ือนบา้น รวมทั้งปฏิบติังาน
อ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงจะมีผูอ้าํนวยการกองอาเซียน เป็นผูบ้งัคบับญัชา ขณะท่ีหน่วยงานย่อยหรือสาํนัก
และกองอ่ืนๆ ก็จะมีบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัของตนเองเช่นกนั ซ่ึงมีการกาํหนดบทบาทและอาํนาจ
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หน้าท่ีเหล่านั้นไวอ้ย่างชดัเจนในกฎกระทรวง การบริหารและดาํเนินงานของสํานักและกองต่างๆ จึงมีลกัษณะ
แบ่งแยกงานกนัทาํอยา่งชดัเจน ซ่ึงกรณีเช่นน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัส่วนราชการท่ีนาํเสนอเป็นตวัอยา่งน้ีเท่านั้น 
การจดัโครงสร้าง และบทบาทภารกิจของส่วนราชการไทยโดยส่วนใหญ่ก็มีลกัษณะเป็นการจดัโครงสร้างแบบ
ตามหนา้ท่ีน้ีเช่นกนั 

การจดัโครงสร้างองค์การแบบตามหนา้ท่ีจึงพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในส่วนราชการไทยทั้งในส่วนกลาง 
ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ตลอดจนพบไดใ้นหน่วยงานทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบักระทรวง กรม สาํนกั กอง ฝ่าย ซ่ึง
การจดัโครงสร้างส่วนราชการท่ีมุ่งแบ่งงานกนัทาํและเนน้ความชาํนาญเฉพาะดา้นตามหนา้ท่ีไดท้าํใหส่้วนราชการ
มีลกัษณะเป็นองคก์ารแบบเคร่ืองจกัรกล มีความเคร่งครัดในสายงานและสายการบงัคบับญัชา มีความเป็นทางการ
สูง มีความยดืหยุน่ตํ่า ยากแก่การปรับตวัตอบสนองการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้การจดัโครงสร้างส่วนราชการแบบ
น้ีอาจไม่สอดคล้องกับการนํานโยบายเร่งด่วนหรือวาระแห่งชาติท่ีให้ความสําคัญกับการตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากนัก และในเม่ือส่วนราชการโดยส่วนใหญ่มี
โครงสร้างแบบตามหนา้ท่ี บทบาทของแต่ละส่วนราชการก็มุ่งปฏิบติังานโดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือรูปแบบ
ของโครงสร้างตามไปดว้ย กล่าวคือ  การดาํเนินงานเนน้บทบาทเชิงรับมุ่งปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบทาํให้ไม่
ทันต่อการเปล่ียนแปลง จึงจําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการท่ีแยกกันทํางาน 
(Fragmentation) ใหมี้ความสามารถในการตอบสนองการเปล่ียนแปลง มีความยดืหยุน่ ลดความเป็นทางการ และท่ี
สาํคญัคือมีบทบาทในเชิงรุกสามารถบริหารงานแบบบูรณาการ  (Integration Management) และบริหารงานใน
ลกัษณะท่ีเป็นทีมงานหรือเป็นเครือข่าย (Network) ไดม้ากยิง่ข้ึน  
  
รูปแบบโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการทีเ่หมาะสมต่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 จากปัญหาสาํคญัของการจดัโครงสร้างส่วนราชการแบบตามหนา้ท่ีท่ีทาํให้เกิดการแบ่งหรือแยกงานกนั
ทาํจนทาํใหข้าดการประสานหรือบูรณาการการบริหารและดาํเนินงานร่วมกนั เพราะต่างฝ่ายต่างมุ่งปฏิบติังานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีของตน แมว้า่จะนาํนโยบายเดียวกนัไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีเดียวกนัก็พบไดเ้สมอวา่หน่วยงานท่ีปฏิบติันั้น
ดาํเนินการและมีบทบาทในงานแบบต่างคนต่างทาํตามอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการ ส่งผลให้ทรัพยากรท่ี
ไดรั้บโดยเฉพาะงบประมาณมีการใชแ้บบ “เบ้ียหวัแตก” กล่าวคือไดม้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแลว้ยงัใชจ่้ายอยา่งไม่
คุม้ค่า เน้ือหาในส่วนน้ีจึงมุ่งนําเสนอถึงขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปรับรูปแบบโครงสร้างและบทบาทส่วน
ราชการให้เหมาะสมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยขอ้เสนอดงักล่าวจะขอเสนอในภาพรวมอย่างกวา้งๆ 
ถึงรูปแบบโครงสร้างและบทบาทท่ีควรจะเป็นในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   

ในการดําเนินการปรับรูปแบบโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการให้เหมาะสมต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนน้ีก่อนอ่ืนตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดหรือกระบวนทศัน์ในการจดัโครงสร้างส่วนราชการจากเดิมท่ี
เป็นแบบแยกส่วนหรือ Fragmentation ใหเ้นน้เร่ืองของการพยายามท่ีจะปรับโครงสร้างใหบู้รณาการ (Integration) 
มากข้ึน ทาํให้งานสามารถมีความชดัเจนเป็นวตัถุวิสัย (Objective) มากข้ึน มีการวดัผลงานได ้(Result Oriented) 
และเปล่ียนสภาพความเป็นราชการใหท้าํงานเพื่อยดึประชาชนเป็นหลกั (Customer Oriented)  (ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 
อา้งถึงในสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548, น.5) ตอ้งมองโครงสร้างองคก์ารเสมือนส่ิงมีชีวิต 
(Organic Organization) ท่ีตอ้งมีการออกแบบหรือปรับโครงสร้างใหเ้นน้การทาํงานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมขา้มสาย
งาน ทีมขา้มสายการบงัคบับญัชา ทาํให้เกิดความคล่องตวัของการติดต่อส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศ มีขอบเขต
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การควบคุมท่ีกวา้ง ให้ความสาํคญักบัการกระจายอาํนาจและมีความเป็นทางการตํ่า (Robbins and Coulter, 2009, 
p.207) ซ่ึงการท่ีจะใหโ้ครงสร้างมีชีวติชีวาข้ึนมาไดน้ั้นสามารถทาํไดด้ว้ยการทบทวนโครงสร้างและบทบาทของ
หน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยอาจกาํหนดระยะเวลาการทบทวนโครงสร้างและบทบาทไวใ้หช้ดัเจน เช่น ทุกๆ 3-5 
ปี เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัควรปรับโครงสร้างองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัตวัแบบองคก์ารระบบเปิด (Open Model of 
Organization) ซ่ึงตวัแบบน้ีมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญั คือ มีลกัษณะเป็นองคก์ารแบบส่ิงมีชีวติหรือองคก์ารแบบไม่เป็น
ทางการ งานท่ีปฏิบติัไม่ใช่งานประจาํโดยงานจะแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้ม เนน้เป้าหมายของ
งานมากกว่าวิธีการปฏิบัติงาน ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์การจะจัดการโดยกลุ่มหรือทีมมากกว่าผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังานจะมีความรับผิดชอบและจงรักภกัดีต่อองคก์าร โครงสร้างมีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีปรับเปล่ียนตวัเอง
ได ้ความรู้อยูทุ่กหนแห่งในองค์การไม่จาํกดัเฉพาะตวัผูบ้ริหาร การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารจะเป็น
แบบแนวนอนมากกว่าแนวด่ิง ความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวหนา้กบัลูกนอ้งจะเป็นแบบท่ีปรึกษาท่ีคอยแนะนาํเร่ือง
ต่างๆ สถานภาพของบุคลากรในองคก์ารกาํหนดจากความสามารถทางวิชาชีพ ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ียอ่มส่งผลให้เกิด
การปรับเปล่ียนบทบาทในการทาํงานด้วย โดยองค์การท่ีมีชีวิตและเน้นมีความเป็นมืออาชีพมากข้ึนน้ีจะก็มุ่ง
ทาํงานหรือมีบทบาทในเชิงรุกมากข้ึน โดยเฉพาะการดาํเนินกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์เชิงรุกในงานภายใตบ้ทบาท
หนา้ท่ีของตน  

สาํหรับรูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์และตวัแบบท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้นั้นมีอยู่
หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชส้าํหรับการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วน
ราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือ การจดัโครงสร้างแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) เพราะ
เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ียงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการจดัโครงสร้างส่วนราชการแบบเดิมคือแบบตามหนา้ท่ีโดยมี
การผสมผสานโครงสร้างแบบโครงการเขา้ไป เพ่ือใหเ้กิดความยดืหยุน่ มีการประสานงาน ตลอดจนบูรณาการการ
ทาํงานร่วมกนัของส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะส่วนราชการท่ีตอ้งนาํนโยบายเดียวกนัไปสู่การปฏิบติัเพ่ิมมากข้ึน  
การจดัโครงสร้างส่วนราชการแบบเมตริกซ์จะมุ่งประสานความสัมพนัธ์ของบทบาท อาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบทั้ งแนวตั้งและแนวนอน ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานสามารถบริหารและปฏิบัติงานตามนโยบายหรือ
โครงการต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยงัทาํให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากกว่าการจดั
โครงสร้างแบบตามหนา้ท่ี และโครงสร้างแบบน้ียงัมีจุดเด่นอีกประการหน่ึงท่ีการพยายามใชท้รัพยากรมนุษยท่ี์มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการระดมทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความเช่ียวชาญส่วนหน่ึงมาจากงาน
ประจาํเพ่ือมาร่วมกนัปฏิบติังานในลกัษณะของทีมผูเ้ช่ียวชาญหรือทีมขา้มสายงาน ซ่ึงจะตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายของนโยบายหรือโครงการ การจดัโครงสร้างส่วนราชการแบบเมตริกซ์ยงัส่งผลให้ส่วนราชการ
ต่างๆ จะตอ้งบริหารและดาํเนินงานแบบไขว ้(Matrix Management) โดยหน่วยงานต่างๆ ทุกระดบัสามารถบริหาร
และปฏิบติังานร่วมกนัใน 3 มิติ ไดพ้ร้อมๆ กนั คือ  

4.1 การบริหารตามภารกิจหนา้ท่ี (Functional - based Management) ท่ีถือเป็นการบริหารแบบดั้งเดิมของ
ทุกส่วนราชการ การบริหารแบบน้ีจะเน้นการปฏิบติังานไปตามอาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจหลกัของส่วนราชการ
นั้นๆ เช่น กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจหลกัดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การบาํบดัทุกขบ์าํรุง
สุข การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ก็จะมีการจดัแบ่งส่วนราชการและดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีและบทบาท
ภารกิจหลกัเหล่านั้น  
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4.2 การบริหารตามนโยบายหรือวาระพิเศษ (Agenda - based Management) เป็นการบริหารท่ียึด
นโยบายหรือวาระพิเศษของรัฐบาล ซ่ึงในท่ีน้ีคือ การบริหารตามนโยบายหรือวาระแห่งชาติในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานข้ึนมารับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ โดย
ส่วนงานท่ีจดัตั้งข้ึนอาจไม่ไดอ้ยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีหรือภารกิจหลกั แต่เป็นการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย
หรือวาระแห่งชาติของรัฐบาล  

 การบริหารแบบตามพ้ืนท่ี (Area - based Management) เป็นการบริหารและดาํเนินงานท่ียึดพ้ืนท่ีเป็น
สําคญั หน่วยงานท่ีบทบาทมากในมิติน้ีคือราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในพ้ืนท่ีต่างๆ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน ราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ินก็ตอ้งมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบหรือใหค้วามรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียนดว้ย โดยทุกจงัหวดัตอ้งมีการ
จัดตั้ งกลุ่มงานหรือส่วนงานเก่ียวกับอาเซียน ซ่ึงอาจเป็นส่วนงานหรือกลุ่มงานหน่ึงในสํานักงานจังหวดั 
นอกจากน้ีแลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดั เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั ก็ควรมีการจัดตั้ งกลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับอาเซียนเพ่ือ
ดาํเนินการในระดบัพ้ืนท่ีดว้ย 

การจัดโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์น้ีไม่ใช่ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในส่วนราชการไทย ท่ีผ่าน
โครงสร้างแบบเมตริกซ์ไดถู้กนาํมาใชใ้นการบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการพฒันา ซ่ึงถือวา่ประสบ
ความสําเร็จพอสมควร โดยจะเห็นไดจ้ากก่อนการใช้ระบบการบริหารราชการจังหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการ
พฒันา รัฐบาลไดมี้การนาํไปใชใ้นลกัษณะโครงการนาํร่อง (Pilot Project) กบัจงัหวดั 5 จงัหวดัโดยเรียกวา่จงัหวดั
ทดลองเปรียบเทียบกับจังหวัดท่ีใช้ระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบเดิม ซ่ึงผลการประเมินโดย
สถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ีพบวา่การบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการพฒันาในภาพรวมก่อใหผ้ลดีกวา่
การบริหารราชการจงัหวดัแบบเดิม จึงมีการนาํระบบการบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพื่อการพฒันามา
ใชท้ัว่ประเทศ ซ่ึงโครงสร้างการบริหารท่ีใชใ้นการบริหารราชการจงัหวดัแบบน้ีมีลกัษณะเป็นโครงสร้างแบบ
เมตริกซ์ 

ดงันั้นในการดาํเนินการปรับโครงสร้างส่วนและบทบาทส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนดงักล่าวให้ประสบผลสําเร็จนั้น ในเม่ือเร่ืองการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ และอาเซียนก็
มุ่งเนน้ความเป็นเอกภาพดว้ยการมีหน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ และหน่ึงประชาคม (One Vision, One Identity, 
One Community) รัฐบาลควรมีการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารในรูปพระราชกฤษฎีกาเพื่อการปรับโครงสร้าง
และบทบาทของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 หรือไม่ก็ตอ้ง
เร่งรัดให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานด้านอาเซียน ดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการรองรับประชาคมอาเซียน โดยควรกาํหนดให้ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และ
จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นดาํเนินการก่อนดว้ยการจดัตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานท่ี
เก่ียวกบัอาเซียน และตอ้งขอความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ี
มีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นในการจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานเก่ียวกบัอาเซียนดว้ย โดยหน่วยงานเก่ียวกบั
อาเซียนท่ีจดัตั้งข้ึนในส่วนราชการน้ีจะตอ้งไม่มีบทบาทหรือทาํงานเฉพาะตามโครงสร้างหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ตนเหมือนท่ีเป็นมาเท่านั้น แต่ตอ้งทาํงานอย่างบูรณาการในภาพรวมร่วมกบัคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและ
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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กรมอาเซียน ซ่ึงถือเป็นเจา้ภาพหลกัในเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย  

การดาํเนินการจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการบงัคบักบัทุกส่วนราชการ ทั้งน้ีให้
ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจหรือการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาโครงสร้าง ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในแต่ละส่วนราชการเป็นผู ้
พิจารณาว่าส่วนราชการของตนมีภารกิจหรือบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกบัอาเซียนมากนอ้ยเพียงใด สมควรท่ีจะจดัตั้ง
ส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึนหรือไม่ ซ่ึงส่ิงสาํคญัประการหน่ึงวา่หน่วยงานหรือส่วนราชการนั้นๆ จาํเป็นตอ้ง
จดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนหรือไม่ข้ึนอยูก่บัยทุธศาสตร์ของแต่ละส่วนราชการวา่มียทุธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง
การบริหารหรือการพฒันากบัอาเซียนหรือไม่ หากมีส่วนราชการนั้นก็จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัตั้งส่วนงาน
หรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี แต่หากส่วนราชการนั้นไม่มีบทบาทหรือภารกิจท่ีเช่ือมโยงกับ
อาเซียนหรือมีนอ้ยมากๆ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งจดัตั้งส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึนภายในส่วนราชการ ทั้งน้ีทั้งนั้น
ควรใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างของส่วนราชการเป็นผูพิ้จารณา 

สาํหรับส่วนราชการท่ีคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างพิจารณาแลว้เห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการจดัตั้งส่วน
งานหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึน โครงสร้างองค์การท่ีทาํงานดา้นอาเซียนก็ตอ้งมีลกัษณะบูรณาการเป็นโครงสร้าง
แบบเมตริกซ์ ท่ีไม่ไดด้าํเนินการเฉพาะเร่ืองอาเซียนภายในส่วนราชการของตนเหมือนท่ีผ่านๆ มาเท่านั้น แต่
จะตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบและมีเอกภาพภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการอาเซียน
แห่งชาติ ซ่ึงอาจมีลกัษณะโครงสร้างในภาพรวม ดงัภาพท่ี 2 
 
 

                  คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
 
 
                    กองงานอาเซียน กระทรวง...        ส่วนงานอาเซียน กรม...               กลุ่มงานอาเซียน จงัหวดั... 
 
 
  หวัหนา้ส่วน                 ผูป้ฏิบติั                               ผูป้ฏิบติั                 ผูป้ฏิบติั 
    ราชการ... 
   
         ผูป้ฏิบติั                              ผูป้ฏิบติั                 ผูป้ฏิบติั
  
      

ภาพท่ี 2 แสดงขอ้เสนอการจดัโครงสร้างแบบเมตริกซ์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นว่าการปรับโครงสร้างสู่องค์การแบบเมตริกซ์ จะส่งผลให้การบริหารและการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการต่างๆ มีลกัษณะเป็นโครงข่ายหรือสามารถบริหารแบบไขวข้า้มหน่วยงานได ้การ
มอบหมายงานและการรายงานจึงเป็นแบบเมตริกซ์ท่ีจะมีการมอบหมายงานและรายงานมากกวา่หน่ึงทาง กล่าวคือ 
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การดาํเนินการใดๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียนนอกจากการมอบหมายและรายงานต่อสายงานหรือสายการบงัคบั
บัญชาตามหน้าท่ีซ่ึงก็คือรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยงัต้องรายงานไปยัง
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติดว้ย เพ่ือให้การดาํเนินงานในเร่ืองอาเซียนเป็นไปอยา่งมีเอกภาพและสอดคลอ้ง
สมัพนัธ์กนักบันโยบายและวาระแห่งชาติ เม่ือเป็นเช่นน้ีการดาํเนินการต่างๆ ของส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนท่ี
ถูกจัดตั้ งข้ึนในส่วนราชการจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบใหญ่หรือนโยบายของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติจึงเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายเก่ียวกบัอาเซียนของประเทศไทย 
โดยจะตอ้งมีพิจารณาการถ่ายทอดหรือมอบนโยบายดงักล่าวให้แก่ส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนในแต่ละส่วน
ราชการให้สอดคลอ้งกบับทบาท อาํนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ โดยในรายละเอียดเชิงปฏิบติั
ส่วนราชการสามารถกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเอง และเม่ือมีการดาํเนินการแลว้นอกจากรายงาน
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบแลว้ยงัตอ้งรายงานผลมายงัคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติอีกทางหน่ึงดว้ย 

เม่ือเป็นเช่นน้ีทรัพยากรในการดาํเนินงานเก่ียวกบัอาเซียนของส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนภายในส่วน
ราชการต่างๆ จึงมีท่ีมาสองทางดว้ย กล่าวคือ ทางหน่ึงมาจากสายงานตามอาํนาจหนา้ท่ีกบัอีกทางหน่ึงมาจากการ
พิจารณาจัดสรรให้จากคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ดังนั้ นอีกส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลจะตอ้งดําเนินการให้เป็น
รูปธรรมมากข้ึนก็คือการเพ่ิมบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีเชิงนโยบายของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติให้มีอาํนาจ
หน้าท่ีและมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการสนับสนุนการดาํเนินงานของส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนภายใน
ส่วนราชการต่างๆ ประกอบกบัจากสภาพปัจจุบนัท่ีมีการจดัตั้งส่วนงานอาเซียนหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึนในส่วน
ราชการ โครงการหรือกิจกรรมหลกัท่ีหน่วยงานอาเซียนในส่วนราชการต่างๆ ดาํเนินการก็คือโครงการหรือการ
ประชุมสร้างความตระหนกัรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยแต่ละส่วนราชการก็จะให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนกัรู้เฉพาะในงานท่ีส่วนราชการของตนรับผิดชอบอยูเ่ท่านั้น จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขดว้ยการ
เสริมเติมเตม็ความรู้ใหก้วา้งขวางไม่จาํกดัเฉพาะในบทบาท ภารกิจหรืออาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานตนเอง ซ่ึงส่วน
น้ีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติสามารถเป็นกลไกหน่ึงท่ีเขา้มาช่วยส่งเสริมได ้

นอกจากการดาํเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนงานอาเซียนในลกัษณะท่ีเครือข่ายผ่านโครงสร้างส่วน
ราชการกวา้งๆ แบบเมตริกซ์แลว้ ส่วนงานอาเซียนหรือกลุ่มงานอาเซียนในส่วนราชการต่างๆ ยงัจาํเป็นตอ้ง
แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนนโยบายและวาระแห่งชาติในเร่ือง
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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พร้อมๆ เพ่ิมบทบาทของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายท่ีสามารถส่งเสริม 
สนบัสนุนการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการเพ่ือการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เม่ือมีการดาํเนินการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ส่ิงท่ีควรดาํเนินการต่อไปก็คือการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัโครงสร้างและ
บทบาทของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงานดา้นอาเซียนของประเทศเพ่ือนบา้น โดยมีการลกัษณะเป็นการศึกษาวิจยั
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Public Administration Research) เพ่ือให้ทราบวา่ประเทศต่างๆ ใน
อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมหรือปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการในประเทศของตนเพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งไรบา้ง ซ่ึงขอ้คน้พบจากงานวิจยัดงักล่าวจะสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับ
โครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการไทยใหส้ามารถรองรับกบัการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไปได ้นอกจากน้ี
แลว้ในระยะต่อไปในเม่ืออาเซียนจะมีความเป็นเอกภาพ เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัดงัคาํขวญัท่ีวา่หน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึง
เอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม จึงจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษาวิจยัโครงสร้างระบบราชการอาเซียนเปรียบเทียบ เพื่อนาํขอ้
คน้พบมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการของประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กัน 
เพราะระบบราชการถือเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและยงัตวั
แสดงหลกั (Key Actor) ในการนาํนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติั หากประชาคมอาเซียนมีศึกษาวิจยัและปรับ
โครงสร้างระบบราชการให้คลา้ยคลึงกันย่อมจะส่งผลดีและเอ้ือประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารการพฒันา
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและความมัน่คงร่วมกนัต่อไปในอนาคต 
 ในการส่งเสริมการศึกษาวิจยัดงักล่าวก็ควรมีเจา้ภาพหลกัท่ีคอยกระตุน้ ส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน
การวิจยั โดยเฉพาะกลไกหลกัอยา่งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัควร
เป็นสองหน่วยงานเจ้าภาพท่ีตอ้งบูรณาการการทาํงานด้านการให้ทุนและสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับอาเซียน
ร่วมกนั ซ่ึงรวมถึงการให้ทุนวิจยัในประเด็นการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนน้ีดว้ย  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการท่ีบทความวิชาการเร่ืองขอ้เสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนได้กําหนดวตัถุประสงค์ของการนําเสนอไว ้3 ประการ จึงขอสรุปโดยมุ่งการตอบ
วตัถุประสงคส์ามประการดงักล่าว 
 1. การปรับโครงสร้างและบทบาทส่วนราชการเป็นการดาํเนินการปรับหรือจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของส่วนงานและตาํแหน่งงานต่างๆ ในส่วนราชการ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเพราะการจดัโครงสร้างเป็น
หนา้ท่ีหน่ึงของผูบ้ริหาร การจดัหรือปรับโครงสร้างใหเ้หมาะสมกบัอาํนาจหนา้ท่ีและภารกิจ ตลอดจนสอดคลอ้ง
รองรับกับนโยบายของรัฐย่อมช่วยให้การบริหารและการดาํเนินงานต่างๆ ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างองคก์ารของส่วนราชการต่างๆ มกัจะปรากฏออกมาในรูปของแผนผงัหรือแผนภูมิ
องคก์าร ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงหน่วยงานยอ่ยหรือส่วนงาน ตลอดจนสายการบงัคบับญัชาในส่วนราชการนั้นๆ ซ่ึง
เม่ือโครงสร้างเปล่ียนแปลงไปบทบาทภารกิจของส่วนราชการก็ยอ่มเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
 2. รูปแบบโครงสร้างหลกัในการจดัโครงสร้างส่วนราชการของไทยท่ีผ่านมาเป็นการจดัโครงสร้าง
องค์การแบบตามหน้าท่ี ซ่ึงมุ่งการแบ่งแยกงานกันทาํตามความชํานาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้มีปัญหาในการ
ประสานงานและการบูรณาการการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมและรองรับการ
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เป็นประชาคมอาเซียน และเม่ือโครงสร้างแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํอยา่งชดัเจนยอ่มส่งผลต่อบทบาทการดาํเนินงานของ
ส่วนราชการต่างๆ เป็นไปโดยยึดหน้าท่ีเป็นหลกัด้วย การทาํงานจึงเป็นแบบเชิงรับรอปฏิบติัตามกฎระเบียบ
มากกวา่การมีบทบาทการทาํงานเชิงรุกท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของงาน 
 3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียนถือเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซ่ึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีในการยอมรับหลกัการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้
จดัตั้ งส่วนงานหรือกลุ่มงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัอาเซียนข้ึนในส่วนราชการ จึงมีขอ้เสนอเชิงนโยบายให้นํา
รูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์มาใช ้แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งจดัตั้งข้ึนในทุกส่วนราชการ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างของส่วนราชการนั้นๆ โดยเม่ือส่วนราชการใดมีการจดัตั้ง
ส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึน ก็จะตอ้งทาํงานอยา่งสอดประสานและมีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัทั้งใน
ส่วนราชการและกบัคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
 สาํหรับขอ้เสนอแนะใน ระยะส้ัน ควรมีการทาํวจิยัเปรียบเทียบการจดัตั้งหน่วยงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบั
อาเซียนในส่วนราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนแลว้นาํขอ้ดีท่ีไดรั้บจากผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของไทย ส่วนใน ระยะยาว ควรทาํการศึกษาวิจยั
โครงสร้างระบบราชการของชาติสมาชิกอาเซียน เพ่ือหาหนทางปรับโครงสร้างส่วนราชการทั้ งระบบให้
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมัน่คงร่วมกนัต่อไป โดย
การวจิยัทั้งสองระยะน้ีตอ้งมีเจา้ภาพท่ีใหทุ้นและสนบัสนุนการวจิยัท่ีชดัเจนซ่ึงคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัควรเป็นผูแ้สดงบทบาทดงักล่าว 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เป็นประชาคมอาเซียน และเม่ือโครงสร้างแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํอยา่งชดัเจนยอ่มส่งผลต่อบทบาทการดาํเนินงานของ
ส่วนราชการต่างๆ เป็นไปโดยยึดหน้าท่ีเป็นหลกัด้วย การทาํงานจึงเป็นแบบเชิงรับรอปฏิบติัตามกฎระเบียบ
มากกวา่การมีบทบาทการทาํงานเชิงรุกท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของงาน 
 3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียนถือเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซ่ึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีในการยอมรับหลกัการปรับโครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้
จดัตั้ งส่วนงานหรือกลุ่มงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัอาเซียนข้ึนในส่วนราชการ จึงมีขอ้เสนอเชิงนโยบายให้นํา
รูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์มาใช ้แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งจดัตั้งข้ึนในทุกส่วนราชการ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างของส่วนราชการนั้นๆ โดยเม่ือส่วนราชการใดมีการจดัตั้ง
ส่วนงานหรือกลุ่มงานอาเซียนข้ึน ก็จะตอ้งทาํงานอยา่งสอดประสานและมีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัทั้งใน
ส่วนราชการและกบัคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
 สาํหรับขอ้เสนอแนะใน ระยะส้ัน ควรมีการทาํวจิยัเปรียบเทียบการจดัตั้งหน่วยงานท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบั
อาเซียนในส่วนราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนแลว้นาํขอ้ดีท่ีไดรั้บจากผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของไทย ส่วนใน ระยะยาว ควรทาํการศึกษาวิจยั
โครงสร้างระบบราชการของชาติสมาชิกอาเซียน เพ่ือหาหนทางปรับโครงสร้างส่วนราชการทั้ งระบบให้
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมัน่คงร่วมกนัต่อไป โดย
การวจิยัทั้งสองระยะน้ีตอ้งมีเจา้ภาพท่ีใหทุ้นและสนบัสนุนการวจิยัท่ีชดัเจนซ่ึงคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติและ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัควรเป็นผูแ้สดงบทบาทดงักล่าว 
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The Future Education Leaders in the ASEAN Community: 
What do You Want to be Clones Drones or Dragons? 

 
Pratumtip Thongcharoen* 

Somboon Sirisunhirun** 
 

Abstract 
 

The theme of the article is derived from the joint international conference on “The Future 
School Leaders in the ASEAN Community” on 25th June, 2013at Eastin Hotel, Bangkok, Thailand.  
However, 3 types of education leaders (clones, drones, and dragons)also have different styles both 
advantages and disadvantages.Therefore, there is a serious question that “What type of leader you 
want to be?” Particularly, from the research result of Prof.Dr.Philip Hallinger, he declared that since 
the Education Reform in Thailand during 1999-2000 AD, Thailand has a big change of vision and 
attitude but one thing does not change is the behavior of education leaders. This is a major obstacle to 
the development of education in Thailand. Therefore the three speakers recommended the education 
leaders need to change their behaviors into the “Dragon” as a leader in the educational community of 
the ASEAN in the future under the concept “different dragons, different purposes”. 
 
 
Keywords: Education leader/ ASEAN Community/ Change/ Collaboration 

                    
ผู้น าสถานศึกษาของชุมชนอาเซียนในอนาคต:แม่แบบ หุ่นยนต์ มังกร แบบใดทีคุ่ณต้องการจะเป็น 

ประทุมทพิย์  ทองเจริญ* 
สมบูรณ์  ศิริสรรหรัิญ** 

บทคดัย่อ 
เน้ือหาสาระและกรอบแนวคิดหลกัของบทความวิชาการเร่ืองน้ีมีท่ีมาจากการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาติ หัวขอ้ ‚The Future School Leaders in the ASEAN Community‛ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 ณ 
โรงแรม Eastin กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทั้งน้ี ผูน้าํทั้ ง 3 แบบ  (แม่แบบ หุ่นยนต ์มงักร)  ลว้นมีขอ้ดีและ
ข้อเสียท่ีแตกต่างกัน จึงมีคําถามท้าทายว่าผู ้นําแบบใดท่ีคุณต้องการจะเป็น โดยเฉพาะผลการวิจัยของ 
Prof.Dr.Philip Hallinger ซ่ึงช้ีชดัว่าตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาไทย ระหว่าง ค.ศ.1999-2000 กระทัง่ปัจจุบนั 
การศึกษาไทยมีการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์และทัศนคติไปมาก แต่ส่ิงหน่ึงท่ีแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ 
พฤติกรรมของผูน้าํสถานศึกษา  ส่ิงน้ีเป็นอุปสรรคสําคญัของการพฒันาการศึกษาไทย ดงันั้น ผูน้าํสถานศึกษา
จะตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองเสียก่อน (be a changes) ซ่ึงผูน้าํแบบมงักร คือ รูปแบบผูน้าํสถานศึกษาของชุมชน
อาเซียนในอนาคตท่ิวทิยากรทั้งสามคนแนะนาํ ภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ ‚มงักรต่างชนิดต่างเผา่พนัธ์ุ ยอ่มมีวตัถุประสงค์
ท่ีต่างกนั‛   
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บทน า 
 

บ ท ค ว า ม น้ี มี ท่ี ม า จ า ก ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ
การจดัการภาครัฐ ตลอดจนคณาจารย ์จากคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดลไดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ
นานาชาติ หัวขอ้“ผูน้าํสถานศึกษาชุมชนอาเซียนในอนาคต” 
(The Future School Leaders in the ASEAN Community) จดั
ข้ึนในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.30 น. ณ Eastin 
 Hotel กรุงเทพฯ ภายใตค้วามร่วมมือของสถาบนัการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบดว้ย จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั, Hong Kong Institute of Education, Miyagi University of Education และ International Institute for 
Development of Education Administrators (IIDEA) (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) โดยมีผู ้บริหาร
สถาบนัการศึกษากวา่ 250 คน จากทัว่ประเทศเขา้ร่วมการประชุมวชิาการน้ี 
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ไปอยา่งรวดเร็ว ท่ีสาํคญั หากผูน้าํเหล่าน้ีไม่สามารถปรับตวัไดก็้จะทาํใหอ้นาคตการศึกษาไทยไปสู่เป้าหมายท่ีวาง
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผูน้าํสถานศึกษาอาเซียนทั้ ง 3 รูปแบบ (แม่แบบ 
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2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างศกัยภาพและการพฒันาผูน้าํสถานศึกษาอาเซียน
ในอนาคต 
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บทความวชิาการเร่ืองน้ี นาํเคา้โครงเร่ืองมาจากการเขา้ร่วมประชุม ลกัษณะการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) หัวขอ้ ‚The Future School Leaders in the ASEAN Community‛ เม่ือวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Eastin กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  จากนั้น ผูเ้ขียนไดศึ้กษาขอ้มูลและทบทวน
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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วรรณกรรมเพ่ิมเติม (literature review) ตามดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และสังเคราะห์ขอ้มูลโดย
อาศยัวธีิการ “dialectical method” ซ่ึงริเร่ิมโดยเพลโต  ดงัปรากฏในงานของ Ball (1979)  ท่ีเขาอา้งวา่ มีนกัวิชาการ
รุ่นหลงัพฒันารูปแบบและวิธีการน้ีเร่ือยมา อาทิ อริสโตเติล (ลูกศิษยข์องเพลโต) และเฮเกล เป็นตน้ ทั้งน้ี วิธี
การศึกษาดังกล่าวประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั คือ ทฤษฎี (Thesis)  การวิพากษ์ทฤษฎี (Anti/ Critique-
Thesis) และ การสงัเคราะห์ (Synthesis) อยา่งเป็นระบบต่อไป  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ค าวา่ “ผูน้ าสถานศึกษา” ในท่ีน้ี หมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรงตั้งแต่
ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
อธิการบดี คณบดี ตลอดจน อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการศึกษา ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์ นโยบาย ตลอดจนแผนในการพฒันาการศึกษาของไทยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ งใน
ระดบัประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะชุมชนอาเซียน 
 
ผลการศึกษา 

Prof.Dr.Allan Walker, จาก Hong Kong Institute of Education บรรยายเป็นท่านแรก หัวขอ้ “หลกัการ
ของผูน้าํท่ีเราตอ้งการ: ผู้นาํตามแม่แบบ ผู้นาํแบบเคร่ืองร่อน/ หุ่นยนต์ หรือ ผู้นาํแบบมงักร” (The Principals that 
We Want: Clones, Drones or Dragon’s) จากนั้น ท่านก็อธิบายลกัษณะของผูน้าํเชิง “สัญ” (symbolic) ในทาง
ปรัชญาเช่ือมโยงกบัผูน้าํทั้งสามแบบ ซ่ึงส่วนน้ีสามารถตอบโจทยข์องวตัถุประสงคข์อ้แรก ไดด้งัน้ี  

 ผู้น าแบบแรก ผูน้ําตามแม่แบบ (พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์) เป็นลกัษณะผูน้ําในอดีต ท่ีมกัจะชอบทาํอะไร
เลียนแบบ ตามแบบอยา่ง โดยท่ีไม่คิดอะไรมากมาย โดยคาดหวงัวา่หากทาํตามแบบอยา่งของผูป้ระสบความสาํเร็จ
ตนก็จะประสบความสาํเร็จตามไดไ้ม่ยาก ประเด็นน้ี หากวเิคราะห์ (analysis) และสงัเคราะห์ (synthesis) โดยอาศยั
บริบทรอบขา้งก็จะพบว่าส่ิงแวดลอ้มของการทาํงานและปัจจัยต่างๆในอดีตอาจจะเอ้ือให้ผูน้าํดาํเนินรอยตาม
แบบอยา่งผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ ลกัษณะของการเลียนแบบ(Cloning) ไดไ้ม่ยากนกั แต่หากพิจารณาบริบทใน
ปัจจุบันท่ีสภาพแวดล้อมทุกอย่างเปล่ียนแปลงจากเดิมมาก กอรปกับมีความพลวตั (dynamic) ของส่ิงต่างๆ 
ตลอดเวลา ดงันั้น ผูน้าํแบบน้ีจึงอาจเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในอดีตแต่ไม่เหมาะสมกบับริบทในปัจจุบนั  

ประเด็นน้ี ผูเ้ขียนวิเคราะห์เพ่ิมเติมวา่ เป็นไปตามกฎธรรมชาติ (Law-like reality)  ดงัท่ี ชาย โพธิสิตา 
(2554: 75) กล่าวไวใ้นหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ” ซ่ึงเป็นงานเขียนเล่มสําคญัของเขา  
สอดคลอ้งกบัสามญัการ (Normal Science) ตามหลกัการของ Kuhn (1970) ซ่ึงอธิบายเพ่ิมเติมตามหลกัปรัชญาขั้น
สูงท่ีเรียกวา่ “ภววิทยา” (ontology) (Hempel, 1965: 229-496) ไดว้า่ในโลกน้ีไม่มีส่ิงใดท่ีเหมือนกนัทุกประการ 
แมก้ระทัง่ฝาแฝดก็ยงัมีความต่างกนั ดงันั้น แบบแรกจึงไม่สามารถปฏิเสธกฎธรรมชาติขอ้น้ีได ้โดยเฉพาะการ
ลอกเลียนแบบได้เฉพาะทางกายภาพ (Physics) แต่บางส่ิงบางอย่าง อาทิ จิตใจ  คุณธรรมจริยธรรม และ
ประสบการณ์ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) เฉพาะบุคคล ไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ดงัท่ีนกัวิชาการยุคปัจจุบนั
มกัเทียบเคียงกบัการตดัเส้ือโหลท่ีไม่สามารถทาํให้ใส่ไดพ้อดีกับทุกคนนั่นเอง (one-size-fits-all) (Cambridge 
Dictionaries Online, 2013) 
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ผู้น าแบบทีส่อง ผูน้าํแบบเคร่ืองร่อน / หุ่นยนต ์(Drones) ผูน้าํลกัษณะน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้ชอบใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยคุโลกาภิวตัน์ และสังคมฐานความรู้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
โดยเฉพาะผูน้าํรุ่นใหม่ (new generation leaders) ท่ีเปิดรับเทคโนโลยเีขา้มาในชีวติประจาํวนัแทบทุกกิจกรรมก็วา่
ได ้ตรงกนัขา้มกบัผูน้าํรุ่นเก่าท่ีปฏิเสธการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ตามไม่ทนัเทคโนโลยีท่ีกา้วไปเร็ว
มาก บางคนก็กลัวเทคโนโลยีข้ึนสมอง ซ่ึงศัพท์ทางการแพทยเ์รียกว่า “cyberphobia symptoms” (Suzanne 
Fredericks, 2012) อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนมองวา่ สถาบนัการศึกษาทุกท่ีทุกแห่งในโลกลว้นมีทั้งผูน้าํรุ่นเก่าและรุ่น
ใหม่ปะปนกนั คาํถามทา้ทายจึงมีวา่ ทาํอยา่งไรจึงจะใหเ้กิดความลงตวัของการใชเ้ทคโนโลยขีองคนสองรุ่นเพ่ือให ้
“เทคโนโลยี” เป็นเสมือนเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีสําคญัในการติดต่อประสานงานท่ีรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ดงัท่ี
วทิยากรท่านแรกยกตวัอยา่งวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนั อาทิ คณบดี และ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาบางแห่งมี 
email แต่ไม่เคยใช ้(ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมา) จึงดาํเนินชีวิตการบริหารจดัการโดยการเปิดอ่านและลงนามใน
เอกสารจากแฟ้มเท่านั้น ซ่ึงขดักบัหลกัปฏิบติัลดโลกร้อน 3 Rs (Reduce, Reuse, และ Recycle)  (Reclining-
Guide.org, 2003-2013) ทาํใหส้ิ้นเปลืองกระดาษ ส้ินเปลืองเวลา ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ  ทั้งๆ ท่ีในปัจจุบนัหลาย
องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ไดน้าํระบบ e-document มาใชก้นัอยา่งแพร่หลายแลว้ก็ตาม ดงันั้น ผูน้าํสถานศึกษา
ของอาเซียนในอนาคตจึงควรปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมบางอยา่งไปพร้อมๆ กบัการเปิดหู เปิดตา และ
เปิดใจท่ีจะเรียนรู้และยอมรับส่ิงใหม่ๆท่ีผา่นเขา้มาในชีวติประจาํวนัเพ่ือให้สามารถอยูท่่ามกลางกระแส (streams) 
ของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี โดยท่ีไม่ถูกตราหนา้วา่ “เป็นคนตกยคุ”   

ผู้น าแบบทีส่าม ผูน้าํแบบมงักร (Dragons) วทิยากรเปรียบเทียบวา่ “มงักร” เสมือนผูน้าํท่ีมีความยิ่งใหญ่
ของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งมงักรของอาเซียนบวกสาม (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต)้  และอาเซียนบวกหก 
(อาเซียนบวกสาม+ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ผูน้าํแบบมงักรลว้นมีบุคลิกท่ีโดดเด่นและแตกต่างกนั
ออกไป รวมถึงมีความเขา้ใจและเท่าทนัเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั ดงันั้น ผูน้าํแบบน้ีจึงตอบโจทยผ์ูน้าํสถานศึกษา
อาเซียนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี แต่คาํถามมีอยูว่า่ทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้มงักรเป็นมงักรท่ีแทจ้ริง สามารถใชพ้ลงั
(Powerful)ท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ /เกิดประโยชน์สูงสุด (efficiency) ตลอดจนดึงศกัยภาพ 
ความรู้และทักษะบางอย่างของมังกรแต่ละแบบท่ีอาจซ่อนอยู่ภายใต้ตัวตนของผูน้ําท่ียงัมองไม่เห็น (Tacit 
knowledge) ออกมาใชอ้ย่างเกิดประสิทธิผล (effectiveness) ดงัท่ี McClelland (1973) ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา
จาก Harvard University ไดอ้ธิบายผา่นแบบจาํลองภูเขานํ้ าแขง็ (The Iceberg Model) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของนกัวิชาการ
ทัว่โลก  ทั้งน้ี ก่อนลงจากเวที Prof.Dr.Allan Walker ท้ิงทา้ยวา่ “มังกรต่างชนิดต่างสายพันธ์ุย่อมมีวัตถปุระสงค์ท่ี
ต่างกัน” (different dragons, different purposes) ส่ิงน้ีจะนาํมาซ่ึงความเป็นมืออาชีพ (professional) เครือข่าย 
(networks) ตลอดจนความร่วมมือ (collaboration) ในชุมชนอาเซียนในอนาคต 

ตามด้วยการบรรยายของวิทยากรท่านท่ีสอง Prof.Thomonori Ichinose จาก Miyagi University of 
Education หวัขอ้ ‚Japanese Viewpoint on ASEAN Education Development‛ วทิยากรมุ่งเนน้ท่ีบริบทของผูน้าํใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉพาะผูน้าํทอ้งถ่ิน กล่าวคือ การศึกษาของญ่ีปุ่นจะเน้นท่ีการศึกษาเร่ืองราว เหตุการณ์และ
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่น ร่วมกบัเน้ือหาสาระและวิทยาการจากทัว่โลก ดว้ยเล็งเห็นความสาํคญัของการนาํความรู้
และเทคโนโลยีจากท่ีต่างๆ มาประยุกต์ใชแ้ละแกปั้ญหาการศึกษาของญ่ีปุ่นอย่างแทจ้ริง เช่น การเกิดภยัพิบติั
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงอธิบายดว้ยทฤษฎีความไม่แน่นอน ท่ีผูค้นไม่สามารถควบคุมอะไรได ้หรือท่ีเรียกวา่ “Externality 
/Free rider” (Stiglitz, 2001) โดยเฉพาะสึนามิ (Tsunami) ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในญ่ีปุ่นนาํมาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิต
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
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และทรัพยสิ์น ทั้งยงัเป็นอุปสรรคของการก่อสร้างอาคารเรียนในทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย  นอกจากน้ี 
การศึกษาของญ่ีปุ่นยงัมุ่งเนน้ท่ีการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (eco/green) อาทิ พ้ืนท่ีสีเขียว (Greenland) ส่ิงเหล่าน้ี
วทิยากรย ํ้าวา่จะตอ้งปลูกฝังและบ่มเพาะในระบบการศึกษาทุกระดบั   

นอกจากน้ี ญ่ีปุ่นยงัมีองคก์ร Japan International Cooperation Agency (JICA) ท่ีทาํหนา้ท่ีให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบติัเพ่ือเตรียมรับมือกบัภยัพิบติัรวมถึงช่วยเหลือดา้นวิศวกรรม เทคโนโลยีและเคร่ืองมือพฒันาประเทศ
ให้กับประเทศกําลังพฒันา (developing countries) และประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped countries) 
โดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในความดูแลและให้ความช่วยเหลือจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ดงันั้น คาํถามทา้ทายของ
วทิยากรท่านน้ี คือ ทาํอยา่งไรผูน้าํแต่ละแบบ (แม่แบบ เคร่ืองร่อน/หุ่นยนต ์และมงักร) จึงจะเรียนรู้ความเหมือน
ในความต่าง และความต่างในความเหมือนของแต่ละพ้ืนท่ี และนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในส่วนท่ีผูน้าํแต่ละ
คนรับผิดชอบได้อย่างลงตัว ตลอดจนมีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการบริหารจัดการ โดยท่ีไม่ลืมท่ีจะ
สอดแทรกบริบทของทอ้งถ่ินและชุมชนของตนเองไปในการศึกษาและบทเรียนของแต่ละระดบัชั้น  ท่ีสําคญั 
วทิยากรไดท้ิ้งทา้ยวา่ความทา้ยทายอีกประการของผูน้าํสถานศึกษาของชุมชนอาเชียนในอนาคต คือ การคาํนึงถึง
คนกลุ่มนอ้ย (minority) ไดแ้ก่ คนพิการ ชาวต่างชาติท่ีมาอาศยัในประเทศนั้นๆ ตลอดจนผูด้อ้ยโอกาส นกัเรียน-
นักศึกษาท่ีเรียนไม่เก่ง เป็นตน้ คนเหล่าน้ีควรได้รับโอกาสในการพฒันาความรู้และทักษะท่ีเท่าเทียมกัน ซ่ึง
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมมือ (collaboration) ตลอดจนแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือ
ช่วยเหลือและพฒันาคนกลุ่มน้ีร่วมกนั  

ปิดทา้ยดว้ยการบรรยายของ Prof.Dr.Philip Hallinger จาก Hong Kong Institute of Education หัวขอ้ 
‚School Leadership in Thailand: Past, Present and Future‛ วิทยากรท่านน้ีตอ้งการจะส่ือให้เห็นวา่บริบทของ
การศึกษาไทยและผูน้าํของสถาบนัการศึกษาไทยในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นอยา่งไร โดยบรรยายผ่านการ
เล่าประสบการณ์ท่ีท่านเคยทาํงานและทาํวิจยัในไทยเม่ือหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงท่านมองว่าประเทศไทยมีสายการ
บงัคบับัญชา (hierarchy) ท่ีเขม้แข็งมายาวนาน สอดคลอ้งกับการบริหารแบบบนลงล่าง (Top down) ดังนั้น 
ผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษาจึงมีอาํนาจมากในการสัง่การต่างๆ ขณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ ผูท่ี้อาวโุสนอ้ยกวา่
จะเป็นผูท้าํตามคาํสัง่มากกวา่ท่ีจะเป็นผูน้าํเสียเอง ขณะท่ีการบริหารลกัษณะล่างข้ึนบน (Bottom up) ในบริบทของ
สังคมไทยแมจ้ะมีปะปนอยู่บา้งในทุกท่ีทุกหน่วยงานแต่ “พลงั” ในการขบัเคล่ือนและการยอมรับมีน้อยกว่า
ลกัษณะแรก (ประทุมทิพย ์ ทองเจริญ, 2555) 

ประเด็นน้ี วทิยากรวเิคราะห์วา่ความซบัซอ้นของการบริหารในบริบทของสงัคมไทยทาํใหอ้าํนาจในการ
ตดัสินใจ การบริหารจดัการ และการปกครองของผูน้าํในส่วนต่างๆ ระหวา่ง “ผูน้าํท่ีอาวุโสนอ้ย”(ตาํแหน่งเล็ก) 
กบั “ผูน้าํท่ีอาวุโส”(ตาํแหน่งใหญ่)  ส่งผลให้การบริหารจดัการขาดความเด็ดขาดและชดัเจนในทางปฏิบติั ซ่ึง
วทิยากรยกตวัอยา่ง “หนู” กบั “ชา้ง” กล่าวคือ ในหน่วยงานเดียวกนัผูท่ี้อาวโุสนอ้ยกวา่ หรือ มีตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่จะ
เป็น “หนู” ขณะท่ีผูบ้ังคบับัญชาจะเสมือน “ช้าง”ท่ีมีพละกาํลงัและมีอาํนาจมากในการสั่งการ ขณะเดียวกัน 
ผูบ้งัคบับญัชาของเราท่ีเป็นชา้งในองคก์ร อาจจะกลายเป็น “หนู” เม่ือไปอยูใ่นเวที หรือ องคก์รอ่ืนท่ีมีสถานภาพท่ี
ใหญ่กวา่  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาขององคก์รท่ีใหญ่กวา่ก็จะเป็น “ชา้ง”ไปโดยปริยาย  ส่ิงน้ีสะทอ้นถึงความเขม้แข็งของ
สายการบงัคบับญัชาในระบบราชการ ตลอดจนค่านิยมและวฒันธรรมของระบบอาวโุส และระบบอุปถมัภข์อง
ไทยท่ีมีรากฐานหยัง่ลึกมาชา้นาน จึงอาจกล่าวไดว้่าลกัษณะน้ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีเรียกว่า “Thai styles” ซ่ึง
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วิทยากรช้ีให้เห็นว่าต่างพ้ืนท่ี ต่างวฒันธรรม ต่างองคก์ร ลว้นมีรูปแบบและวิธีการบริหารจดัการในทางปฏิบติัท่ี
ต่างกนั ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่สอดคลอ้งกบัหลกั “โยนิโสมนสิการ”  (ว.วชิรเมธี, 2555: 29 และ 36) ในทางพุทธศาสนา
ท่ีสอนใหม้องโลกในแง่ดี คิดบวก (positive thinking) และมีความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนการพินิจพิเคราะห์ถึงตน้
สายปลายเหตุอย่างถ่ีถว้นชัดเจน เน่ืองจากทุกองค์ประกอบ ทุกเหตุการณ์ลว้นมีท่ีมาและท่ีไปต่างกนั หากผูน้ํา
สถานศึกษาเขา้ใจถึงสจัธรรมขอ้น้ีก็จะช่วยใหส้ามารถบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตบ้ริบทท่ีซบัซอ้นไดดี้ยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ี วิทยากรยงัเสริมอีกวา่ ปัจจุบนัผูเ้รียนมีบทบาทในชั้นเรียนและกิจกรรมทางวิชาการมากข้ึน การเรียน
ไม่ไดถู้กปิดกั้นเฉพาะในหอ้งเรียนอีกต่อไป อาทิ การศึกษาทางเลือก และการศึกษาอิสระ ซ่ึงเขา้มาเติมเต็มความรู้
ของนกัเรียนนกัศึกษาในยุคปัจจุบนัไดม้ากข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กคน ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีตอ้งการ 
ห้องเรียนของนักเรียนในอาเซียนก็จะกลายเป็นห้องเรียนท่ีใหญ่ข้ึน ผูเ้รียนจะเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี และ
ประวติัศาสตร์ของชนชาติต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียน เสมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน 
ประชากรราว 600 ลา้นคน (กาญจนา  เทียนลาย. 2555) อยู่ภายใตร่้ม (ชุมชน) เดียวกนั   ครูผูส้อนก็จะตอ้งมี
ทศันคติท่ีวา่ ‚To teach‛ และ ‚ To love‛ หมายถึง รักท่ีจะสอนและรักลูกศิษย ์(Philip Hallinger, 2013)  

ดงันั้น การเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีควรเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพ่ือกระตุน้ความสนใจและการ
มีส่วนร่วมของผูเ้รียนกบัเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการจะสอดแทรกลงไปในบทเรียน แทนท่ีการสอนแบบเดิมๆ (ชวน
ง่วงนอน) ครูผูส้อนพูดคนเดียวหน้าชั้น หรือ เปิดหนังสืออ่านให้ผูเ้รียนฟัง หรือ อ่านตามเอกสารการนาํเสนอ 
(PowerPoint) ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม ทดลองวทิยาศาสตร์แบบทดลองแหง้ (ไม่มีการทดลองจริง) เพียงแต่
นาํเอาผลการทดลองมาเล่าให้ฟัง เป็นตน้  ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่การดาํเนินการของผูน้าํสถานศึกษาควรจะดาํเนินไป
ตามบทบาทสาํคญั 3 ประการ คือ 1) สญัทางวฒันธรรมท่ีต่างกนั  2) การบริหารจดัการภายใตบ้ริบทและอตัลกัษณ์
ท่ีแตกต่าง 3) รูปแบบและลกัษณะของการปกครองของสงัคม ชุมชน หรือ ประเทศนั้นๆ (Philip Hallinger, 2013) 
อย่างไรก็ตาม  แมว้่าประเทศไทยจะมีการปฏิรูปการศึกษา ช่วง ค.ศ.1999-2000 ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  (กระทรวงศึกษาธิการ: ม.ป.ป.) ซ่ึงส่งผลให้วิสัยทศัน์ (Vision)  และความคิดของผูน้าํ
สถานศึกษาเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัและเท่าทนัโลก  แต่ใน
มุมมองของวิทยากรกลับพบว่าผู ้นําสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมแบบเดิมๆ ซ่ึงขัดแยง้กับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ดังท่ีกล่าวมา ด้วยเหตุน้ี วิทยากรจึงเน้นย ํ้ าว่าการเปล่ียนแปลงท่ีกําลังพูดถึงน้ี คือ การ
เปล่ียนแปลงท่ีพฤติกรรมของผูน้าํสถานศึกษานัน่เอง (be a changes) เพ่ือขบัเคล่ือนส่วนต่างๆให้สามารถเดินไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพรองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเตม็ตวัท่ีกาํลงัจะมาถึงในไม่ชา้  

จากประสบการณ์ของวิทยากรท่ีเคยทาํงานในประเทศไทย ท่านประมาณการว่าตั้ งแต่มีการปฏิรูป
การศึกษาจนถึงวนัน้ีผูน้าํสถานศึกษาของไทยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพียง 35% เท่านั้น ขณะท่ีผูน้าํ
สถานศึกษาของหลายประเทศในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวยีดนาม ไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมรุดหนา้
ไปมาก กอรปกับมีการพฒันาไปเร่ือยๆ จนผูน้ําสถานศึกษาของอาเซียนอีกหลายประเทศยากท่ีจะตามทัน 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวติ (lifelong learning) และการนาํเอา“ภาษา” มาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาคน 
พฒันาชาติ  (จีระ หงส์ลดารมภ ์และพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา, 2553: 111)  อาทิ คนเวียดนามจาํนวนไม่นอ้ยท่ี
สามารถพูดและส่ือสารไดถึ้ง 5 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  ภาษาไทย และภาษาฝร่ังเศส  
ทาํนองเดียวกบัประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  จึงทาํให้พวกเขามีความไดเ้ปรียบทั้งในดา้นการศึกษา การทาํงาน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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และการใชชี้วิตประจาํวนั จากท่ีกล่าวมา ผูเ้ขียนจึงสรุปองค์ประกอบสําคญั 7 ประการท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ศกัยภาพและการพฒันา ตลอดจนการปรับตวัของผูน้าํสถานศึกษาอาเซียนในอนาคต ดงัภาพท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

ภาพที ่1 องคป์ระกอบสาํคญัของการเป็นผูน้าํสถานศึกษาอาเซียนในอนาคต 
เสนอแผนภาพโดย ประทุมทิพย ์ทองเจริญ, 2556 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากท่ีไดฟั้งการบรรยายของวิทยากรทั้ งสามคน ผูเ้ขียนสรุปไดว้่า ผูน้ําของชุมชนอาเซียนในอนาคต
จะตอ้งเป็นคนท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) อาทิ ผูน้าํสิงคโปร์ท่ีปลูกฝังให้คนสิงคโปร์เป็นผูท่ี้กระหาย
ความรู้ตลอดเวลาโดยโปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให ้“คน” ซ่ึงเป็น “ทุนมนุษย”์ของชาติสามารถยืน
หยดัและพฒันาประเทศท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และความไม่แน่นอนของสรรพส่ิงตามกระแส
โลกาภิวตัน์ ในสงัคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูน้าํสถานศึกษาตามแบบมงักร (dragons) ในรูปแบบท่ีมีอตัลกัษณ์ (identity) โดดเด่นแตกต่างกนั  
ผนวกกบัความคล่องแคล่วและเปิดรับการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการติดต่อส่ือสาร ความ
ร่วมมือ (collaboration) และการตดัสินใจ (decision making) ของผูน้าํใหร้วดเร็วทนัใจเพื่อให้การใชท้รัพยากรเกิด
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ตามแนวทางของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดว้ยวิธีง่ายๆ 
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3Rs ไดแ้ก่ ลดการใช ้(Reduce) ใชซ้ํ้ า (Reuse) และแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  ตลอดจนการคาํนึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และภยัพิบติั (disasters) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพและการพฒันาผูน้ํา
สถานศึกษาอาเซียนในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื (sustainability) 

ณ วนัน้ี คงไม่มีใครปฏิเสธกระแสการเปิดประตูรับเพ่ือนบา้นอาเซียนอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ.2015 ท่ี
กาํลงัจะมาถึง ซ่ึงนอกจากจะมีเพ่ือนบา้น 10 ประเทศแลว้ ยงัมีอาเซียนบวกสาม โดยการเพ่ิม 3 ประเทศเขา้มา 
ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอาเซียนบวกหก (อาเซียนบวกสาม+ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย) (The 
ASEAN Secretariat, 2012) ล่าสุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จดัโครงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาไทย-อาเซียน ปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2) เพ่ือให้นักศึกษาไทยไดร่้วมกิจกรรมวิชาการ ตลอดจนร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน รวมระยะเวลาไม่เกิน 4 
เดือน ในรอบน้ีมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหิดลไดรั้บทุน ดงักล่าว จาํนวน 3 คน จากคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จาํนวน 2 คน คือ นางสาวสุธิรัส ชูช่ืน นางสาวประทุมทิพย ์ทองเจริญ  และนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 1 คน คือ นางสาวปรีดิพัทธ์ สัตยสุนทร โดยจะเดินทางไปร่วมทํากิจกรรมกับ
มหาวิทยาลยัเจา้ภาพ 3 แห่ง ไดแ้ก่ University of the Philippines, Universiti Sains Malaysia และ Nanyang 
Technological University, Singapore ตามลาํดบั (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2013:2) ท่ีสาํคญั การ
ไปร่วมทาํกิจกรรมของนักศึกษาคร้ังน้ี  นอกจากจะไดด้าํเนินการตามภารกิจดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นการช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาของประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อยอดถึง
ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมวิชาการอย่างเป็นทางการ(Memorandum of Understanding :MOU) ของผูน้าํ
สถานศึกษาอาเซียนในโอกาสต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ  ท่ีปรึกษา  และอ.ดร.สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ์ ผูใ้ห้
คาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงบทความน้ี  ผศ.ดร.นภเรณู สจัจรักษ ์ธีระฐิติ ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์
การจดัประชุมดังกล่าว ตลอดจนกิจกรรมวิชาการต่างๆ แก่นักศึกษา  ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี หัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์  ตลอดจนหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้การสนับสนุนผูเ้ขียนและนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการเขา้ร่วม
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The Impact of University Ranking Systems (URS) on National Policy Foresight  
:Research Literature Review and Policy Recommendations 

 
Roongdao Jarupoom* 

Somboon Sirisunhirun** 
 

Abstract 
 

 The purposes of this article were 1).To analyze the impacts of URS on NHE Policy Foresight 
.2) to help HE policymakers and stakeholders make strategic choices regarding the future. Over 10 
years  Thai Government has been seeking ways to secure improved performance from higher education 
institutions in order to be at higher levels of education quality. One popular approach has been 
University Ranking Systems.                
               The 2  main research questions of this academic article are as follows :  firstly “In what ways 
do university ranking systems have impacts on National Higher Education Policy?”, secondly “How 
can the HE policy makers and stakeholders make strategic choices regarding the possible future not 
predicted future”?. 
               The studies stated that University Ranking Systems have impacts on Strategic purposes of the 
country in developing HE Institutions  (HEI)to be more competitive in the world competition.  HEIs in  
each country are  using different university ranking models. Some HEIs are successful, some are not. 
Some HEIs do not participate the rankings. HEIs‟ Stakeholders considered the universities in the top  
ranking to make their strategic choices. These considerations have impacts on NHE Policy Foresight in 
the areas of economic, society, technology, environment and politics. The conclusion is done by 
providing policy recommendations for overcoming many obstacles to those NHE policy foresight. 
 
 
Keywords: University Ranking System/ National Higher Education Policy Foresight/ Analysis 
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รัฐบาลแต่ละประเทศพยายามคน้หาวิธีการท่ีจะพฒันาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยก ระดับ คุณภาพ
การศึกษาใหสู้งข้ึน  หน่ึงในวธีิการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานิยมใชคื้อ  ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั   

ซ่ึงการเขียนบทความเชิงวิชาการน้ีมีคาํถามหลัก 2 ประการคือ ประการแรก ระบบการจัดอนัดับ 
มหาวทิยาลยัมีผลกระทบต่อภาพนโยบายอุดมศึกษาไทยอยา่งไร   ประการท่ีสอง มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายอะไร 
ท่ีช่วยให้ผูจ้ ัดทํานโยบายและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทางเลือกยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัภาพอนาคตท่ีเป็นไปไดใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัมี ผลกระทบ ต่อ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของประเทศในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน ใน 
โลกแห่งการแข่งขนัสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละประเทศใชต้วัแบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีแตกต่างกนั  สถาบนั 
อุดมศึกษาบางแห่งประสบความสาํเร็จ  บางแห่งลม้เหลว  บางแห่งไม่เขา้ร่วมการจดัอนัดบั  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
พิจารณาเลือกสถาบนัอุดมศึกษาท่ีติดอนัดบัสูงในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงการพิจารณาเหล่าน้ี มีผลต่อ ภาพ
อนาคต นโยบายอุดมศึกษาของประเทศในดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การเมือง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ การใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือจดัการกบัอุปสรรคต่างๆท่ีมี ต่อ ภาพอนาคต
ดงักล่าว   
 
ค าส าคญั:  ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั /ภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาไทย / การวเิคราะห์  
 
 
บทน า 

ผูเ้ขียนบทความตระหนกัถึงความสาํคญัของการยกระดบัคุณภาพของการศึกษาของประเทศเพราะ เป็นท่ี
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ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมถึงดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงสถาบนัอุดม ศึกษาทัว่โลก   
ได้ใช้ระบบการจัดอนัดับมหาวิทยาลยัเป็นทางเลือกหน่ึงในการพฒันาการจัดการของตนเองผูศึ้กษา ได้อ่าน 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลกระทบของระบบการจัดอนัดับมหาวิทยาลยัท่ีมีต่ออุดมศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย   
(Marian Thakur, 2007)  มีขอ้คน้พบวา่ การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัไดเ้ปล่ียนแปลงภาพอนาคตอุดมศึกษาทัว่โลก 
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ดงันั้นผลกระทบท่ีไดรั้บจึงแตกต่างกนั และไม่มีการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัใดท่ีไดรั้บความเช่ือถือ 

แต่จากรายงาน วิจยั ของ European University Association (Andrejs,2011) เก่ียวกบั การจดัอนัดบั 
มหาวิทยาลยัประจาํปีการศึกษา เร่ือง “การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัระดบัโลกและผลกระทบจากการจดัอนัดับ 
มหาวทิยาลยั”ดงักล่าวมีขอ้คน้พบวา่ การจดัอนัมหาวิทยาลยัมีแนวโนม้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา นกั
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วตัถุประสงค์หลกัเพื่อคน้หามหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุด และสถาบนัการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง มีตวัช้ีวดั 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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แตกต่างกนั  การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัเนน้เพียงวิธีวิทยาการ ในการประเมิน ดา้นการวิจยัเพ่ือ “ความโปร่งใส” 
เพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ มากกวา่ จะเป็นการจดัอนัดบั  เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุปจากมุมมองของสถาบนัอุดมศึกษา นักนโยบายและสังคมมองว่า ระบบการจดัอนัดับ 
มหาวิทยาลยัในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีประเทศออสเตรเลียและประเทศองักฤษมีความหลากหลาย เช่น มีทั้ งการ 
ยอมรับ ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเพื่อยกระดบัความมีคุณภาพ “ความโปร่งใส” และ“ไม่มีสถาบนัใดท่ีจะได ้
รับการยอมรับ” ในขณะท่ีระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง ทาํใหผู้เ้ขียนสนใจ ท่ี
จะนาํเสนอบทความเชิงวิชาการเร่ือง“การวิเคราะห์ระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยักบัภาพอนาคตนโยบายอุดม 
ศึกษาของประเทศ:การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย” วตัถุประสงค์คือ 1)เพื่อ
วิเคราะห์ ผลกระทบของระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ 2) 
เพ่ือช่วยให ้นกันโยบายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถาบนัอุดมศึกษาไดส้ร้างทางเลือก
กลยทุธ์ หลายรูปแบบจากภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปไดสู้งวา่จะเกิดข้ึนเป็นบทความเชิงวิชาการท่ีศึกษาเอกสาร 
และ งานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยักบัภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาของประเทศโดยใช ้
“กรอบกระบวนการภาพอนาคต” ( A Generic foresight process framework) (Joseph,2003) ในการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ  

1. ปัจจยันาํเขา้  (Inputs) ศึกษาวา่อะไรกาํลงัเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั  
2. ภาพอนาคต (Foresight) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนยอ่ยคือ  

  2.1 ขั้นวเิคราะห์ (Analysis) คือ  จากขั้นตอนท่ี 1 มีอะไรบา้งท่ีดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึน 
  2.2  ขั้นตีความ  (Interpretation)  คือ วเิคราะห์วา่จากขอ้ 2.1 อะไรท่ีกาํลงัเกิดข้ึนจริงๆ 

3. ปัจจยันาํออก  (Outputs)  อะไรท่ีเราอาจจาํเป็นตอ้งทาํ 
4. กลยทุธ์  (Strategy) เราจะทาํอะไรและอยา่งไร  (นโยบายและยทุธศาสตร์) 

  คาํอธิบายขา้งตน้ดงัปรากฏในภาพดา้นล่าง 
 
The foresight framework, in “Question” form 
 
Figure 2 Ð The foresight framework, in 
`̀ question’’ form 
 
 
 
 
   
      
 

ภาพที ่1  A Generic foresight process framework (Joseph,2003,pp.14) 
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ขั้นตอนที ่1 ปัจจยัน าเข้า  อะไรก าลงัเกดิขึน้เกีย่วกบัระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั  
 ในส่วนน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งหวัขอ้วรรณกรรมอะไรกาํลงัเกิด ข้ึนเก่ียวกบัระบบการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยั 
ใน การวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดค้าํตอบตามวตัถุประสงค ์ มี 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 
1.1นโยบายอุดมศึกษา  

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบันโยบายอุดมศึกษาของประเทศท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการจดัอนัดบั
มหาวทิยาลยัมีดงัน้ี 

ระดบัประเทศ  
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) มาระสาํคญัคือ “อุดมศึกษาเป็นแหล่ง

องคค์วามรู้และพฒันากาํลงัคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาชาติอย่างย ัง่ยืน  สร้างสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีบทบาทสูง ในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” ภายใต้ 4 
ยทุธศาสตร์คือ LEGSSTRATEGY ดงัน้ี  
          L= Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and Quality 
Education at all) คือ เปล่ียนระบบการนาํองคก์ร 
                        E= Educator Professional (พฒันาอาจารยใ์ห้เป็นมืออาชีพ และพฒันาผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย)์ 
          G= Graduate with Quality and Social Responsibility (ยกระดบัคุณภาพบณัฑิตอยา่งกา้วกระโดด) 
          S= Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขบัเคล่ือนสถาบนัอุดม ศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).(2551). ไดด้าํเนินการจดัทาํกรอบ แผนอุดม ศึกษา ระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)ข้ึน มีสาระหลกัโดยสรุป 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นเร่ืองของภาพอนาคต ท่ีจะมี
ผลกระทบ  ส่วนท่ี 2 เป็นเร่ืองของนโยบาย คือ ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ ยาวมี 
9 ประเด็นประกอบดว้ย 1. รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอ่ืนๆ 2. การแกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั 3. ธรรมา ภิบาล
และการบริหารจดัการอุดมศึกษา  4. บทบาทของมหาวิทยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถ ในการแข่งขนั ของ
ประเทศ 5. การเงินอุดมศึกษา 6. การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา 7. เครือข่ายอุดมศึกษา 8. การพฒันาอุดม ศึกษา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ 9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

Ka Ho Mok. (2009) จากมหาวิทยาลยัฮ่องกงไดท้าํงานวิจยัเร่ือง “The Quest for Regional Hub of 
Education:Searching for New Governance and Regulatory Regimes in Singapore, Hong Kong and Malaysia.”
งานวิจยัน้ีศึกษาการเติบโตของการศึกษาขา้มประเทศในระดบัอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย และ
ฮ่องกง พบวา่ มีความซบัซอ้นของการจดัการองคก์รเม่ือการศึกษาโลกมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว มีการแพร่ หลาย 
ของ องค์การท่ีจัดการเก่ียวกับการศึกษา จึงควรมีการวิจัยเพ่ือการพฒันา ความเขา้ใจและ มโนทัศน์ ของการ
เปล่ียนแปลงการจดัการ การปกครองอุดมศึกษาในบริบทของศูนยก์ารศึกษาภาคพ้ืนเอเชีย 

 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 330 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ระดบันานาชาต ิ      
Ellen Hazelkorn. (2009) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัโลกท่ีมีต่อ 

งานวิจัยของอุดมศึกษาและผลิตภาพของความรู้”มีทรรศนะว่า“การอุดมศึกษาเป็นจุดมุ่งเน้นของนโยบาย
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การสร้าง ส่ิงใหม่ๆ‛และพบวา่การประสบความสาํเร็จดา้นเศรษฐกิจคือการมีความสามารถในการพฒันาไดแ้ละใช้
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งส้ิน 
       1.2. ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
                                    ในส่วนของระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั  ผูศึ้กษาขอนาํเสนอ  
สถาบนัจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ดงัน้ี 
 
          1.2.1 สถาบันจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั  
                         ระดบัประเทศ   
ตารางที ่2 แสดงรายช่ือประเทศและสถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของประเทศ 
ประเทศ สถาบันจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
ไทย สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) (2549)  

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั (สกว.)  
สถาบนัจดัอนัดบัของเอกชน  U-rank 

Argentina Consejo Nacional de Evaluation y Acreditation de las Universidades (Consejo Nacional de 
Evaluation y Acreditation de las Universidades 

Australia Good Universities Guides (Hobsons Australia) 
International Standing of Australian Universities (Melbourne Institute of Applied Economic 
and Social Research, Melbourne University) 

Brazil Provao, annual standardized examination ranking university programmens on a five-grade 
scale from A to E (National Institute for Educational Studies and Research) 

Canada Canadian Psychological Association Graduate Guide 
Maclean's university ranking (Maclean's) 

Chile 
 

Consjo Nacional de Acreditation (National Accreditation Agency, grants accreditation for 
different lengths of time from three to seven years) 
Ranking de las mejores universidades del país/Ranking universidades El Mercurio (EI 
Mercurio)  
Ranking de universidades Qué Pasa (Que Pasa) 

China 
 

Academic Ranking of World Universities (ShanghaiRanking Consultancy) 
Academic Reputation Ranking in Taiwan (Education Evaluation Section, Center for 
Learning and Teaching, Tamkang University) 
China Academic Degrees and Graduate Education Development Center 
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Higher Education 
Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) 
Rankings by the Research Centre for China Science Evaluation, Wuhan University 
Ranking of Universities in Hong Kong (Education 18.com) 
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ประเทศ สถาบันจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
The Chinese Universities Alumni Association Ranking 
The Guangdong Institute of Management Science Ranking (Guangdong Institute of 
Management Science) 
The NETBIG Ranking (Netbig) 

Germany 
 

CHE University Ranking (Center for Higher Education Development, in partnership with 
Die Zeit)Ranking of Germany's National Innovative Capacity－The Innovative Indicator 
for Germany (German Institute for Economic Research, DIW Berlin) 
The best universities in Germany (Karriere) 

India 
 

India Today Ranking (India Today) 
JAM College Rankings 
National Assessment and Accreditation Council 

Italy Universidad de la República (La Republic) 
Japan Asahi Shimbun Newspaper ranking 

Japan University Accreditation Association 
Kawaijuku Rankings 
World Education News and Reviews (WES) Japan 

Kazakhstan Ranking of Higher Education Institutions in Kazakhstan 
Korea Korean Council for University Education Ranking 
Malaysia The Rating of Higher Education Institutions 
Netherland The Leiden Ranking (Leiden University) 
New Zealand PBRF Rankings of New Zealand Tertiary Education Institutions (Tertiary Education 

Commission) 
Nigeria Ranking of Nigerian Universities  
Pakistan Ranking of Universities, Pakistan (Pakistan Higher Education Commission) 
Poland Perspektywy 
Portugal Jornal Publico 
Romania Academic Ranking and Rating /Ad-Astra ranking 

Ranking of Universities (The National Council of Research in Higher Education 
Slovakia Academic Ranking and Rating (The Independent Slovak Academic Ranking and Rating 

Agency) 
Spain Generador de Rankings RI3 para clasificar Instituciones Iberoamericanas de Investigación  

National Graduation Rate Ranking (GRS Research Group) 
Sweden Ranking of Universities of Colleges (Moderna Tider) 
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ประเทศ สถาบันจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
Switzerland Champions League (The Swiss Federal Government’s Zentrum für Wissenschafts - und 

Technologiestudien) /Switzerland University Ranking 
Tunisia Comite National d'Evaluation 
Ukraine 
 

Compass: Ranking of Ukrainian Universities 
UNESCO Chair, Kyiv Polytechnic Institute, to be published by Zerkalo Nedeli (weekly 
magazine) 

United 
Kingdom 

Business School Rankings (Financial Times) 
Sunday Times Ranking (The Sunday Times) 
The Good University Guide (The Times, London) 
The Guardian University Guide (The Guardian) 
The Daily Telegraph (daily newspaper) 
World University Rankings (THES & QS) 

United States 
 

America's Best Colleges (US News and World Report) 
NRC Ranking of U.S. Psychology Ph.D. Programs (Social Psychology Network) 
The Washington Monthly College Rankings (Washington Monthly) 
The Top American Research Universities (The Center for Measuring the Performance of 
American Universities) 
The Top 100 Global Universities (Newsweek Inc.) 
The Princeton Review - 2008 Best 366 Colleges Rankings 
US Master's Degree Rankings (Masters Degree Online) 
UTD Top 100 Business School Research Rankings (The UT Dallas' School of 
Management) 

 
ระดบันานาชาต ิ
ตารางที ่3 แสดงประเทศ  สถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั และตวัช้ีวดั 
ประเทศ สถาบันจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
China Academic Ranking of World Universities (ShanghaiRanking Consultancy; ARWU) 
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Taiwan Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Higher Education 

Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) 
United 
Kingdom 

World University Rankings (THES & QS) 
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จากตารางท่ี 2 และ 3 แสดงให้เห็นวา่ หลายประเทศทั้งในยโุรป  เอเชียและสหรัฐอเมริกา มีสถาบนั จดั
อนัดบัมหาวิทยาลยัในประเทศของตนเองและบางประเทศยงัมีสถาบันจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัระดบันานาชาติ 
แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัของการแข่งขนัเพ่ือยกระดบัคุณภาพ  และสะทอ้นถึงนโยบายของประเทศ และ
การยอมรับของสงัคมเก่ียวกบัการจดัอนัดบัดงักล่าว     

 
1.3 ตวัช้ีวดัในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลัย   
สมาคมมหาวทิยาลยัยโุรป (2011)  ไดร้ายงานภาพรวมของการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัวา่ การ

จดัอนัดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเสนอตารางท่ีนาํเสนอ มหาวิทยาลยั ท่ีดีท่ีสุดเท่านั้นโดย การจดั
อนัดบัของ The Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) ใชต้วัช้ีวดั ทางการวิจยัเป็นหลกั ;  
การจดัอนัดบัของ the Times Higher Education (THE) ริเร่ิมร่วมมือกบั in cooperation Quacquarelli Symands 
(THE-QS),  ปี 2010 ,THE ร่วมกบั Thomson Reuters (THE-TR); และการใชต้วัช้ีวดัชุดต่าง เช่น การจดัอนัดบัของ 
the Russian Reitor และอ่ืนๆ การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบั ผลการดาํเนิน การวิจยัเท่านั้น โดยมีตาราง 
หรือ ไม่มีตารางเช่น The Leiden Ranking, the Taiwan Higher Education Accreditation Evaluation Council 
universityranking (HEEACT) และ the EU Assessment of University Based Research (AUBR) ซ่ึงใชว้ิธี
วทิยาการประเมินผลงานวิจยัโดยมีเป้าหมายเพ่ือความโปร่งใส ในวตัถุประสงค ์ต่างๆมากกวา่ การจดัอนัดบั การ
จดัอนัดบัมหาวิทยาลยัและการจาํแนกกลุ่มมหาวิทยาลยั โดยการใชต้วับ่งช้ี ท่ีไม่แสดง ตารางเช่น The original 
German Centre of Higher Education Development (CHE) การจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัถูก ออกแบบเพ่ือช่วย
นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพ ในการเลือกมหาวทิยาลยั ตามความตอ้งการของพวกเขา                       

1.4 ผลกระทบของระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
มีนักวิชาการทั้ งในประเทศและต่างประเทศได้ทําการศึกษาผลกระทบของระบบการจัดอันดับ

มหาวทิยาลยัดงัน้ี 
ระดบัประเทศ 
กลัยารัตน์ ,สุธิดา  และผุสดี (2546) ได้ทาํการวิจัย เร่ือง การจัดอนัดบัมหาวิทยาลยั เส้นทางพฒันา 

คุณภาพการอุดมศึกษาไทยและสรุปขอ้ดีและ ขอ้บกพร่องซ่ึงเป็นผลกระทบ จากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัใน 
ประเทศไทย โดยสรุป  ขอ้ดีคือ ดา้นการพฒันามหาวิทยาลยั  เกิดการแข่งขนักันในหมู่มหาวิทยาลยัไทย รู้ว่า 
ตนเองอยูใ่นระดบัใดในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ  ทาํใหรู้้วา่ตอ้งพฒันาตนเองในจุดใด ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบขอ้มูลใน การตดัสินใจ เพื่อเขา้เรียน ในสถาบนัท่ีน่าสนใจไดโ้ปร่งใสกวา่เดิม และทาํให้
สาธารณชนไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึนว่า  ขอ้บกพร่องคือ ด้านความไม่เท่าเทียมกนัมหาวิทยาลยัท่ีถูก จดัอนัดบั ไว้
ในช่วงทา้ยๆและทาํให้บณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัสูงกบั สถาบนั ท่ีไดรั้บ การจดัอนัดบัตํ่ามี
โอกาสไม่เท่าเทียมกนั ในการสมคัรเขา้ทาํงานหรืออาจถูกมองจาก สงัคมภายนอก ดว้ยสายตาท่ีแตกต่างกนัออกไป
ดา้นความรู้สึก ทาํให้ศิษยเ์ก่าหรือผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีอนัดบัตํ่าน้อยใจ หรือไม่ ภาค ภูมิใจในสถาบนัของ
ตนเอง ดา้นความขดัแยง้ ทาํ ใหเ้กิดปฏิกิริยาแรงตา้นจากสถาบนัท่ีไม่เห็นดว้ยกบัวธีิการ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (มศว) และมหาวทิยาลยัเอกชนทั้งหมด ไม่ให้ความร่วมมือ ในการส่งขอ้มูลเพราะ
ไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจ ในตวัช้ีวดัของหน่วยงานท่ีทาํการจดัอนัดับ
เพราะเห็นวา่ไม่สามารถประเมินคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ มหาวทิยาลยัได ้
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สรนิต  ศิลธรรม (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก,ผลกระทบต่อการพฒันา 
อุดมศึกษาไทย”  ในส่วนของผลกระทบ ของการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัโลกต่อการพฒันาระบบ อุดม ศึกษาไทย  
พบว่า  ผูท่ี้ผูบ้ริหารระดบัสูงมองว่าเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกมาท่ีสุดในแง่การ 
พฒันาคือ อาจารย ์และนกัศึกษาโดยมีเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม Inter-network  และหอพกั เป็นส่ิงตามมา ทั้งน้ี มีการ 
เสนอแนะวา่  ยงัมีส่ิงท่ีไดรั้บผลกระทบอีกคือ ระบบบริหารจดัการองคก์ร  คุณภาพการเรียนการสอน การบริการ 
วชิาการแก่ชุมชน และเกณฑม์าตรฐานในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัรวมถึงเร่ืองของจริยธรรม และ การเสาะ แสวง 
หา ความรู้อย่างถูกต้อง เ พ่ือแก้ปัญหาของโลก 5.การจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีประโยชน์ต่อ การพัฒนา 
มหาวทิยาลยั หรือไม่  เสียงส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นไปในทางท่ีวา่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันามหาวิทยาลยั            
                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                 
                                        

Hazelkorn (2007;Locke,et al.(2008) ) ไดท้าํการวจิยัพบวา่วา่ ผูน้าํอุดมศึกษาต่างๆ ทัว่โลก นกัศึกษาท่ีจะ
ประสบความสาํเร็จสูงใชก้ารจดัอนัดบัในการเลือกมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัศึกษาระดบัสูง กวา่ปริญญา
ตรีและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจเก่ียวกับ การให้เงินทุน การให้
ทุนการศึกษา การคดัเลือกนกัศึกษา พวกเขานาํผลลพัธ์ของการจดัอนัดบัมามี ส่วนในกระบวน การวางแผนกล
ยทุธ์  จากงานวิจยัของ Hazelkorn (2007) พบวา่  ร้อยละ 63 ของผูต้อบ แบบสอบ ถามกล่าวว่า พวกเขาไดน้าํกล
ยทุธ์  การจดัการองคก์ารไปปฏิบติัเพ่ือการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง อยา่งมีนยัสาํคญั  ท่ี
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ในการทบทวน เพ่ือทาํใหเ้กิดความสมดุล ในการสอน /งานวิจยั ดา้นกิจกรรม
ระดบัปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี  การทบทวนการจดัสรร ทรัพยากร ต่อสาขาวิชา ต่างๆ ท่ีมีผลิตภาพมากยิ่งข้ึน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผลการดาํเนิน การดีข้ึน  

นอกจากน้ีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยย ังส่งผลต่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยต่างๆเก่ียวกับ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีเป็นหุ้นส่วน ซ่ึงเป็นกลยทุธท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงสําหรับการวิจยัทางวิชาการ และ 
การแลกเปล่ียนจากการสาํรวจนานาชาติพบวา่ ร้อยละ 57 ของผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า การจดัอนัดบัสถาบนั 
ของตนเอง มีอิทธิพลต่อการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ในการตดัสินใจเขา้ร่วมการจดัการ ระหวา่องคก์าร และร้อย
ละ 34 รู้สึกวา่การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัมีอิทธิพลต่อองคก์ารไม่วา่องคก์ารสาขาวิชาการหรือองคก์ารดา้นวิชาชีพ 
จะยอมรับในการองคก์รของตนเองเป็นสมาชิก  มหาวิทยาลยัต่างๆใชก้ารจดัอนัดบั มหาวิทยาลยั ในการแจง้ การ
ตัดสินใจเป็นการภายในว่าองค์การใดควรจะเข้าเป็นหุ้นส่วนกันเช่น ผูบ้ริหารคนก่อน ของ มหาวิทยาลยั 
Nottingham,Ningbo,China ไดแ้นะนาํ วา่อาํนาจต่างๆของรัฐบาลขอให้สถาบนัอุดมศึกษา ในทอ้งถ่ินต่างๆ จาํกดั
หุ้นส่วนเฉพาะสถาบนัท่ีอยู่ในอนัดบั Top 20  สถาบนัอุดมศึกษาในท่ีต่างๆ ก็จะไม่พิจารณา มหาวิทยาลยั ท่ีมี
อนัดบัตํ่าหรือสถาบนัในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ผูบ้ริจาคทุนวิจยัใชก้ารจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั ในการพิจารณา ให้
ทุนแก่มหาวทิยาลยั ท่ีเสนอผลงานท่ีดีท่ีสุดและการคืนกาํไรใหแ้ก่การลงทุน  Deutsche Telecom ยอมรับวา่ การจดั
อนัดบั มหาวทิยาลยัมีอิทธิพลในการตดัสินใจเก่ียวกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีในการทาํงาน ขณะท่ี Boeing ใชข้อ้มูล ของ
ผลการปฏิบติังานมหาวทิยาลยัต่างๆ จดัลาํดบัความสาํคญัและการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่คณะและ สาขาการวจิยัท่ี
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their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ช่วยให ้มหาวทิยาลยัของเล่ือนอนัดบัของตนใหสู้งข้ึน รัฐบาลหลายแห่งใชก้ารจดั อนัดบัในการตดัสินการจดัสรร
ทรัพยากรและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาใช้ การจัดอันดับมหาวิทยาลยั ในการเลือก
มหาวิทยาลยัในการศึกษาต่อรวมถึงการขอทุน ตวัอย่างเช่น ทุนการศึกษาในประเทศ Mongolia และ Qatar จะ
เขม้งวดนักศึกษาให้เลือกมหาวิทยาลยัท่ี ผลการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัในส่วนของความเป็นนานาชาติสูง จาก 
Top 500 ของสถาบนัจดัอนัดบั-THE-QS , SJT หรือ USNWR  ผูจ้า้งงานเป็นอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีใชก้ารจดัอนัดบัในการ
วดัความสาํเร็จ ของบณัฑิตและไม่จา้งงาน บณัฑิตท่ี จบจากมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ีไม่ดี  

ผลกระทบต่างๆดงักล่าว การอยู่ในอนัดบัท่ีไม่ดีของมหาวิทยาลยั  ทาํให้นักศึกษาระดบั ปริญญาเอก, 
นกัวจิยั ‚World Class‛, หุน้ส่วนทางวชิาการ,  ผูท่ี้มีจิตศรัทธาหรือผูใ้หทุ้น ไม่พิจารณา เลือกมหาวิทยาลยัเหล่านั้น  
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั ท่ีมีผลการวจิยั สาขาชีว-วทิยาศาสตร์ดีท่ีสุด  ทาํให ้สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ไม่สามารถถูกพิจารณาในอนัดบัท่ีดี  ส่วนสาขาวชิาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษา ท่ี
ไม่มี Peer Review Publication ท่ีเขม้ขน้ ก็อยู่ภายใต  ้สถานการณ์ท่ีกดดัน อีกประการหน่ึง การจัดอนัดับ
มหาวิทยาลยัให้ ความน่าเช่ือถือกบั สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีก่อตั้งมานานเช่น สถาบนัอุดมศึกษาทางการแพทยใ์น
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงระบบน้ีทาํใหส้ถาบนั อุดมศึกษาในประเทศ ท่ีกาํลงัพฒันาไม่สามารถแข่งขนักบัสถาบนั
ในสหรัฐอเมริกาหรือยโุรปได ้ซ่ึง ช่องวา่งเหล่าน้ีขยายวงกวา้งข้ึน 

Marian Thakur (2007)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ‚ผลกระทบของระบบการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยั ต่อ
อุดมศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย‛  พบวา่  การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัได ้เปล่ียนแปลง ภาพอนาคต อุดมศึกษาทัว่
โลกมีอิทธิพลอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาการศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ  ในงานวิจยั ไดส้รุป ภาพรวมของ
ระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัในรูปแบบของประเทศออสเตรเลียและผลกระทบท่ีมีต่อการอุดมศึกษาและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ผลการวจิยัสรุปวา่ ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัถูกมองในลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนั จากผูมี้ส่วน
ได ้ส่วนเสียต่างๆ ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อพวกเขา ท่ีแตกต่างกนั โดยไม่มีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั ใดสามารถ 
ไดรั้บการยอมรับอยา่งมีความน่าเช่ือถือได ้ ระบบการจดัอนัดบัเหล่าน้ี จะยงัคงเป็นส่วนหน่ึง ของ การจดัอนัดบั
การศึกษา 

สมาคมมหาวิทยาลยัยุโรป (2011)  ไดท้าํการทบทวนจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกและผลกระ ทบของ 
EUA   พบวา่ 
        1). แนวโน้มในหลายปีท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า  การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัจะเติบโต อย่างต่อ เน่ือง
ถึงแมว้า่จะมีการกาํหนดขอบเขตมากยิง่ข้ึน 

2). ผูจ้ดัทาํนโยบายและสังคมในภาพใหญ่บ่อยคร้ังท่ีจะมองการจดัอนัดบั มหาวิทยาลยัโลกใน ฐานะ
เคร่ืองมือสาํหรับ มหาวทิยาลยัในเร่ืองของ ‚ความโปร่งใส‛ ถึงแมว้า่จะเป็นการยาก ท่ีจะตอบ ขอ้โตแ้ยง้ท่ีวา่  ไม่มี
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัใดท่ีมีความโปร่งใส 
 
ขั้นตอนที ่2.ภาพอนาคต (Foresight) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนยอ่ยคือ  
      2.1 ขั้นวเิคราะห์ (Analysis) คือ  จากขั้นตอนท่ี 1 มีอะไรบา้งท่ีดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์
นโยบายอุดมศึกษา ระบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั  และผลกระทบจาก การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัดูเหมือน ว่า  
ภาพอนาคตท่ีดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึนคือ 
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ภาพอนาคตในทางบวก 
แนวโนม้การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นการพฒันาอุดมศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมรู้วา่ตนเองมีจุดดีอะไรท่ีตอ้งสร้าง
เสริมและมีจุดดอ้ยอะไรท่ีควรพฒันา การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
เกิดสถาบนัเครือข่ายอุดมศึกษาขา้มประเทศ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทางเลือกในการตดัสินจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ภาพอนาคตในทางลบ 
ทุกสถาบนัอุดมศึกษามีภาพอนาคตท่ีแตกต่างกนัตามความถนดัแต่สถาบนัการจดัอนัดบัเนน้ดา้นการวจิยั  
ความไม่เท่าเทียมกนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาเพ่ือปวงชนเช่น โอกาสของการได้รับงานการเขา้รับ

การศึกษา การยอมรับจากสงัคม 
การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
ความไม่น่าเช่ือถือของสถาบนัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเป็นท่ีนิยมและเป็นนโยบายทางเลือก 

  2.2  ขั้นตีความ  (Interpretation)  คือ วเิคราะห์วา่จากขอ้ 4.1 อะไรท่ีกาํลงัเกิดข้ึนจริงๆ 
              ผูศึ้กษาขอสรุปวา่ภาพอนาคตท่ีกาํลงัเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัคือ 

ความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษา   และโอกาสการจา้งงาน 
ความไม่น่าเช่ือถือของสถาบนัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
การยกระดบัคุณภาพของการศึกษา 
ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเป็นท่ีนิยมและเป็นนโยบายทางเลือก 

                  2.3  ขั้นความคาดหวงั (Prospection) คือ จากขอ้2.2  อะไรอาจเกิดข้ึน  
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเป็นท่ีนิยม 
การยกระดบัคุณภาพของการศึกษา 
ความไม่น่าเช่ือถือของสถาบนัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 
ความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษา    
ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัเป็นท่ีนิยมและเป็นนโยบายทางเลือก 
 

 ขั้นตอนที ่3 อะไรท่ีเราอาจจาํเป็นตอ้งทาํ  
ถามคาํถามประเทศของตนเองวา่  เราจะสร้างเสริมขอ้ดีและปรับปรุงขอ้ดอ้ยของภาพอนาคตท่ี ไดรั้บ

อิทธิจากระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งไร 
 
สรุป  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขั้นตอนที ่4 เราจะทาํอะไรและอยา่งไร  (นโยบายและยทุธศาสตร์) 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า  ระบบการจดัอนัดบั 
มหาวิทยาลยัมีผลกระทบต่อภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาประเทศทั้งในดา้นดีและดา้นลบ ขอ้เสนอแนะเชิง 

ขอ้ดี 

ขอ้ดอ้ย 
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นโยบายสาํหรับผูจ้ดัทาํนโยบายคือ ขณะท่ีรัฐบาลในประเทศกาํลงัสร้างมหาวทิยาลยัระดบัโลกของตนเอง  ซ่ึงการ
เป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกช่วยปฏิรูปอุดม ศึกษาให้มีความทนัสมยัมีการบริการและการจดัการ ท่ีความเป็นมือ
อาชีพ ปรับปรุงคุณภาพของ หลกัสูตร และส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัศึกษา และสถาบนัระบบ การจดัสรร
งบประมาณ ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อ มหาวิทยาลัยระดับโลก ไม่ควรพิจารณาเฉพาะมหาวิทยาลยัชั้นนาํ (Elite 
University) ควรมุ่งเน้นพฒันาสถาบันอุดมศึกษา ทีม่คีวามเช่ียวชาญแตกต่างกนั เพื่อดึงดูดนกัศึกษา และแรงงาน
ท่ีมีความ เช่ียวชาญการสร้างระบบ อุดมศึกษาระดบัโลก ก็จะนาํพาประเทศขบัเคล่ือนความเป็นไปได ้ทั้งระบบ
เพ่ือประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่  ทั้งน้ีภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาประเทศจะเป็นรูปแบบใดตอ้งมีการ
ทบทวนบริบทโดยรอบของประเทศโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Quality of working life of the Police in Scientific Crimes Detection Center 4, 
Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police 

Thansinee Buree* 
 Sittichai Tansrisakul** 

 
Abstract 

 
A study was to examine the Thai police officer‟s attitude on the quality of working life  in the 

Scientific Crimes Detection Center 4, Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police, conducting 
on the sample group that was classified by age, educational background, rank, work experience. Also, 
the study aimed at finding the useful suggestions to further improve quality of working life. Finally, 
150 out of 240 officers were selected as the sample group. The questionnaire with 0.944 of Reliability 
was used as a research tool for the data collection, and the statistical techniques applied in this study 
included percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The study was resulted as follows. 

1. The police officers equally included both male and female. The majority aged between 31 – 
40 years old. Most of these officers graduated with a bachelor degree. They mostly were non-
commissioned officers and had 16 years and more of work experience.  

2. The police officers suggested that their overall attitude on the quality of working life was 
neutral, whereas their multidimensional attitude was high only in term of Social Benefits.  

3. The police officers with different sexes share similarity in their overall attitude on the 
quality of working life. They had different attitudes only in terms of Fair and Sufficient Reward and 
Well-being and Safety at the Workplace, with statistical significant of .05.  

4. The police officers with different ages share similarity in their overall attitude on the quality 
of working life   

5. The police officers with different educational background share similarity in their overall 
attitude on the quality of working life. Their attitude was different only in terms of Social Benefits, 
with statistical significance of .05.  

6. The officers with different ranks share similarity in their overall and multidimensional 
attitudes on the quality of working life. 

7. The officers with different work experiences had different overall attitude on the quality of 
working life with statistical significance of .05; meanwhile, their multidimensional attitude was 
different in terms of Fair and Sufficient Reward and Well-being and Safety, with statistical significance 
of .05.  
 
Keywords: The Quality of Working Life / Scientific Crimes Detection Center 4 
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 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สํานักงาน
พิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของขา้ราชการ
ตาํรวจเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ และ ประสบการณ์ใน

                                                 
* MPA student (Public Policy), College of Politics and Governance, Mahasarakham University 
** Ph.D., Assistant Professor, College of Politics and Governance, Mahasarakham University,  Advisor 
* นิสิตปริญญาโท  สาขานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 341 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

การทาํงาน และศึกษาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้น จาํนวน 150 คน จากประชากร 240 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .944  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  
และ  F-test  ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 
   1. ขา้ราชการตาํรวจ เป็นเพศชาย และเพศหญิงเท่ากนั  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี ส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศเป็นชั้นประทวน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่ 
16 ปี ข้ึนไป  
 2. ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม   
 3. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียงดา้น
การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 4. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 5. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั และ มีเพียงดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพียงดา้นเดียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05    
 6. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 7. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่าดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวติการท างาน/ ศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน 4 
 
บทน า 
 
 ทรัพยากรมนุษย ์จัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดท่ีไม่อาจประเมินเป็นตวัเงินได ้  ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์โดยบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550 - 
2554) ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั โดยไดด้าํเนินการต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 9 ในดา้นแนวคิดท่ียึด คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ไดแ้ก่ การเสริมสร้างศกัยภาพของคนทั้งในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชีพ โดยกาํหนดส่วนหน่ึงของ
เป้าหมายคือ เพ่ือยกระดบัทกัษะฝีมือและความรู้พ้ืนฐานให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ความเป็นธรรมใน
การจา้งแรงงานในปัจจุบนั และอนาคต ต่อผูใ้ชแ้รงงานท่ีถือเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัในทุกๆองค์กร ซ่ึงใน
ปัจจุบันสังคม ท่ีกาํลังพฒันาหรือพฒันาแล้ว ต่างให้ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเพราะการพฒันา
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คุณภาพชีวิต เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีบ่งบอกถึงศกัยภาพ คุณภาพ และคุณธรรมของทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการพฒันา
คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสมาชิกทุกคนในสังคมจกัตอ้งมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบและจดัการอยา่งเหมาะสม
และยัง่ยืน ประกอบกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เน้น
ความสาํคญัต่อการพฒันาคน การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาเชิงคุณภาพมากข้ึน พร้อมกบัการมีความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และเน้นคนเป็นรากฐานของการพฒันา (People-oriented development)  (พิชิตพงษ ์สีสะไหล,  
2553,  น.1) 
 ศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 จังหวดัขอนแก่น สังกัดสํานักงานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ  เดิมคือ กองกาํกบัการวิทยาการ กองบงัคบัการตาํรวจภูธร 6 รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน ตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ และงานทะเบียนประวติัอาชญากร ในพ้ืนท่ีตาํรวจภูธรภาค 4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
จาํนวน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ  ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 
หนองคาย หนองบวัลาํภู และบึงกาฬ  (ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4, 2554,  น.1)  และจากการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีงบประมาณ 2554 ท่ีมาผา่น พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ  1)  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
พบปัญหาเช่น  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ยงัไม่ยติุธรรมเช่น การชนัสูตรพลิกศพการตายโดยผิดธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนั
ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีใชก้ารตรวจพิสูจน์ โดยใชเ้จา้หนา้ท่ี ไม่ตํ่ากวา่ 3 นาย ( ตามพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 148  - 152, 2) แต่ไม่ไดรั้บเงินตอบแทนพิเศษ
สําหรับการชันสูตรพลิกศพเลย ด้านสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พบปัญหาเช่น 
ห้องปฏิบติัการ (Lab) สาํหรับตรวจพิสูจน์หลกัฐาน ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ขาดอุปกรณ์หลกัไดแ้ก่ ตูดู้ดควนัพิษ เพ่ือ
ป้องกนัสารพิษจากการเตรียมสารเคมีท่ีใชใ้นงานตรวจพิสูจน์  3)  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน พบ
ปัญหาเช่น ตาํแหน่งงานระดบัผูบ้ริหารผูก้าํกบัการ ซ่ึงมียศ ตั้งแต่ พนัตาํรวจเอกข้ึนไป และตาํแหน่งสาํหรับการ
สอบเล่ือนชั้นยศจากประทวนเป็นสญัญาบตัร มีอตัรานอ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของขา้ราชการชั้นประทวน 
4)  ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง  พบปัญหาเช่น หน่วยงาน ยงัขาดการจดัฝึกอบรมความรู้ 
วิทยาการเก่ียวกบังานพิสูจน์หลกัฐานใหม่ ๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบใหม่ๆ 5)  ดา้น
การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั  พบปัญหาเช่น  การทาํงานร่วมกนัของผูบ้งัคบับญัชาบางคน ท่ี
ไม่ไดจ้บคุณวฒิุทางดา้นวทิยาศาสตร์โดยตรง  ทาํให้ไม่เขา้ใจในศพัท์เฉพาะทางดา้นการพิสูจน์หลกัฐาน บางคร้ัง
ทาํใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้กนัภายในหน่วยงาน  6)  ดา้นสิทธิของพนกังาน  พบปัญหาเช่น บางคร้ังผูบ้ริหาร เคร่งเครียด
จากการทาํงาน ไดใ้ชอ้ารมณ์ในการระบายต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใชสิ้ทธิในการ
โตแ้ยง้ เป็นตน้  7)  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน พบปัญหาเช่น งานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึง
ผลมาจากการขาดแคลนบุคลากร ทาํให้เจา้หน้าท่ีตอ้งเขา้เวรตลอดเวลา ทาํให้ไม่มีเวลาว่างให้กบัครอบครัว 8)  
ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม พบปัญหาเช่น จากการท่ีห้องปฏิบติัการ(Lab) สําหรับตรวจสารเคมี ไม่ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะขาดระบบการกาํจดัของเสียจากสารเคมี อาจทาํใหเ้กิดมลภาวะโดยรอบบริเวณสถานท่ีทาํงาน 
เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจว่า จากปัญหาขา้งตน้เหล่าน้ี อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานคือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ทาํให้การดาํรงชีพของสมาชิกภายในองคก์ร
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าครองชีพสูงข้ึนเกิดปัญหารายจ่ายมากกวา่รายรับภายในครอบครัว และอีกทั้งยงัเกิด
ความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ ไม่อยากทาํงานในองคก์รเพราะเกิดแนวความคิดวา่ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่
เป็นธรรม และอาจส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพของการทาํงานอีกดว้ย ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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และส่งเสริมสุขภาพ จากปัญหาความไม่ปลอดภยัภายในห้องปฏิบติัการส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนมี
อัตราน้อยทําให้บุคลากรภายในองค์กรไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง เน่ืองจากไม่มีการจดัการอบรมหรือใหค้วามรู้กบับุคลากรในหน่วย ทาํให้บุคลากรในหน่วย
ไม่มีโอกาสท่ีจะพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบังานท่ีตนปฏิบติั ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
กรณีปัญหา ผูบ้งัคบับญัชา ไม่เขา้ใจเน้ืองาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงเกิดความทอ้แทเ้บ่ือหน่ายในงาน ดา้นสิทธิของ
พนกังาน  ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีสิทธ์ิโตแ้ยง้ อธิบาย หรือซกัถาม ทาํใหไ้ม่ทราบขอ้มูลเก่าหรือท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของหน่วยซ่ึงเป็นสิทธ์ิของสมาชิกภายในองคก์รคนหน่ึงท่ีพึงมี ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตส่วนตัว ไม่มีเวลาผ่อนเกิดภาวะเครียด และประการสุดท้ายด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม จากการถ่ายสารพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน สารพิษดังกล่าวก็ทาํลายสุขภาพร่างกาย ต่อบุคลากรในองค์กรแลว้ยงัส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบอีกดว้ย 
 จากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูศึ้กษาในฐานะขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 
4 จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์
หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ซ่ึงขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการศึกษา จะนาํเสนอให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาและ ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวเิคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ และเพื่อ
พฒันา และส่งเสริมปัจจยัเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของขา้ราชการ
ตาํรวจ และทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เกิดความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึน 
และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและสงัคมต่อไป 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงาน ของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์
หลกัฐานตาํรวจ  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบขา้ราชการตาํรวจท่ีมี เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ และประสบการณ์ใน
การทาํงานแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4  สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
สมมุตฐิานของการศึกษา 

1. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
 2.   ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
 3.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
 4.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
 5.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการศึกษา  
  1.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร  (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจ  สังกดัศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนจาํนวน 12 จงัหวดั จาํนวน 240 คน  (ศูนยพิ์สูจน์
หลกัฐาน,  2554,  น.1) 
   1.2  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนจาํนวน 12 จงัหวดั จาํนวน 150 คน โดยกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตร ทาโร่  ยามาเน่  (Yamane, 1973, p.727 ; อา้งถึงใน ภาควจิยัและพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม,  2551,  น.18) 
  2.  ขอบเขตเน้ือหา 
   2.1  เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดคุณภาพชีวิต ของวลัตนั (Walton.  
1973,  p.12 ” 16 ; อา้งถึงในศุภวรรณ ภิเศก, 2550 ,  น.19) แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในงาน  ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง  ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั  
ดา้นสิทธิของพนกังาน  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน  และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
   2.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  แยกไดด้งัน้ี 
    2.2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัชั้นยศ  และประสบการณ์ในการทาํงาน 
    2.2..2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพิ์สูจน์
หลกัฐาน 4  สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถของตนเอง ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน และดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
   2.3  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 30 วนั เร่ิม
วนัท่ี  1 - 30 เมษายน  2556 
 
กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดคุณภาพชีวิต ของวลัตนั (Walton, 1973 ,  p. 12”16 ; 
อา้งถึงใน ศุภวรรณ ภิเศกล,  2550,  น.19)  เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏตามภาพประกอบท่ี 1 ดงัน้ี 
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  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
วธีิด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จาํนวน 5  
ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ระดบัชั้นยศ  และประสบการณ์ในการทาํงาน 
  ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวติในการทาํงาน ของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์
หลกัฐาน สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในงาน  ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถของตนเอง ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั  
ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรต ์(Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2551,  น. 99 - 100)  
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์
หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-End) เพื่อให้
ผูต้อบ แสดงขอ้คิดเห็นหรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์าร ของ
ขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ทาํหนงัสือขอความร่วมมือถึง รองผูบ้งัคบัการศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน  4 และหน่วยงานในสังกดั เพ่ือ
ประสานในการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจในสังกดั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 เมษายน  2556 รวมระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 30 วนั   

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  ระดบัชั้นยศ   
-  ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
-  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม   
-  ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ   
-  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   
-  ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง   
-  ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั   
-  ดา้นสิทธิของพนกังาน    
-  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน   
-  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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 2.  ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4  
จาํนวน 150 คน  ซ่ึงผูศึ้กษาช้ีแจงวตัถุประสงค ์และความเป็นมาของการทาํวิจยั  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั 
เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความเขา้ใจตรงกนั และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น   
 3.  ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลไดค้รบตามจาํนวน 150 คน และไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพ่ือเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 3. การจดักระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษา จะนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมกลบัคืนมาทั้งหมดจาํนวน 150 คน มาตรวจสอบความ
ครบถว้น สมบูรณ์ของการตอบโดยนาํมาจัดหมวดหมู่ และบนัทึกคะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละคนในแบบรหัส 
(Coding  Form) แลว้นาํไปวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล และ  
 1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ืออธิบายคุณสมบติัพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ  
 2.  การวิเคราะห์ ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 
สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 5 ระดบั  โดยนาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้ ให้คะแนน
แต่ละขอ้จากค่าอาํนาจการจาํแนกรายขอ้ ในแบบสอบถามกาํหนดไว ้ 5  ระดบัคะแนน ดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด,  
2551,  น.99 - 100)   
    ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  มากท่ีสุด   กาํหนดให ้ 5  คะแนน 
    ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  มาก      กาํหนดให ้ 4  คะแนน 
    ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  ปานกลาง กาํหนดให ้ 3  คะแนน 
    ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  นอ้ย  กาํหนดให ้ 2  คะแนน 
    ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  นอ้ยท่ีสุด กาํหนดให ้ 1  คะแนน 
 นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ไปประมวลผลขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป พร้อมทั้งกาํหนดเกณฑก์ารใหค้วามหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551, น.99 - 100)   
    ค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00 หมายถึง  ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  มากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50 หมายถึง  ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  มาก  
    ค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50 หมายถึง  ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  ปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50 หมายถึง  ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  นอ้ย    
    ค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50 หมายถึง  ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  นอ้ยท่ีสุด 
              3.  การเปรียบเทียบ ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ  และประสบการณ์ใน
การทาํงานแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั โดย  
   3.1 กรณีตวัแปรอิสระสองกลุ่มได้แก่ เพศ ระดับชั้นยศ สถิติท่ีใช้ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าที 
(Independent Sample t-test)  
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   3.2 กรณีตวัแปรอิสระสามกลุ่มไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน 
สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การวเิคราะห์ค่าเอฟ หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One ” Way ANOVA) ซ่ึง
ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัมาก ตอ้งทดสอบรายคู่ โดยใชว้ธีิการของบอนเฟอโรนี (Bonferroni) 
 4.  การวิเคราะห์ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ ศูนยพ์ิสูจน์
หลกัฐาน 4 สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สถิติใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี และวธีิพรรณาความ 
  
ผลการศึกษา 
 1.  ขา้ราชการตาํรวจสังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน  4  เป็นเพศชาย และเพศหญิงเท่ากนั  ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 31- 40 ปี  รองลงมามีอายรุะหวา่ง  41 ” 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ
ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศเป็นชั้นประทวน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ใน
การทาํงานตั้งแต่  16  ปี ข้ึนไป รองลงมาคือ 11 ” 15  ปี   
 2.  ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากเพียงดา้นเดียว คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกนั้นอยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั รองลงมาคือดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นโอกาสในการ
พฒันาสมรรถนะของตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ตามลาํดบั 
 3. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียง
ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และด้านสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ  ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
  4.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 5.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน และรายด้านส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพียงด้านเดียวท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบว่าขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบั
การศึกษาอ่ืนๆ (ม.6, มศ.5, ปวช.) มีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมแตกต่างจาก
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า และข้าราชการตาํรวจท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท / หรือสูงกวา่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 6. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 7. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน    
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และพบว่าดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม  และด้านความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 จึง
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน  6 ” 10 ปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานโดยรวมแตกต่างจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 16  ปีข้ึนไป อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ระดบั  .05 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน  6 ” 10  ปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมแตกต่างจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุ 16  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05 ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 6 ” 10 ปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานแตกต่างจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุ 16  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  .05 
 
สรุปผล 
 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบเป็นเพศชาย และเพศหญิงเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  50.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ 
ระหวา่ง 31- 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 40.70  รองลงมามีอายรุะหวา่ง  41 ” 50  คิดเป็นร้อยละ 34.70 ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  67.30  รองลงมาคือระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ  16.70  ส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศเป็นชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 61.30  และระดบัชั้นยศชั้นสัญญาบตัร คิด
เป็นร้อยละ 38.70 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการทาํงาน ตั้งแต่ 16  ปี ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ  
11 ” 15  ปี  คิดเป็นร้อยละ  22.00 
 1.  ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิต จากการศึกษาพบวา่ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นวา่คุณภาพ
ชีวติในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.26)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากเพียง
ดา้นเดียว  คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ( X = 3.79) นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นโดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ( X = 3.50) ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตด้านอ่ืน ( X = 3.41) ด้านสิทธิของพนักงาน ( X = 3.38) ด้านโอกาสในการพฒันา
สมรรถนะของตนเอง ( X = 3.19)  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ( X = 3.02)  ดา้นสภาพการทาํงานท่ี
มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ( X = 2.97)  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ( X = 
2.80)  ตามลาํดบั 
 2.  ผลการเปรียบเทียบเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจท่ีมี เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระดบัชั้นยศ และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัผล
ปรากฏดงัน้ี 

ขา้ราชการตาํรวจมีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียงดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   และดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  ทั้งโดยรวมและ รายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม ไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีเพียงดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพียงดา้นเดียวท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จึงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบว่าขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท / หรือสูงกว่า มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างจาก
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม. 6, ม.ศ. 5, ปวช) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่า
ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.หรือ เทียบเท่า  มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานใน
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ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมแตกต่างจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม. 6 ,ม.ศ. 5, ปวช) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมและ  รายดา้นไม่
แตกต่างกนั 

ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 จึงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่าข้าราชการตาํรวจท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนักบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 16 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  6-10 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมและด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  แตกต่างกันกบัขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 16 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของขา้ราชการตาํรวจในสังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สํานักงานพิสูจน์
หลกัฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจท่ีมี 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผล
การศึกษาและสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาพบวา่ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากเพียงดา้นเดียว  คือ  ดา้นความเป็นประโยชน์
ต่อสังคม  ( X = 3.79) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผลงานการรวบรวมวตัถุพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ของพิสูจน์
หลกัฐาน จนสามารถจบัตวัคนร้ายได ้ท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ส่งผลให้สังคมปัจจุบนัยอมรับงานพิสูจน์หลกัฐาน
และใหค้วามสาํคญักบังานพิสูจน์หลกัฐานมากข้ึน จึงเป็นท่ีมาของความภาคภูมิใจในอาชีพตาํรวจของขา้ราชการ
ตาํรวจภายใตส้ังกดัสํานักงานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ และเม่ือพิจารณาดา้นอ่ืนๆ พบวา่อยู่ในระดบัปานกลางทุก
ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ  ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั   ( X = 
3.50)  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน  ( X = 3.41)  ดา้นสิทธิของพนกังาน  ( X = 3.38)   ดา้น
โอกาสในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง  ( X = 3.19)  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ( X = 3.02)  
ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ( X = 2.97)  และดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม  ( X = 2.80)  ตามลาํดบั  
 2.  ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถสรุปได้
วา่ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นวา่เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งท่ีไดรั้บในปัจจุบนั มีความเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของตนเอง (มีค่าเฉล่ียปานกลางลาํดบัแรก) และการพิจารณาเล่ือนข้ึนเงินเดือนก็เป็นไปดว้ย
ความยติุธรรม โปรงใส เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆท่ีปฏิบติังานในหน่วยเดียวกนัแมจ้ะทาํงานคนละหนา้ท่ี และ
ขา้ราชการตาํรวจมีความเห็นวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บยงัไม่เพียงพอ( มีค่าเฉล่ียปานกลางลาํดบัสุดทา้ย) เน่ืองจากสภาวะ
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เศรษฐกิจของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การดาํรงชีพตอ้งอาศยัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ประกอบบางคนอาจมีภาระหน้ี
ลน้พน้ตวั จึงเป็นเหตุให ้มีความคิดเห็นวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั 
 3.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดา้นสภาพการทาํงานท่ีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก เพศ
หญิงส่วนใหญ่ปฏิบติังานอาํนวยการซ่ึงอยูใ่นห้องทาํงานปกติ และขา้ราชการท่ีปฏิบติังานอาํนวยการนั้นไม่มีเงิน
ประจาํตาํแหน่ง ส่วนเพศชายการปฏิบติังานจะเป็นการออกนอกสถานท่ี เช่น ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ตรวจเก็บวตัถุ
พยาน ตรวจวถีิกระสุนปืน และเป็นงานท่ีไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 4.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุแตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
เม่ือพิจารณาแนวโนม้ของค่าเฉล่ียโดยรวมของคุณภาพชีวิตในการทาํงานพบวา่ เม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึนระดบัค่าเฉล่ีย
โดยรวมมีแนวโน้มตํ่าลง ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจาก เม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึน ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวสูงข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกนัสุขภาพก็แยล่ง จนหมดความกระตือรือร้นท่ีจะเพ่ิมสมรรถนะของตน อีกดว้ย  
 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากข้าราชการตาํรวจท่ีตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 40.70 ) รองลงมา มีอาย ุ41-50 ปี ( ร้อยละ 34.70) ส่วน
อาย ุ51-60 ปี มีนอ้ยซ่ึงเป็นวยัท่ีใกลเ้กษียณและ วยั 18-30 มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นวยัเร่ิมทาํงาน  ดงันั้นสรุปได้
วา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อายอุยูใ่นช่วง 31-50 ปี ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัใกลเ้คียงกนัและส่วนใหญ่มีครอบครัวแลว้ การ
ดาํเนินชีวิตคลา้ยกัน วุฒิภาวะด้านต่างๆใกลเ้คียงกัน จึงทาํให้มีมุมมองในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่
แตกต่างกนั  
 5.  ข้าราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม         
ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียพบวา่เม่ือมีระดบัการศึกษาสูงข้ึน ค่าเฉล่ียโดยรวมมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 
อาจจะสรุปไดว้า่ การศึกษาท่ีมีระดบัสูงข้ึนส่งผลต่อคุณภาพชีวติโดยรวมในทิศทางท่ีดีข้ึน  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพียงดา้นเดียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   จึงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคูพ่บวา่ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
/ หรือสูงกว่า มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนักบัขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม.6  มศ.5 ปวช. ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ข้าราชการตํารวจท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท / หรือสูงกว่า จะปฏิบัติงานด้านเทคนิคท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะสาขาสูง เช่น ดา้นดีเอ็นเอ ดา้นฟิสิกส์ ดา้นเคมีภณัฑ์เป็นตน้ มีความคิดเห็นว่าไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีเรียนมาอยา่งเตม็ความสามารถในการพิสูจน์หลกัฐานและวตัถุพยาน เพ่ือนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมา
ลงโทษ จึงเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ และเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือกับภารกิจขององค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ ส่วนขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม.6  มศ.5 ปวช. ) ส่วนใหญ่จะปฏิบติังานดา้นเอกสารทัว่ไป
เพียงเท่านั้นไม่มีส่วนไดส้ัมผสักบังานเชิงเทคนิคชั้นสูงเลยจึงมีความคิดเห็นวา่มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น
ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมท่ีแตกต่างกนั และยงัพบอีกวา่ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือ 
ปวส. หรือ เทียบเท่า มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกันกับ
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม.6  มศ.5 ปวช. ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียรายดา้นพบวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ(ม.6  มศ.5 ปวช. ) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ส่วนขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือ เทียบเท่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากขา้ราชการตาํรวจไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งมาจากการศึกษา ระดบั ม.6  มศ.5 ปวช. และ ต่อมาไดศึ้กษาต่อ
ในขณะท่ีรับราชการ จนจบระดบั อนุปริญญาหรือ ปวส . จากการเรียนการสอน การไดเ้รียนรู้สังคมห้องเรียนท่ี
หลากหลายอาชีพ และคุณวฒิุท่ีสูงข้ึนน้ี อาจเป็นสาเหตุให้ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีการศึกษา ระดบั อนุปริญญาหรือ 
ปวส. มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากขา้ราชการท่ี มีระดบัการศึกษาา ระดบั ม.6  มศ.5 ปวช.  

6.  ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและใกลเ้คียงกนัทั้งชั้นประทวนและชั้นสญัญาบตัรเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั แต่พบวา่ค่าเฉล่ียรายดา้นส่วนใหญ่ชั้นสญัญาบตัร จะสูงกวา่ชั้นประทวน แสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการตาํรวจชั้น
สัญญาบตัรมีมุมมองวา่มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานสูงกวา่ชั้นประทวน แต่ไม่มากนกัเพราะยงัมีค่าเฉล่ียคุณภาพ
ชีวติในการทาํงานรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นแต่มีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ขา้ราชการตาํรวจชั้ประทวนและ
ชั้นสญัญาบตัร มีค่าเฉล่ียดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มากท่ีสุด ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ทั้งสองชั้นยศมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพตาํรวจ และมีค่าเฉล่ียดา้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมน้อยท่ีสุด ซ่ึงชั้นประทวน และชั้น
สัญญาบตัร ได้รับเงินเดือนตามบญัชีเล่ือนขั้นเงินเดือนคนละบัญชี ช้ีให้เห็นว่า บัญชีเงินเดือนของขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีใช้ในปัจจุบันน้ี ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และ อาจไม่เป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับข้าราชการสังกัด
กระทรวงอ่ืน 

7.  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  จึงพิจารณารายคู่พบวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 6 ” 10 ปี มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 16  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ขา้ราชการท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัปานกลาง มากลาํดบัแรก ( X = 3.50 ) และยงัมีคุณภาพชีวิตดา้นการบูรณา
การทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนัอยูใ่นระดบัมากอีกดว้ย( X = 3.71 ) ซ่ึงขา้ราชการกลุ่มน่ีไดท้าํงานมาเป็น
เวลานานมากพอท่ีจะเขา้ใจในเน้ืองานพิสูจน์หลกัฐาน และยงัมีอายตุวัไม่มากนกัยงัมีความกระตือรือร้นมาก ส่วน
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณในการทาํงาน 16  ปีข้ึนไป  กลบัมีค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัปานกลางลาํดบัสุดทา้ย 
( X = 3.15 ) แสดงวา่กลุ่มท่ีปฏิบติังานมานานมากๆอาจเกิดความลา้ เหน่ือยหน่าย จึงเกิดแนวความคิดท่ีแตกต่าง
กนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  6 ” 10 ปี มีระดบัคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม แตกต่างกับข้าราชการตํารวจท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางาน 16 ปีข้ึนไป และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านน้ีพบว่า ข้าราชการตํารวจท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 16  ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  6 ” 
10 ปีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แสดงวา่กลุ่มท่ี ทาํงานมานานมากอาจมองวา่ในปัจจุบนัมีการปรับเล่ือน
ฐานเงินเดือนหรือค่าครองชีพใหก้บัขา้ราชการท่ีเงินเดือนยงัไม่ถึงเกณฑข์ั้นตํ่า ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนคนท่ี
ปฏิบัติงานมานานกลบัไม่ได้ปรับเพ่ิมเน่ืองจากเงินเดือนเกินหลกัเกณฑ์ และยงัพบอีกว่าขา้ราชการตาํรวจท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน  6 ” 10 ปี มีระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน
แตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 16 ปีข้ึนไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 16 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีครอบครัวแลว้ ไม่ชอบ
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การสอบเล่ือนชั้นยศเพราะกลวัการโยกยา้ยแต่งตั้งไปยงัท่ีอ่ืน ส่วนคนท่ี มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 ” 10 ปี 
เป็นกลุ่มท่ีเขา้มาอยู่จนเขา้ใจในเน้ืองานอยา่งดี พร้อมท่ีจะสอบเล่ือนชั้นยศในระดบัท่ีสูงข้ึน จึงมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา ในการน าไปใช้เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติในการท างาน 
 1.1  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ผูศึ้กษาเห็นวา่เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง
ท่ีไดรั้บในปัจจุบนั มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง และการพิจารณาเล่ือนข้ึนเงินเดือนก็
เป็นไปดว้ยความยติุธรรม แต่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การดาํรงชีพตอ้งอาศยัค่าครอง
ชีพท่ีสูงข้ึนจึงควรมีการปรับแท่งเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งให้สูงมากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อการใชจ่้ายใน
ปัจจุบนั 
 1.2 ดา้นสภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ในปัจจุบนัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน
ตาํรวจไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปี ตลอดจนการรักษาพยาบาล ซ่ึงค่าใชจ่้ายเบิกตรงจากตน้สังกดั เป็น
สวสัดิการท่ีขา้ราชการตาํรวจทุกคนไดรั้บ และทุกคนพึงพอใจ แต่อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษามองวา่หากมีการแกปั้ญหา
ดา้นสุขภาพท่ีสาเหตุของปัญหาจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของตวัขา้ราชการเองและยงัลดรายจ่ายงบประมาณดา้นน้ีอีก
ดว้ย โดยการสาํรวจวา่พิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัใดท่ียงัคงใชห้้องปฏิบติัการ ร่วมกบัห้องทาํงานปกติ ให้สนบัสนุน
งบประมาณในการแบ่งกั้นหอ้งปฏิบติัการออกจากหอ้งทาํงานปกติก่อนการอนุมติัโครงการอ่ืนๆ เน่ืองจากสารเคมี
ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการสามารถระเหยหรือระเหิดออกมาสู่บรรยากาศภายในห้องและส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ผูป้ฏิบติังานโดยตรง  
 1.3 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ควรเปิดตาํแหน่งชั้นสัญญาบตัร( 
ยศ ร้อยตาํรวจตรี ข้ึนไป )ให้มากข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้ขา้ราชการชั้นประทวนไดมี้โอกาสในการเล่ือนชั้นยศท่ี
สูงข้ึน และควรเปิดตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานเฉพาะดา้นท่ีมีเงินประจาํตาํแหน่ง เช่น งานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ งาน
ตรวจพิสูจน์อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน งานตรวจลายน้ิวมือแฝง เป็นตน้เพ่ือรองรับขา้ราชการชั้นประทวนท่ี
ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยนกัวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานจนเกิดความชาํนาญไดมี้โอกาสเล่ือนระดบัชั้นยศตามสาย
งาน ซ่ึงในปัจจุบนัการเล่ือนสู่ตาํแหน่งสญัญาบตัร มีเฉพาะงานอาํนวยการซ่ึงมีตาํแหน่งวา่งจาํนวนจาํกดัและไม่มี
เงินประจาํตาํแหน่งอีกดว้ย 
 1.4   ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง จากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาพบวา่สาํนกังานพิสูจน์
หลกัฐานตาํรวจ พยายามส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยโดยทาํโครงการ MOU กบัหน่วยงาน
ท่ีปฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือเปิดการฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบั
งานพิสูจน์หลกัฐาน แต่ผูศึ้กษามีความเห็นว่ายงัขาดความต่อเน่ืองและทัว่ถึง จึงเห็นควรว่า การจดัการฝึกอบรม
ควรเร่ิมจาก หลกัสูตรงานพิสูจน์หลกัฐานเบ้ืองตน้หลกัสูตรงานพิสูจน์หลกัฐานสาํหรับผูป้ฏิบติัการ  หลกัสูตรงาน
พิสูจน์หลักฐานสําหรับผูช้าํนาญการ และหลักสูตรงานพิสูจน์หลกัฐานนานาชาติ ตามลาํดับ โดยให้โอกาส
เจา้หนา้ท่ีพิสูจน์หลกัฐานระดบัจงัหวดัเขา้มารับการฝึกอบรมอยา่งทัว่ถึง 

1.5  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ความรักและความผูกพัน ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัพิสูจน์หลกัฐานจงัหวดั เป็นไปดว้ยสายสัมพนัธ์ท่ีราบร่ืนเสมอมา อาจ
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เ น่ืองมาจากความใกล้ชิดกัน  มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ  ตลอดจนการออกเยี่ยมบ้าน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ยงัมีช่องวา่งระหวา่งเพ่ือนตาํรวจและผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยูใ่นส่วนกลาง ผูศึ้กษาเห็นวา่ควรมีการ
ลดช่องวา่งหรือเช่ือมความสมัพนัธ์ ระหวา่งขา้ราชการศูนย ์4 กบัขา้ราชการ ท่ีอยูใ่นระดบัพิสูจน์หลกัฐานจงัหวดั 
ทั้ง 11 จงัหวดัให้มากข้ึน โดยการจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น กีฬาสีประจาํปีของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4  โครงการ
ฝึกอบรมให้แก่ขา้ราชการสังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 โดยใชว้ิทยากรของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน4 เป็นตน้ เม่ือ
สมาชิกในองคก์ร ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัทั้งกิจกรรมทางวชิาการ หรือ สันทนาการ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดี ส่งผลใหก้ารติดต่อประสานงานกนัภายในศูนยมี์ความสะดวกต่อไป 
   1.6   ดา้นสิทธิของพนกังาน ขา้ราชการตาํรวจในสังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 มีความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองดี และไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งแบ่งหน้าท่ีงานของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 แต่ผูศึ้กษามีความเห็นว่า
ขา้ราชการตาํรวจบางนายยงัขาดโอกาสในการนาํเสนอหรือโตแ้ยง้ เก่ียวกบันโยบายของศูนย ์ดงันั้นจึงควรเปิด
โอกาสใหข้า้ราชการในสงักดัไดเ้ขา้ร่วมการประชุม โดยใหมี้การประชุมขา้ราชการในระดบัศูนยอ์ยา่งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเพ่ือรับทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน  เพ่ือให้ขา้ราชการในสังกดัมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร  และควรจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวมวิทยาการสมยัใหม่ในงานตรวจพิสูจน์ 
เพ่ือใหข้า้ราชการในสงักดัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 1.7  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ในดา้นน้ีผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้น
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ไดรั้บผลกระทบมากกวา่งานอ่ืน เน่ืองมาจาก สิบเวร (ชั้นประทวน )และร้อยเวร(ชั้นสัญญา
บตัร) ท่ีปฏิบติัหนา้ทีประจาํวนัในแต่ละวนั เขา้เวรตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีโอกาสดาํเนินชีวิตดา้นอ่ืนเลย หลกัจาก
ออกเวรแลว้ ยงัคงตอ้งมาทาํงานดา้นเอกสารตามปกติ( การพกัเวรมีเฉพาะในบางจงัหวดัเท่านั้น คือหลงัจากออก
เวรแลว้ใหห้ยดุพกั  1 วนั ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขา้ราชการตาํรวจท่ี ปฏิบติังานดา้นตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมีจาํนวน
น้อย ควรเปิดรับสมคัร และเปิดอบรมงานด้านตรวจสถานท่ีเกิดเหตุให้มากข้ึน เพ่ือให้มีเจา้หน้าท่ีสับเปล่ียน
หมุนเวยีนกนัเขา้เวรทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีดา้นงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมีโอกาสไดด้าํเนินชีวติส่วนตวัดว้ย 
 1.8  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม งานพิสูจน์หลกัฐาน เป็นงานท่ีทาํเพ่ือสังคมโดยตรงกล่าวคือ 
หวัใจของคนพิสูจน์หลกัฐาน คือตอ้งพยายามเก็บรวบรวมวตัถุหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการยืนยนัตวั
ผูก้ระทาํความผิดทางอาญามาลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงจากผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาพบวา่ในสังคมปัจจุบนัไดใ้ห้
การยอมรับและให้ความสาํคญัเก่ียวกบังานพิสูจน์หลกัฐานมากข้ึน แต่ศึกษาเห็นว่า ยงัคงมีบางเร่ืองท่ีหน่วยงาน
พิสูจน์หลกัฐาน อาจละเลยในการรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากสารพิษจากห้องปฏิบติัการถูก
ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศ โดยไม่ผ่านการคดักรองทาํให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงควรให้ความสาํคญักบัสังคมใน
ดา้นน้ีดว้ยโดยการจดัสรรตูดู้ดควนัพิษ ตลอดจนสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบขจดั
สารพิษอยา่งเป็นมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ 
 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาและเปรียบคุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจสังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน
ตาํรวจ กบัหน่วยงานท่ี ปฏิบติังานในลกัษณะท่ี คลา้ยคลึงกนั เช่น สํานักงานนิติวิทยาศาสตร์ สังกดั กระทรวง
ยติุธรรม 
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ประกาศคุณูปการ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี  เพราะไดรั้บความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.  สิทธิชยั  
ตนัศรีสกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.วลีรัตน์  แสงไชย ประธานกรรมการสอบ อาจารยนิ์ลุบล ไพเราะ  
กรรมการสอบ ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทาํให้การศึกษาคน้ควา้
อิสระมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
  ขอขอบคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
  ขอขอบคุณ พ.ต.อ.บุญชยั  ฤาชยัสา  รองผูบ้งัคบัการศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน  4  และขา้ราชการตาํรวจใน
สงักดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4  ท่ีใหก้ารช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
  คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีขอมอบบูชาพระคุณบิดา  คุณมารดา คุณครูบา
อาจารย ์ ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Management Process of Scientific Crimes Detection Center 4, 
Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police 

 
Sukallaya Khanasri* 

Sittichai Tansrisakul** 
 

Abstract 
 

A study aimed to examine the Thai police officer‟s attitude on the management process of 
Scientific Crimes Detection Center 4, under the Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police. 
The sample group was classified by age, educational background, and rank. The population required in 
this study was 240 of the Thai police officer working for the Scientific Crimes Detection Center 4 
covering 12 provinces in the upper part of Northeast of Thailand. Finally, 150 out of 240 officers were 
selected as the sample group. The research tool for the data collection was the questionnaire with 0.947 
of Reliability, and the statistical techniques applied in this study included percentage, mean, standard 
deviation, T-test, and F-test. The result was revealed as follows.  

1. The officers had their overall attitude on the management process of Scientific Crimes 
Detection Center 4 at a neutral level. In term of multiple attitude, they attitude was at a neutral level for 
all dimensions ranging from the highest to the lowest as follows; Controlling, Planning, Leading, and 
Organizing.  

2. The officers with different ages had shown no difference in their overall and 
multidimensional attitudes on the management process of Scientific Crimes Detection Center 4.  

3. The officers with different educational background had difference in their overall attitude 
on the management process of Scientific Crimes Detection Center 4 with statistical significance of.05. 
Meanwhile, they had difference in their multidimensional attitude in terms of Planning and Leading, 
with statistical significance of .05.  

4. The officers with different ranks had difference in their overall attitude on the management 
process of Scientific Crimes Detection Center 4 with statistical significance of .05. Meanwhile, they 
had difference in their multidimensional attitude in terms of Planning, Organizing, and Controlling, 
with statistical significance of .05.  
 

Keywords : Management Process / Scientific Crimes Detection Center 4 

 

กระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน 4 
สังกดัส านักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สุกลัยา คณาศรี* 
สิทธิชัย ตนัศรีสกลุ** 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวน การ

บริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกัตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตาม
อาย ุ ระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 12 จงัหวดั จานวน 240 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

                                                 
* MPA student (Public Policy), College of Politics and Governance, Mahasarakham University.  
** Ph.D., Assistant, Professor, College of Politics and Governance, Mahasarakham University, Advisor. 
* นิสิตปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 จานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .947 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี  

1. ขา้ราชการตาํรวจมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 
สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา เป็น
รายดา้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกดา้น โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นการควบคุม 
รองลงมาคือดา้นการวางแผน ดา้นการช้ีนาํ และดา้นการจดัองคก์ร ตามลาํดบั  

2. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั  

3. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหาร
จดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน และดา้นการ
ช้ีนาํ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ
ของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร และดา้น
การควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
คาส าคญั : กระบวนการบริหารจดัการ/ การบริหารจดัการ/ ศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน 4 
 
บทนา  

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมท่ีสร้างความเดือดร้อนและสร้างความไม่สงบสุขให้แก่ประชาชน
และเป็นปัญหาท่ีมีอตัราการเกิดคดีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัทวีความรุนแรงและยงัมีความสลบัซบัซอ้นมาก
ยิง่ข้ึน ท่ีสาํคญัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนมีการพฒันารูปแบบ วธีิการท่ีแยบยลและมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ
ประกอบอาชญากรรม อีกทั้งยงัมีลกัษณะเป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติท่ียากต่อการป้องกนัและแกไ้ข รัฐบาลมี
นโยบายท่ีจะส่งเสริมในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการเป็นผูรั้กษากฎหมายให้มีความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชน โดยใหป้ระชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไดเ้ขา้มารับผิดชอบในฐานะเจา้ของพ้ืนท่ี 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัประชาชน ในการดูแลชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสงัคม (ประจกัษ ์พึ่งอุบล, 2550, น.1)  

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดบักรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ข้ึนการบงัคบับญัชาโดย 
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยูใ่นสงักดักระทรวงใด ๆ หรือสาํนกันายกรัฐมนตรี ภารกิจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัและเป็น
หนา้ท่ีหลกัของตาํรวจ คือ งานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและงานสืบสวนสอบสวน ซ่ึงเม่ือเกิดอาชญากรรม
ข้ึนแล้วพนักงานสอบสวนและตาํรวจท้องท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนและนําตัว
ผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพ่ือใหค้ดีท่ีเกิดข้ึนนั้นยติุอยา่งเป็นธรรม  
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ เป็นหน่วยงานหน่ึงในสงักดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่า
กองบญัชาการ (บช.) ภารกิจหน้าท่ีท่ีสาํคญัและเป็นหนา้ท่ีหลกัของสาํนักงานพิสูจน์หลกัฐาน ไดแ้ก่ 1) การ
สนบัสนุนงานสืบสวนสอบสวน กล่าวคือ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 2) การตรวจพิสูจน์หลกัฐานในหอ้งปฏิบติัการ 
เม่ือมีคดีอาชญากรรมเกิดข้ึน ในการนาผูก้ระทาํความผิดเขา้สู่การพิจารณาความผิด ตามกระบวนการยติุธรรมนั้น 
เป็นอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวน โดยพนกังานสอบสวนจะเป็น ผูร้วบรวมหลกัฐานทุกชนิด เท่าท่ี
สามารถจะทาได ้เพ่ือประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติกรรมต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีกล่าวหา เพื่อจะได้
รู้ตวัผูก้ระทาความผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา แต่ดว้ยขอ้จาํกดัของพนกังาน
สอบสวน ในเร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือการขาด องคค์วามรู้ในการเก็บรวบรวมหลกัฐานจากสถานท่ีเกิดเหตุ อาจ
ทาํให้พนกังานสอบสวนไม่สามารถท่ีจะเก็บรวบรวมหลกัฐานไดส้มบูรณ์ครบถว้น จึงไดร้้องขอให้สาํนักงาน
พิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมทั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญในเร่ืองการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ในการเก็บรวมรวมวตัถุพยานจากสถานท่ีเกิดเหตุ ไดเ้ขา้มาช่วยในการ
เก็บวตัถุพยาน จากสถานท่ีเกิดเหตุ จากวตัถุพยานท่ีไดม้าพนกังานสอบสวนจะนาวตัถุพยานของกลาง  ในคดี
ประเภทต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมได ้ส่งตรวจพิสูจน์ยงัหอ้งปฏิบติัการ ของสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ เพื่อนาํผล
การตรวจพิสูจน์ มาใชป้ระกอบในสานวนการสอบสวน ตามกระบวนการยติุธรรมต่อไป เช่น การตรวจหาสารเสพ
ติด การตรวจพิสูจน์อาวธุปืนและเคร่ืองกระสุนปืน การตรวจหาเขม่าปืน การตรวจหาสารระเบิด การตรวจดีเอ็นเอ 
การตรวจลายน้ิวมือ หรือการตรวจลายมือเขียน เป็นตน้  

ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 จงัหวดัขอนแก่น สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ เป็นส่วนราชการมีฐานเทียบเท่ากองบงัคบัการ (บก.) รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์หลกัฐานต่างๆ ทาง
คดีอาญา โดยการตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การถ่ายภาพ 
การทะเบียนประวติัอาชญากร และการตรวจพิสูจน์บุคคลดว้ยลายพิมพน้ิ์วมือ ในพ้ืนท่ีของตาํรวจภูธรภาค 4 เพื่อ
ช่วยเหลือสนบัสนุนงานสืบสวน ในกระบวนการยติุธรรม รวมทั้งงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย และควบคุมการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานในสงักดั คือ พิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัจานวน 12 จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ไดแ้ก่ ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย 
หนองบวัลาภู และบึงกาฬ (ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4, 2554, น.1) จากพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทาใหโ้ครงสร้างของ  

ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 มีโครงสร้างใหญ่ข้ึนตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่และอาจจะ
ส่งผลใหก้ระบวนการบริหารจดัการ ของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูศึ้กษาในฐานะ
ขา้ราชการตาํรวจ สงักดัศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์
หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพื่อจะไดท้ราบถึงระดบัความคิดเห็น
ของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 และเพื่อนาํขอ้สนเทศท่ีไดใ้ช้
เป็นแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 อนัจะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานต่อไป 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
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10. Quality of Working Life 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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ความมุ่งหมายของการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์

หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์

หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และ
ระดบัชั้นยศ  

3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
 
สมมตฐิานของการศึกษา  

ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ แตกต่างกนั  
 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
1.1 ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนยพิ์สูจน์

หลกัฐาน 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 12 จงัหวดั จาํนวน 240 คน (ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4, 
2554, น.1)  

1.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจ สังกดัศูนยพิ์สูจน์
หลกัฐาน 4 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 12 จงัหวดั จานวน 150 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727 ; อา้งถึงใน ภาควิจยัและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, 2551, น.18)  

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา แยกไดด้งัน้ี  
2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศ  

2.1.1 อาย ุประกอบดว้ย  
2.1.1.1 อาย ุ18 - 30 ปี  
2.1.1.2 อาย ุ31 - 40 ปี  
2.1.1.3 อาย ุ41 - 50 ปี  
2.1.1.4 อาย ุ51 - 60 ปี  

2.1.2 ระดบัการศึกษา ประกอบดว้ย  
2.1.2.1 อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
2.1.2.2 ปริญญาตรี  
2.1.2.3 ปริญญาโท / หรือสูงกวา่  
2.1.2.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................  
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2.1.3 ระดบัชั้นยศ  
2.1.3.1 สญัญาบตัร  
2.1.3.2 ประทวน  

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์
หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

2.2.1 ดา้นการวางแผน  
2.2.2 ดา้นการจดัองคก์ร  
2.2.3 ดา้นการช้ีนาํ  
2.2.4 ดา้นการควบคุม  

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลจานวน 20 วนั เร่ิมวนัท่ี 11 - 30 
เมษายน พ.ศ. 2556 
 
กรอบแนวคดิ  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตใ์ชเ้น้ือหา หลกัการบริหารของ ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์ ดรักเกอร์ 
(Peter Ferdinand Drucker, 2005 อา้งใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550, น.25) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นการวางแผน  
2. ดา้นการจดัองคก์ร  
3. ดา้นการช้ีนาํ  
4. ดา้นการควบคุม 

 
วธีิด าเนินการวจิยั  

1. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศ  
ตอนท่ี 2 กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จานวน 32 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการ
ช้ีนาํ และดา้นการควบคุม ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรต ์
(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2551, 
น.99 - 100)  

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังาน
พิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-End) เพื่อให้ผูต้อบ แสดงขอ้คิดเห็น
หรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน
ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูศึ้กษา ไดก้าํหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือถึง รองผูบ้งัคบัการศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 และหน่วยงานในสังกดั เพื่อ

ประสานในการเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจในสังกดั ตั้งแต่วนัท่ี 11 ” 30 เมษายน พ.ศ.2556 รวมระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 20 วนั  

2. ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 
จานวน 150 คน ซ่ึงผูศึ้กษาช้ีแจงวตัถุประสงค ์และความเป็นมาของการทาวิจยั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั 
เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความเขา้ใจตรงกนั และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น  

3. ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งไดค้รบตามจานวน 150 คน และไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพ่ือเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

 

3. การจดักระทาข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมกลบัคืนมาทั้งหมดจานวน 150 คน มาตรวจสอบความครบถว้น 

สมบูรณ์ของการตอบโดยนามาจดัหมวดหมู่ และบนัทึกคะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละคนในแบบรหัส (Coding 
Form) แลว้นาไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการนาเสนอขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายคุณสมบติัพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ  

2. การวเิคราะห์ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดั
สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพ่ือตอบความมุ่งหมายของการศึกษาตามขอ้ 2 สถิติท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์5 ระดบั โดย
นาํแบบสอบถามท่ีลงรหสัแลว้ ใหค้ะแนนแต่ละขอ้จากค่าอาํนาจการจาํแนกรายขอ้ ในแบบสอบถามกาํหนดไว ้5 
ระดบัคะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 99 - 100)  

ระดบัความคิดเห็น  มากท่ีสุด   กาํหนดให ้5 คะแนน  
ระดบัความคิดเห็น  มาก   กาํหนดให ้4 คะแนน  
ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  กาํหนดให ้3 คะแนน  
ระดบัความคิดเห็น  นอ้ย   กาํหนดให ้2 คะแนน  
ระดบัความคิดเห็น  นอ้ยท่ีสุด  กาํหนดให ้1 คะแนน  

นาํแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ไปประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป พร้อมทั้งกาํหนดเกณฑก์ารใหค้วามหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 99 - 100)  

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด  
คา่เฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มาก  
ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด  
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3. การเปรียบเทียบ ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติแตกต่างกนั เพ่ือตอบความมุ่งหมายของการศึกษาตามขอ้ 2 โดยตวัแปรระดบัชั้นยศ สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ t-Test (Independent Sample) ส่วนตวัแปร อาย ุและระดบัการศึกษา สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ F - Test หรือการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One”way ANOVA) ซ่ึงถา้กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัมาก ตอ้งทดสอบ
รายคู่ โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 

4. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล แยกไดด้งัน้ี  
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ไดแ้ก่ หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  

3.1 t-Test (Independent Sample) เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่ง ค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่งไม่เกิน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบัชั้นยศ  

3.2 F - Test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One”way ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างระหวา่ง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุและระดบั
การศึกษา เม่ือพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ก็ใหท้ดสอบดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 
ผลการศึกษา  

จากการศึกษากระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐาน 
ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูศึ้กษาไดน้าํผลมาสรุปตามความมุ่งหมายปรากฏผล ดงัน้ี  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.70 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.30 และระดบัชั้นยศประทวน คิดเป็นร้อยละ 61.30  

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการควบคุม รองลงมาคือ
ดา้นการวางแผน ดา้นการช้ีนาํ และดา้นการจดัองคก์ร ตามลาํดบั  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตามอายุ ระดบั
การศึกษา และระดบัชั้นยศ ผลปรากฏดงัน้ี  
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ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั  

ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ
ของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพสูิจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมแตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการช้ีนนาํ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยดา้นการวางแผน พบว่าขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวน การบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ แตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนดา้นการช้ีนาํเม่ือทาการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่ พบวา่ระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อ
ดา้นการช้ีนาํ  

ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของ
ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการ
ควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
สรุปผล  
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อภิปรายผล  
จากการศึกษากระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐาน 

ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจเก่ียวกบักระบวนการบริหาร
จดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตาม
อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศ ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาและสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี  

1. ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดั
สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงลาดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการควบคุม รองลงมา
คือดา้นการวางแผน ดา้นการช้ีนาํ และดา้นการจดัองคก์ร ตามลาํดบั 

โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการควบคุม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 เป็น
หน่วยงานในสังกัดของสํานักงานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ โดยสํานักงานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจจะมีหนังสือ
มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน พ.ศ. 2548 เป็นคู่มือในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ
ในสังกดัทุกหน่วยซ่ึงจะระบุขั้นตอนการทาํงานวิธีการทาํงานและสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจยงัได้กาํหนด
ระยะเวลาในการทาํงานในแต่ละงานเอาไว ้รวมทั้งในแต่ละรอบปีของการประเมินผลการปฏิบติังานจะตอ้งมีการ
ทาํหนังสือบันทึกขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูบ้ังคบับัญชากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในงานท่ีตอ้งปฏิบติัโดยจะมีการ
กาํหนดขั้นตอนการทางานและระยะเวลาในการทางานของแต่ละงาน เพื่อให้ผูบ้ ังคบับญัชาสามารถควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินผลว่าสามารถปฏิบติังานไดต้ามขอ้ตกลงท่ีไดท้าร่วมกนัไว ้ จึงทาให้ดา้นการควบคุมมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการจดัองคก์ร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทาใหโ้ครงสร้างของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 มีโครงสร้างใหญ่ข้ึนตาม
กรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ซ่ึงก่อนปี พ.ศ.2552 ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 มีฐานะเป็นแค่ระดบักอง
กาํกบั (กองกาํกบัการวิทยาการ เขต 23) และมีหน่วยงานข้ึนตรง คือ งานอาํนวยการและทะเบียนประวติั งาน
พิสูจน์หลกัฐาน งานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และวทิยาการจงัหวดัอีก 5 แห่ง คือ วิทยาการจงัหวดัอุดรธานี วิทยาการ
จงัหวดัเลย วิทยาการจงัหวดัหนองคาย วิทยาการจงัหวดัหนองบวัลาํภู และวิทยาการจงัหวดัมหาสารคาม แต่
หลงัจากปรับโครงสร้างองค์กรปี พ.ศ. 2552 แลว้ศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 มีฐานะเป็นระดบักองบงัคบัการ 
รับผิดชอบการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และงานทะเบียนประวติัอาชญากร ในพ้ืนท่ีตาํรวจภูธร
ภาค 4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบวัลาํภู และบึงกาฬ และจากการปรับโครงสร้างขององคก์รทาํให้
ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ประสบปัญหา เช่น ปัญหาขาดแคลนอตัรากาํลงัขา้ราชการตาํรวจ ปัญหาขาดการฝึกอบรม 
พฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการพิสูจน์หลกัฐาน ปัญหาขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ เช่น รถยนตอ์อกตรวจสถานท่ีเกิด
เหตุไม่เพียงพอ และนํ้ ามนั มีจานวนจาํกดั เป็นตน้ จึงทาํใหด้า้นการจดัองคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

2. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนย์
พิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจจาํแนกตามอาย ุขา้ราชการตาํรวจท่ีอายุ 18 ” 30 ปี มี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่ม
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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ตวัอยา่งช่วงอายอ่ืุน ๆ มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุ18 -30 ปี เป็นขา้ราชการตาํรวจท่ีอยูใ่นกลุ่มเพ่ิงจะเขา้
รับราชการยงัไม่ประสบการณ์ในดา้นการบริหารจดัการและยงัมิไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัองค์กรมากเม่ือเทียบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอายอ่ืุนๆ จึงมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 อยูใ่น
ระดบัมาก  

3. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหาร
จดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการช้ีนาํ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยรวม พบว่าข้าราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ แตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 73.30) และมีระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ (ม.ศ.5) นอ้ยสุด (ร้อย
ละ 6) ซ่ึงผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ความเขา้ใจในนโยบาย 
แผนงานและเป้าหมายของหน่วยงานไดง่้าย จึงไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความสาํคญัของหน่วยงานมากวา่ จึงทาให้
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์
หลกัฐาน 4 แตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5) และเม่ือพิจารณาระดบัการศึกษาของ
กลุ่มตวัอย่างจะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหาร
จดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขา้ราชการตาํรวจท่ีระดบัการศึกษาท่ีสูง เขา้ไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ตามความรู้ความสามารถของ
ขา้ราชการตาํรวจนั้นเอง  

เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น ในดา้นการวางแผน พบวา่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน
ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติดา้นการวางแผน แตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5) 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 73.30) และมี
ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ (ม.ศ.5) นอ้ยสุด (ร้อยละ 6) ซ่ึงผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัสูงจะมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ความเขา้ใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานไดง่้าย จึงไดเ้ขา้ไปมีบทบาทและส่วนร่วมในดา้น
การวางแผนของหน่วยงานมากวา่ จึงทาํใหข้า้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ในดา้นการวางแผนแตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบั
การศึกษาอ่ืนๆ (ม.ศ.5)  

4. ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ
ของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร และดา้น
การควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยรวม พบว่าขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ
แตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สังกดัสาํนกังาน



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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พิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการทางานหรือปกครองบงัคบับญัชาในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจะมีระดบัชั้นยศเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
โดยท่ีข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะทาหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารหน่วยงานด้วยในฐานะของ
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ส่วนขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนนั้นจะเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามคาํสั่งของขา้ราชการตาํรวจ
ชั้นสัญญาบตัร (อยูใ่นฐานะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) จึงทาํให้ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศแตกต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ในดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหรือขา้ราชการ
ตาํรวจชั้นสัญญาบตัรโดยตรงท่ีจะเขา้ไปมีบทบาท ส่วนในดา้นการควบคุมนั้นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรมี
หนา้ท่ีควบคุมดูแลขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนตามสายการบงัคบับญัชาอยูแ่ลว้ จึงทาให้ขา้ราชการตาํรวจชั้นยศ
สญัญาบตัร มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกบัขา้ราชการตาํรวจชั้นยศประทวน 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษากระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน  4 สังกดัสํานกังานพิสูจน์หลกัฐาน
ตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงาน  
1.1 ดา้นการวางแผน ควรมีการวางแผนงาน มีกาํหนดนโยบายท่ีเป็นระบบเป็นรูปธรรม ชดัเจน และ

สอดคลอ้งกบันโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ควรมีการวางแผนล่วงหนา้ให้ชดัเจน ควรวางแผนเพ่ิมกาํลงั
พลใหเ้พียงพอต่อปริมาณงานและเหมาะสมต่องาน ควรมีการวางแผนให้กระชบั รัดกุม และควรให้ชั้นประทวนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน  

1.2 ดา้นการจดัองคก์ร ควรมีการกาํหนดตวับุคคลในการปฏิบติังาน มอบหมาย หนา้ท่ีการงานใหช้ดัเจน 
เหมาะสมกบังานและมีการหมุนเวยีนการทาํงานเพ่ือใหส้ามารถทางานแทนกนัได ้ควรจดัโครงสร้างการทาํงานใน
องคก์รใหช้ดัเจน มีการจดัการบริหารและแบ่งงานในองคก์รท่ีชดัเจน ควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในสาํนกังาน
ใหเ้พียงพอ องคก์รควรดาํเนินงานตามนโยบายขององคก์รและควรแนะนาํองคก์รใหป้ระชาชนไดรั้บรู้  

1.3 ดา้นการช้ีนา ควรสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน (เช่น ยกย่อง
ชมเชย) ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีและช้ีนาการทาํงานไปในทางท่ีดี ควรเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหน่วยยอ่ย ควรกาํกบัดูแล ให้คาแนะนาํ และควรส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานร่วมกนั
อยา่งราบร่ืน  

1.4 ดา้นการควบคุม ควรมีการกาํหนดมาตรฐานท่ีดีและชดัเจน ควรมีการควบคุมการปฏิบติังานให้
ชดัเจน มีระเบียบ ควรมีการตรวจสอบรายงาน ประเมินผล และปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รอยูเ่สมอ ควร
ดูแลควบคุมบริหารงานและเอาใจใส่ขา้ราชการให้ทัว่ถึงผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงควรมาตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี
มากข้ึน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงาน ควรมีการควบคุมความประพฤติใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั  

2. ขอ้เสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจดัการของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานพิสูจน์หลกัฐาน

ตาํรวจกบัหน่วยงานราชการประเภทอ่ืนท่ีทางานใกลเ้คียงกนั  
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2.2 ควรศึกษาและเปรียบกระบวนการบริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐานท่ีมีหัวหน้าศูนยพ์ิสูจน์
หลกัฐานท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานแตกต่างกนั เช่น ตาแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
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ประกาศคุณูปการ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.สิทธิชยั 
ตนัศรีสกลุ อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.วลีรัตน์ แสงไชย ประธานกรรมการสอบ อาจารยสุ์จิตรตรา ฤทธ์ิสกุลชยั 
กรรมการสอบ ท่ีไดใ้ห้คาปรึกษา แนะนาํ ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทาให้การศึกษาคน้ควา้
อิสระมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี  
ขอขอบคุณ พ.ต.อ.บุญชยั ฤาชยัสา รองผูบ้งัคบัการศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 และขา้ราชการตาํรวจในสังกดั

ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 ท่ีใหก้ารช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีขอมอบบูชาพระคุณบิดา คุณมารดา คุณครูบาอาจารย ์

ผูมี้พระคุณทุกท่าน  
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การส่ือสารท างการเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศักดิ์  เจียมธีรสกุล 
ภาณุวฒัน์  ศรีขลา* 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาํงรัฐศาสตร์เร่ือง “การส่ือสารทาํงการเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีร
สกลุ”  ผูว้จิยัมีความมุ่งหมายในการศึกษาตามวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาชีวประวติัและผลงานของ
สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ  (2) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาของสาร (message) ท่ีปรากฏผา่นเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีร
สกลุ  (3) เพ่ือศึกษาเฟซบุ๊คในฐานะช่องทาํง (channel) ท่ีสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ ใชส่ื้อสารทาํงการเมือง  (4) เพื่อศึกษา
กลุ่มบุคคลผูรั้บสารและปฏิกิริยาท่ีมีต่อเฟซบุ๊คสมศักด์ิ  เจียมธีรสกุล การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยอาศยักรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา คือ แนวคิดการส่ือสารทาํงการเมืองแบบ 
SMCR กรอบการวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ช่องทาํงการแพร่กระจาย และทศันะท่ีมีต่อผูรั้บสารเป็นแนวทาํง
ในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษา พบวา่ 
 สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุลเป็นนกัประวติัศาสตร์ท่ีมีความสนใจในประวติัศาสตร์ไทยยุคใกล ้โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และการศึกษาบทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาํง
การเมือง เช่น การปฏิวติัสยาม พ.ศ.2475, เหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลท่ี 8, เหตุการณ์ 14 ตุลา ‟ 6 ตุลา, 
รัฐประหาร พ.ศ.2549 เป็นตน้  ผลงานรวมเล่มหนงัสือ (ท่ีไม่มีคนอ่ืนร่วมเขียนดว้ย เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
การเมืองไทย) อย่าง “ประวัติศาสตร์ท่ีเ พ่ิงสร้าง” และสมศักด์ิ เ จียมธีรสกุล มีบุคลิกและแนวคิดท่ีกล้า
วิพากษว์ิจารณ์ไม่วา่จะเป็นประเด็นเก่ียวกบัสถาบนักษตัริย ์หรือในหมู่นกัวิชาการดว้ยกนัเองอยา่งตรงไปตรงมา 
(radical)     

ในส่วนการวเิคราะห์เน้ือหาสาร พบวา่ การส่ือสารทาํงการเมืองของสมศกัด์ิไดใ้ชรู้ปแบบ กลวิธีในการ
นาํเสนอท่ีหลากหลาย ทั้ ง คาํ สัญลกัษณ์ รูปภาพ โดยสามารถแบ่งเน้ือหาสารออกเป็น 5 หัวเร่ือง (1) สถาบัน
พระมหากษตัริย ์ (2) เอกสารโทรเลขวกิิลีกส์ (Wikileaks)  (3) การเมืองและประวติัศาสตร์  (4) การกล่าวถึงบุคคล
อ่ืนของสมศกัด์ิ  (5) เร่ืองราวทัว่ไปและเบ็ดเตล็ด  ซ่ึงมีประเด็นหลกั (theme) คือ การเสนอให้ยกเลิก “บทบาท 
สถานะ” ของ “สถาบนัพระมหากษตัริย”์ อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ใหส้ามารถวจิารณ์ ตรวจสอบ หรือเสนอขอ้มูล
อีกดา้นไดโ้ดยท่ีไม่มีกฎหมายปิดกั้นอยา่ง “มาตรา 112” 
 ส่วนช่องทาํงการส่ือสาร ผลการศึกษา พบว่า การใชเ้ฟซบุ๊คเป็นช่องทาํงการส่ือสารทาํงการเมืองของ
สมศกัด์ิ มีความถ่ี (Frequency) ในการนาํเสนอต่อคร้ังข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ หรือบริบททาํงสงัคมการเมืองท่ีสาํคญั  
ทั้งน้ีเน้ือหาสารท่ีสมศกัด์ิใชส่ื้อสารทาํงการเมืองมีลกัษณะของการ “ผลิตซํ้ า”  และช่วงเวลาในการนาํเสนอไม่มีผล
ต่อการรับรู้ของผูรั้บสาร ดว้ยเหตุผลท่ีเฟซบุ๊คทุกคนสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา หรือติดตามยอ้นหลงัได ้
 และประการสุดทา้ย “กลุ่มผูรั้บสาร” จากการศึกษาและสังเกต (โดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก) พบว่า 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอยา่งกวา้ง คือ (1) กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น “กลุ่มคนเส้ือแดง (นปช.)” กบักลุ่มผูรั้บสารท่ี
สนบัสนุนพรรคเพ่ือไทย (หรือท่ีสุดก็คือ “ทกัษิณ”)  (2) กลุ่มผูรั้บสารในท่ีน้ีจะเรียกอยา่งกวา้งวา่ “กลุ่มกา้วหนา้”  
และ (3) กลุ่มรอยลัลิสต ์(Royalist) 
 

ค าส าคญั: ส่ือสารท างการเมอืง/ เฟซบุ๊ค/ สมศักดิ์ เจยีมธีรสกลุ 
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บทน า 
              เม่ือกล่าวถึง “การส่ือสารทางการเมือง” ในปัจจุบันเราสามารถพิจารณาได้จากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยกีารส่ือสารและโทรคมนาคม  รวมทั้งทุนนิยมแบบโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงอยา่ง
มากมาย ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนในสังคม รวมไปถึงการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทางการเมือง ดงันั้นกระบวนการส่ือสารทางการเมืองในยคุโลกาภิวตัน์จึงมีความเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
โดยกระบวนการดงักล่าวไดถู้กผสมผสานเขา้กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอินเตอร์เน็ต วิทยุ
และโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมตรงต่อผูช้ม การส่งขอ้ความสั้นผา่นโทรศพัท ์เป็นตน้  
              ปัจจุบนัการส่ือสารทางการเมืองในประเทศไทยไดมี้ความเขม้ขน้อยา่งยิง่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการ
นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ต โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม, VDO Link, Phone-In ฯลฯ มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการต่อสูท้างการเมืองของแต่ละฝ่าย  และท่ีผูว้จิยักาํลงัจะกล่าวถึงน้ีเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งแพร่หลายไปทัว่โลก นัน่คือ “เฟซบุ๊ค (facebook)”  เฟซบุ๊คเป็นเครือข่ายสังคมท่ีใชแ้ลกเปล่ียนพูดคุยกนั
อย่างไร้พรมแดนตอบโตก้นัไดท้นัที โพสต์สถานะ แชร์ส่ิงท่ีเราสนใจให้เพ่ือน หรือคนอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย ติดตาม
ความเคล่ือนไหวของเพ่ือน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเราสนใจ ฯลฯ  เฟซบุ๊คก่อกาํเนิดข้ึนในปี พ.ศ.2547 ผูคิ้ดคน้ คือ 
“Mark Zuckerberg” ชาวอเมริกนั  หลงัจากนั้นไม่นานก็มีผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊คเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วไปทัว่โลก รวมถึง
ประเทศไทย ในประเทศไทยการแพร่เขา้มาของเฟซบุ๊คจนเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั ทุกวนัน้ีไม่ว่า
สถานภาพ/สาขาอาชีพใด แทบทุกวงการ ทั้งเด็กทั้งผูใ้หญ่ไม่วา่เพศวยัใด กล่าวไดว้า่เป็นจาํนวนหลายสิบลา้นคน
ในประเทศท่ีรู้จกัใชเ้ทคโนโลยน้ีี  เฟซบุ๊คจึงกลายเป็นอีกส่ือทางเลือกและเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการเมือง
ท่ีกําลังมาแรงและมีอิทธิพลต่อผู ้ใช้ และเม่ือพูดถึง “การส่ือสารทางการเมือง” เราอาจนึกถึงการส่ือสารของ
นกัการเมืองเป็นหลกั แต่บุคคลท่ีผูว้ิจยักาํลงัจะกล่าวถึงน้ีมิใช่เป็นนักการเมืองแต่อยา่งใด บุคคลคนน้ีเป็นนักวิชาการ
ดา้นประวติัศาสตร์การเมือง นัน่คือ “สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล”  ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คอยา่ง
เฟซบุ๊คท่ีไดใ้ชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมือง 
              สมศักด์ิ   เ จียมธีรสกุล  ปัจ จุบันเ ป็นอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สมศกัด์ิเป็นนกัวชิาการท่ีมีความโดดเด่นในการวพิากษว์จิารณ์สงัคมการเมืองโดยเฉพาะ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือแมแ้ต่ในหมู่นักวิชาการดว้ยกนัเองอยา่งตรงไปตรงมา (radical) ทั้งมกัจะวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและเสนอแกปั้ญหาทางออกของสังคมการเมืองดว้ย  เม่ือยอ้นกลบัไปยงัช่วงเหตุการณ์
ประวติัศาสตร์ทางการเมือง สมศกัด์ิเป็นอดีตแกนนาํนกัศึกษาธรรมศาสตร์ ช่วง 6 ตุลา 2519  ทาํหนา้ท่ีโฆษกบน
เวทีชุมนุมของนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็น 1 ใน 18 ผูถู้กจบักุมจากการลอ้มปราบนักศึกษา
ในวนันั้น  หลงัเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังนั้นเร่ือยมาและโดยเฉพาะปัจจุบันในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  ในส่วนของ
ขอ้เสนอต่อสาธารณะท่ีสําคญัของสมศักด์ิซ่ึงมีทั้ งกระแสท่ีเห็นด้วยและกระแสโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ
เหมาะสมของขอ้เสนอนั้น เช่น ขอ้เสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (หรือท่ีรู้จกักนัวา่ กฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ), หรือเสนอใหย้กเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 8 เพ่ิมมาตราในลกัษณะเดียวกบัรัฐธรรมนูญ 27 
มิถุนายน 2475 (สภาพิจารณาความผิดของกษตัริย)์ เป็นตน้    และดว้ยสมศกัด์ิไดใ้ชเ้ฟซบุ๊คเป็นช่องหน่ึงหรือกล่าว
ไดว้า่เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารบนโซเชียลเน็ตเวิร์คน้ีซ่ึงผูติ้ดตาม (Follower) เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิทั้ งท่ีช่ืน
ชอบและไม่ช่ืนชอบมีถึง 26,000 บญัชี (ขอ้มูล ณ วนับนัทึก 31 ธนัวาคม 2555)  ซ่ึงถือวา่มีจาํนวนท่ีมากเม่ือเทียบ
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กบัปัญญาชนหรือนกัวชิาการคนอ่ืนๆ ดว้ยกนั จึงเป็นดชันีช้ีวดัใหเ้ห็นวา่เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิมีอิทธิพลทางความคิด
ต่อผูค้นมิใช่นอ้ยในสงัคมไทย 
              ฉะนั้น จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นเหตุผลให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึง “การส่ือสารทาง
การเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล”  เพื่อท่ีจะศึกษาชีวประวติัและผลงานของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล  
วเิคราะห์เน้ือหาของสาร กลวิธีและช่องทางในการส่ือสารทางการเมือง ตลอดจนศึกษาลกัษณะและปฏิกิริยาของ
กลุ่มบุคคลผูรั้บสารท่ีมีต่อเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  โดยมุ่งหวงัว่าการศึกษาวิจยัน้ีจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ดา้นการ
ส่ือสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคมการเมืองไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
              1. เพ่ือศึกษาชีวประวติัและผลงานของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ ในฐานะผูส่้งสาร (sender/source) 
              2. เพ่ือศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาของสาร (message) ท่ีปรากฏผา่นเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ  
              3. เพ่ือศึกษาเฟซบุ๊คในฐานะช่องทาง (channel) ท่ีสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล ใชใ้นการส่ือสารทางการเมือง 
              4. เพ่ือศึกษากลุ่มบุคคลผูรั้บสาร (receiver)  และปฏิกิริยาท่ีมีต่อเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
              การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ชีวประวติัและผลงานของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล การวิเคราะห์
เน้ือหาของสาร  ช่องทางการส่ือสาร  รวมถึงกลุ่มบุคคลผูรั้บสารท่ีมีปฏิกิริยา/ทศันคติตอ่เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  ซ่ึงจะ
ศึกษาจากการส่ือสารต่างๆ ทั้ งข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ท่ีปรากฏผ่านเฟซบุ๊คของสมศักด์ิ  กําหนด
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เร่ิมเปิดใชบ้ริการเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ คือ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 19 กนัยายน พ.ศ.
2555 
 
วธีิการด าเนินศึกษา 
              การดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน 
                   1. รวบรวมขอ้มูล 
                         1.1 เก็บรวบรวมโดยการคน้ควา้จากเอกสาร ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากการส่ือสารต่างๆ ทั้งขอ้ความ รูปภาพ 
หรือสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ  
                          1.2 การสงัเกตโดยไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก (แบบไม่มีส่วนร่วม) ซ่ึงสงัเกตจากผูรั้บสาร/ ผูติ้ดตาม
เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ           
                   2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                          การศึกษามุ่งวิเคราะห์เน้ือหาของสาร  กลวิธีท่ีใชใ้นการส่ือสารทางการเมือง  รวมถึงกลุ่มบุคคล
ผูรั้บสารท่ีมีปฏิกิริยา หรือทศันคติต่อเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล  โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยอาศยักรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา คือ  แนวคิดการส่ือสารทางการเมืองแบบ SMCR  
กรอบการวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ช่องทางการแพร่กระจาย และทศันะท่ีมีต่อผูรั้บสาร เป็นแนวทางในการ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมุ่งวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 373 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ชีวประวตัแิละผลงานของสมศักดิ์  เจยีมธีรสกลุ 
ชีวประวตั ิ
 สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล เกิดวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2501 จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 5 จาก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั (ส.ก. 2514 หรือ รุ่น 90 เลขประจาํตวันกัเรียน 18064) จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรติ
นิยมอนัดบั 1) สาขาประวติัศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลยัโมนาช ประเทศออสเตรเลีย โดยทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง ‚The Communist Movement in Thailand‛  ปัจจุบนั
สมศกัด์ิเป็นอาจารยส์อนดา้นประวติัศาสตร์ ประจาํภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
               สมศกัด์ิเป็นผูท่ี้สนใจกิจกรรมทางการเมืองมาตั้งแต่เป็นประธานนกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
และเป็นหน่ึงในผูจ้ดัทาํหนงัสือ "ศึก" ซ่ึงเป็นหนงัสือรุ่นท่ีแจกจ่ายในวนัสมานมิตร'๑๗ (งานประจาํปีของโรงเรียน 
และเน่ืองจาก “ศึก” มีเน้ือหาท่ีโจมตีระบบการศึกษาในขณะนั้นอยา่งรุนแรง ประกอบกบัรูปแบบของหนงัสือได้
แตกต่างไปจาก "ประเพณี" ท่ีเคยทาํกนัมา จึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้ึนจากนกัเรียนฝ่ายคดัคา้นหนงัสือเล่มน้ี กระทัง่
ลุกลามเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในท่ีสุด โดยมีสมศกัด์ิในฐานะประธานนกัเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบ และประชา  สุวีรา
นนท ์เป็นสาราณียกร )  สมศกัด์ิเป็นอดีตแกนนาํนกัศึกษาในเหตุการณ์ทางการเมืองช่วง 6 ตุลา ทาํหนา้ท่ีโฆษกบน
เวทีชุมนุมของนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็น 1 ใน 18 ผูถู้กจบักุมจากการลอ้มปราบนกัศึกษา
ประชาชนหัวก้าวหน้าเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 สมศักด์ิถูกจับกุมขณะหลบอยู่ในกุฏิพระในวดัมหาธาตุ ขา้ง
ธรรมศาสตร์พร้อมกบันกัศึกษาอีกหลายสิบคน ภายหลงัต่อมาไดรั้บการนิรโทษกรรมเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2521 
               สมศกัด์ิเป็นนกัประวติัศาสตร์ท่ีมีความสนใจในประวติัศาสตร์การเมืองไทยยคุใกล ้โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การเมืองการปกครอง มีผลงานการศึกษาคน้ควา้และการตีความประวติัศาสตร์จาํนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษา
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เช่น ในเหตุการณ์สวรรคตของ
รัชกาลท่ี 8, การปฏิวติัสยาม พ.ศ. 2475, เหตุการณ์ 14 ตุลา, เหตุการณ์ 6 ตุลา และรัฐประหาร พ.ศ. 2549  งานส่วน
ใหญ่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น บทความในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน , วารสารฟ้าเดียวกัน, 
หนังสือพิมพอ์อนไลน์ประชาไท นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความเห็นในเวบ็ไซตต์่างๆ โดยใชช่ื้อนามสกุลจริง เช่น 
เฟซบุ๊ค (เป็นช่องทางหลกัของสมศกัด์ิท่ีใชส่ื้อสารทางการเมือง), เวบ็บอร์ดฟ้าเดียวกนั (ปิดตวัไปแลว้), นิวแมนดา
ลา (New Mandala ‟ เวบ็ไซต์) ฯลฯ  สมศกัด์ิมีบุคลิกลกัษณะท่ีจริงจงั (seriously) กลา้วิพากษ์วิจารณ์อย่าง
ตรงไปตรงมา และมกัมีประเด็นนาํเสนอต่อสาธารณะท่ีน่าพินิจพิจารณา เช่น ขอ้เสนอปฏิรูปสถาบนักษตัริย ์8 ขอ้ 
( ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 8 เพ่ิมมาตราในลกัษณะเดียวกบัรัฐธรรมนูญ 27 มิถุนายน 2475 โดยสภาสามารถ
พิจารณาความผิดของพระมหากษตัริย,์ ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, ยกเลิกการประชาสัมพนัธ์ดา้น
เดียว และการให้การศึกษาแบบดา้นเดียวเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยท์ั้งหมด, ยกเลิกพระราชอาํนาจในการ
แสดงความเห็นทางการเมืองของพระมหากษตัริยท์ั้งหมด [4 ธนัวา, 25 เมษา "ตุลาการภิวฒัน์" ฯลฯ] ) เป็นตน้  การ
แสดงความเห็นทางการเมืองของสมศกัด์ิเป็นปกติธรรมดาท่ีจะมีทั้งคนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  สมศกัด์ิเคยถูก
ฟ้องในขอ้หาหม่ินพระบรมชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  โดยมีกองทพับกเป็นผูฟ้้อง 
(หมายเรียก สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล รับทราบขอ้กล่าวหา “หม่ินพระบรมเดชานุภาพ” จาก สน.นางเลิ้ง ลงวนัท่ี 
28 เมษายน 2554 - อยู่ระหว่างการดาํเนินคดี)  กรณีท่ีถูกฟ้องมาจากการท่ีสมศกัด์ิไดมี้บนัทึกเปิดผนึกถึง สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี วา่ดว้ย "ความยติุธรรม" ภายหลงัการพระราชทานให้



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 374 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

สัมภาษณ์ออกทีวีในรายการวูด้ด้ีเกิดมาคุย  และสมศกัด์ิเคยให้สัมภาษณ์วา่ “ค่อนข้างมั่นใจมากในต่อการสู้คดี 
เพราะมาตรา 112 ไม่ได้ครอบคลมุถึงกรณีบทความของตน‛   
               ปัจจุบนั สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล ยงัแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมือง 
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์อย่างตรงไปตรงมาเสมอตน้เสมอปลายอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผ่านโซ
เชียลเน็คเวิร์กอย่างเฟซบุ๊ค หรือตามงานเสวนาทั้งในฐานะผูร่้วมอภิปรายหรือผูเ้ขา้ร่วมฟัง (ท่ีมกัจะแสดงความ
คิดเห็นแลกเปล่ียนกบัผูอ้ภิปรายไดอ้ยา่งน่าสนใจ)  ตลอดจนการทาํกิจกรรมเคล่ือนไหวทางการเมืองในพ้ืนท่ี
สาธารณะอยูเ่ป็นระยะ        
  
ผลงาน 

ผลงานของสมศกัด์ิในท่ีน้ีจะนาํเสนอผลงานหนงัสือและบทความ  ในส่วนผลงานหนังสือ (ท่ีไม่มีคนอ่ืน
เขียนร่วม) คือ “ประวติัศาสตร์ท่ีเพ่ิงสร้าง” (สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล.  2544 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ี
เกิดจากการรวบรวมบทความท่ีเคยตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารรายสปัดาห์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ‟ 2544 และ
จดัประเด็นตามเน้ือหาท่ีเขียนถึงเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ อนัไดแ้ก่ : จาก 2475 ถึง 14 ตุลา, ส่วนท่ีสอง : 14 ตุลา 
และส่วนท่ีสาม: 6 ตุลา  ผลงานเล่มน้ีสมศกัด์ิไดน้าํเสนอแง่มุมของเหตุการณ์ประวติัศาสตร์การเมืองพร้อมทั้งการ
วเิคราะห์ วพิากษ ์นาํเสนอขอ้คน้พบ แสดงความคิดเห็นของสมศกัด์ิเองไดอ้ยา่งน่าสนใจ   

และในส่วนผลงานบทความ (สมศักด์ิ  เจียมธีรสกุล.  2555 : เว็บไซต์) เช่น บันทึกเร่ืองพระราช
พินยักรรมรัชกาลท่ี 6 “ฉบบัเต็ม”,  24 มิถุนา : การตีความ 4 แบบ,  [ร.7 สละราชย ์: ราชสาํนัก, การแอนต้ีคอม
มิวนิสม ์และ 14 ตุลา],  พระราชหตัถเลขาสละราชย ์ร.7 : ชีวประวติัของเอกสารฉบบัหน่ึงเขียนร่วมกบั ประจกัษ ์ 
กอ้งกีรติ,  ความหมายและความเป็นมาของ “ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข”, กรณี 
ถวติั  ฤทธิเดช ฟ้อง พระปกเกลา้,  ในหลวงอานนัท์ข้ึนครองราชยต์ามลาํดบัขั้นของกฎมณเฑียรบาลหรือเพราะ
ปรีดีสนบัสนุน?,  [Archive ของ เคนเน็ธ-มาณ์กาเร็ต แลนดอน,  ตน้ฉบบั The King and I และ บนัทึกช่วยจาํวา่
ดว้ยกรณีสวรรคตและข่าวลือแผนการใหญ่ปี 2491 ของ ควง และ “พ่ีนอ้งปราโมช”],  ข่าวลือเร่ืองควงและพ่ีนอ้ง
ปราโมชวางแผนสถาปนาใหพ้ระองคเ์จา้จุมภฏเป็นกษตัริย ์ในปี 2491,  “เราสู”้ หลงั 6 ตุลา  เป็นตน้ 
 

การวเิคราะห์เนือ้หาสาร 
ในส่วนของการวเิคราะห์เน้ือหาสารผูว้จิยัจะไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการจดัประเภท

เน้ือหา และส่วนท่ีสองจะเป็นการวเิคราะห์เน้ือหา 
 

การจดัประเภทเนือ้หา  
              การจดัประเภทเน้ือหาซ่ึงจะเป็นการศึกษาจดัประเภทในส่วนของสถานะ (status)  และบนัทึก (note)  จาก
เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ  ช่วงของเวลาการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ‟ 19 กนัยายน พ.ศ. 
2555  จากการศึกษาเน้ือหาสารผูว้จิยัสามารถจดัประเภทหวัเร่ืองได ้5 หวัเร่ือง ตามแนวทางการจดัประเภทเน้ือหา
ท่ี ดร.พีระ  จิรโสภณ กล่าวถึง (ปาริชิต  สถาปิตานนท.์  2545 : 239-240) ดงัน้ี 
                    1. สถาบนัพระมหากษตัริย ์
                    2. เอกสารโทรเลขวกิิลีกส์ (wikileaks) 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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                    3. การเมืองและประวติัศาสตร์ 
                    4. การกล่าวถึงบุคคลอ่ืนของสมศกัด์ิ 
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 ค าช้ีแจง : ขอ้ความท่ีนาํมาจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ ทั้งในส่วน รูปแบบอกัษร (font)  การเนน้คาํ   
 หรืออ่ืนใดเป็นของสมศกัด์ิตามเดิม  ยกเวน้ ขนาดตวัอกัษรผูว้จิยัจะไดป้รับตามความเหมาะสม 
 
              1. สถาบนัพระมหากษตัริย์ ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์แต่ยงัหมายรวมถึงพระบรมวงศานุ
วงศ ์องคมนตรี ฯลฯ  ตวัอยา่งจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ ดงัน้ี 
 สถานะเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554   สมศกัด์ิไดท้าํเป็นสไลดก์ล่าวถึงกรณีท่ี ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล นาํ
คลิปท่ีในหลวงพดูเร่ืองนํ้าท่วมเม่ือปี 2538  มาเผยแพร่วา่ ในประเทศอารยะทั้งหลายเขาไม่อนุญาตใหก้ษตัริยแ์สดง
ความเห็นสาธารณะ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีคนเห็นดว้ยก็ได ้ไม่เห็นดว้ยก็ได ้และสมศกัด์ิยงักล่าวอีกว่าการท่ีบอกว่า 
สถาบนัพระมหากษตัริยอ์ยูเ่หนือการเมือง เป็นเร่ืองไม่จริงเพียงใด 
 

 
 
 

              2. เอกสารโทรเลขวกิิลีกส์ (Wikileaks)  ในท่ีน้ีหมายถึง เอกสารโทรเลขลบัท่ีบนัทึกโดยนกัการทูตของ
สหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการเมืองประเทศไทย แต่ไดถู้กเปิดเผยออกมา (เกิดการร่ัวไหลของขอ้มูล และถูกเผยแพร่
โดยเวบ็ไซตว์กิิลีกส์ ซ่ึงมี จูเลียน อาสซานจ ์เป็นบรรณาธิการบริหาร ‟ เพ่ิมเติมภายหลงั)  ตวัอยา่งจากเฟซบุ๊คของ
สมศกัด์ิ ดงัน้ี 

สถานะเม่ือวนัท่ี  23 มีนาคม 2555  สมศกัด์ิไม่ไดเ้ขียนขอ้ความใด แต่ไดอ้พัสถานะ (Update status) โดย
ทาํเป็นสไลดอ์า้งอิงโทรเลขวกิิลีกส์ ในประเด็นท่ี สมคัร  สุนทรเวช อา้งวา่ใครเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรัฐประหาร 19 
กนัยายน พ.ศ. 2549 และความป่ันป่วนทางการเมืองอนัเกิดจากการชุมนุมของพนัธมิตรฯ โดยสมศกัด์ิไดเ้ล่น
สาํนวนภาษาเทียบเคียงประโยคท่ีว่า “คาํถามบางคาํถาม ตายแลว้ก็ตอบไม่ได”้ (ของพลเอกสนธิ  บุญรัตกลิน) 
ทาํนองวา่ ถาม “คนตาย” อยา่ง สมคัร  สุนทรเวช ก็ได ้   
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              3. การเมืองและประวัติศาสตร์ คือ เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ความสัมพนัธ์
ทางอาํนาจ ความขดัแยง้ หรือการจัดสรรทรัพยากรแก่สังคม ท่ีคาบเก่ียวช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ หรือเป็น
เร่ืองราวท่ีมีความสาํคญัเกิดข้ึนมาในอดีตและมีผลกระทบมาจนถึงปัจจุบนั  ตวัอยา่งจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ ดงัน้ี 
          สถานะเม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2553  สมศกัด์ิไดโ้พสต ์(post) ขอ้ความสั้นๆ เทียบเคียง คดียึดทรัพย์
ทกัษิณ กบั คดีพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีดาํเนินการโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตลก.)  ท่ีไม่ไดใ้ชม้าตรฐานเดียวกนั  
ความวา่ 
           เวลา จะยึดทรัพยท์กัษิณ "ตลก" ไม่สนใจวา่ process ของการมีคดีนั้น เกิดจากรัฐประหาร คือไม่สนใจว่า
process ของคดีนั้น จะผิดอยา่งไร (ทาํอาชญกรรมรัฐประหาร แลว้จดัการใหมี้การสอบสวน ดาํเนินคดีทกัษิณ) แต่
คราวน้ี "ตลก" อา้งอะไรในการไม่ยบุ ปชป. ? อา้งวา่ "process ผิด" คือ "ยืน่เร่ืองชา้ไป"  
              4. การกล่าวถึงบุคคลอื่นของสมศักดิ์ หมายถึง เน้ือหาสารท่ีสมศกัด์ิกล่าวถึงบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคล 
โดยตรง เช่น การสอบถาม, การตั้งคาํถาม, การแสดงความไม่เห็นดว้ย หรือการทาํให้ผูรั้บสารไดรู้้จกับุคคลท่ี
กล่าวถึงนั้น เป็นตน้  ตวัอยา่งจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ ดงัน้ี 

บนัทึกเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554  เวลา 22:57 น.  เร่ือง “การ์ตูน "เซีย" เมื่อ 30 ปีก่อน”  สมศกัด์ิพูดถึง
การ์ตูน "เซีย" ทีตีพิมพใ์นนิตยสารของ "ชชั" (ชชัรินทร์ "ไชยวฒัน์") ในช่วงปี 2524 มาเปรียบเทียบใหเ้ห็นกบัท่ีเรา
คุน้ตาทุกวนัน้ีใน นสพ.ไทยรัฐ  สมศกัด์ิไดก้ล่าวถึงวา่ คุณ“เซีย” ท่ีเคยทาํงานกบั หนงัสือของ "ชชั"  ซ่ึงในระยะ
หลงัไม่ก่ีปีมาน้ี  ชชัรินทร์มีแนวคิดท่ีเปล่ียนไปโนม้เอียงไปทางกลุ่มเส้ือเหลือง  และช่ืนชมคุณเซียท่ีไม่เขว วจิารณ์
อาํนาจมืด มือท่ีมองไม่เห็นอยา่งเดิม  ความบางส่วนดงัน้ี 

พูดถึง "พ่ีชัช" แล้ว กอ็ดสะทกสะท้อนใจไม่ได้ ท่ีในช่วงวิกฤติไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา แกเอียงไปทาง "เหลือง" 
ไม่น้อย ซ่ึงเป็นเรืองท่ีเซอร์ไพรส์ ผมไม่น้อย โดยเฉพาะคือประเดน็เร่ือง พลเอก เปรม น่ีแหละ ในทศวรรษ 2520 
น้ัน ไม่มีนัก นสพ.คนไหนในประเทศไทย กว่็าได้ ท่ีจะคงเส้นคงวาในการ "อัด" "ป๋า" เท่า "พ่ีชัช" อีกแล้ว ปรากฏ
ว่า มาไม่ก่ีปีนี ้เม่ือกระแสวิพากษ์เปรมกลบัมาใหม่ "พ่ีชัช" กลบัยืนอยู่ในทางตรงข้ามกับกระแสนีเ้สีย .. พูดแล้ว ก็
ต้องยกย่องคุณ "เซีย" อย่างสูง ท่ี หลายปีท่ีผานมา ไม่เคยเขวเลย และ ไม่เคยปล่อยเลย ในการวิพากษ์อาํนาจมืด มือ
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ท่ีมองไม่เห็น และ "รัฐบาลหุ่น" ของเขา .. ในแง่หน่ึง กเ็ป็นการต่อเน่ืองจากท่ี คุณ "เซีย" ทาํตั้่งแต่สมยัทศวรรษ 
2520 ท่ียงัทาํอยู่กับ "พ่ีชัช" น่าเสียดายแต่ว่า ตอนนี ้"พีชัช" คนก่อน ดันหายไปไหนแล้วกไ็ม่ทราบ . . .  
              5. เร่ืองราวทัว่ไปและเบ็ดเตล็ด หมายถึง เป็นเร่ืองราว หรือเน้ือหาสารท่ีนอกเหนือจากหัวเร่ืองทั้ง 4 ดงัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ (1. สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 2. เอกสารโทรเลขวกิิลีกส์  3. การเมืองและประวติัศาสตร์  4. การ  
 สถานะเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555  สมศกัด์ิไดท้าํสไลดเ์ชิงลอ้เลียน เสียดสี สมคิด  เลิศไพฑูรย ์
(อธิการบดี มธ.)  สัง่สอบขอ้เทจ็จริง กรณีมีคนโพสตท่์าลอ้เลียนกบัรูปป้ัน “ปรีดี  พนมยงค”์   
 

 
 
 
การวเิคราะห์เนือ้หา  

การวิเคราะห์เน้ือหา โดยใชห้น่วยการวิเคราะห์ขอ้มูลของ Barelson ( ปาริชาติ  สถาปิตานนท์.  2545 : 
238-239 )  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกใชห้น่วยการวเิคราะห์ 3 กลุ่ม (จาก 5 กลุ่ม) คือ (1) คาํ หรือสัญลกัษณ์ (word/symbol)   
(2) ประเด็นหลกั (theme)  (3) ระยะเวลาและพ้ืนท่ี (time/space)   

1. คาํ หรือสัญลกัษณ์ (word/symbol)  เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลในระดบัเล็กท่ีสุด โดยในหน่วย
ดงักล่าวอยา่งเป็นในรูปของช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี คาํศพัท์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวเร่ืองการวิจยั เป็นตน้  ตวัอยา่ง
จากเฟซบุ๊คสมศกัด์ิ (ยกตวัอยา่ง 4 ลกัษณะ)  ดงัน้ี 
  1.1 จะมีบางกรณีท่ีสมศกัด์ิเขียนขอ้ความหรือแปลจากองักฤษเป็นไทย ซ่ึงจะมีบางคาํหรือบาง
ประโยคเม่ือแปลเป็นไทยแลว้สมศกัด์ิจะกาํกบัดว้ยภาษาองักฤษต่อทา้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนและรัดกุม
ของสมศกัด์ิ  ตวัอยา่ง 
        ... โดยแสดงออกท่ีเขาชนะเลือกตั้งปี 2548 อยา่งท่วมทน้ ทาํให้ “หลายคนในแวดวงราช
สาํนกั” [many figures at the palace] รู้สึกวา่เป็นการคุกคามต่ออาํนาจ ...  
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ไม่วา่จะในประโยคหรือแมแ้ต่ยอ่หนา้เดียวกนั เขา้ใจไดว้า่เป็นการเนน้ให้ความสาํคญั หรือเพ่ือให้ผูรั้บสารเขา้ใจ
ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร  ตวัอยา่ง 
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        ... รวมถึงปัญหาท่ีเรียกวา่ “self censorship” (เซ็นเซอร์ตวัเอง) น่ี “ส่วนไหน” ของส่ือต่างๆ 
เป็น “ตวัช้ีขาด”? นกัข่าว? sub-editor, executive producer หรือไปถึงระดบั “ผูบ้ริหาร” (บก.ใหญ่, ผอ. อะไรแบบ
นั้น) ‟ หรือวา่ “ทุกขอ้ท่ีวา่มา”? ... 
  1.3 realistic/realism ( สมจริง, เป็นไปได,้ ... ) เป็นอีกศพัท์หน่ึงท่ีสมศกัด์ิมกัใชบ่้อยคร้ังใน
การส่ือสารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือประเมินต่อสถานการณ์/
ปรากฏการณ์ทางการเมืองใด จึงสะทอ้นให้เห็นว่า สมศกัด์ิพยายามท่ีจะคาํนึงหรือประเมินถึงความเป็นจริงท่ี
เป็นไปไดอ้ยูด่ว้ย  ตวัอยา่ง          
         ... จะเห็นวา่ “เวอร์ชัน่” ความเป็นมาของ “ความฝันอนัสูงสุด” ของท่านผูห้ญิงมณีรัตน์น้ี มี
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ realism [เนน้คาํโดยผูว้ิจยั] มากข้ึน คือ พระราชินี โปรดเกลา้ฯ “ให้เขียนบทกลอน แสดงความ
นิยมส่งเสริมคนดีใหมี้กาํลงัใจทาํงานเพ่ืออุดมคติเพ่ือประเทศชาติ” เท่านั้น (ไม่ใช่มาจาก “พระสุบินนิมิต” เหมือน
เวอร์ชัน่เจริญฤทธ์ิ ) ... 
  1.4 “โทษทีนึกสํานวนไทยดีๆ ไม่ออก” น่ีก็เป็นอีกหน่ึงคาํพูดท่ีจะเห็นได้บ่อยคร้ังในการ
ส่ือสารกบัผูรั้บสารของสมศกัด์ิ ซ่ึงสามารถตีความได ้2 ทาง กล่าวคือ สมศกัด์ิใหค้วามสาํคญักบักบัการระมดัระวงั
การใชค้าํให้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารมากท่ีสุด เห็นวา่บางคร้ังการใชภ้าษาองักฤษจะถูกตอ้ง/ชดัเจนกว่า หรือ
เป็นไปไดว้า่สมศกัด์ินึกคาํไทยไม่ออกจริงๆ (นัน่อาจหมายถึง คาํ/ภาษาไทยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ หรือคลงั
คาํ/ภาษาไทยของสมศกัด์ิไม่มากพอ ‟ เพ่ิมเติมภายหลงั)  ตวัอยา่ง 
        ขอเขียนถึง แถลงการณ์การล่าสุดของนิติราษฎร์ อีกนิดนะครับ แต่อนัน้ี เป็นทาํนองเร่ือง
เล่าสู่กนัฟัง แบบ “เกร็ด” หรือ “ภูมิหลงั” อะไรแบบนั้น 
คือจริงๆ เลย ตอนท่ีผมอ่านแถลงการณ์คร้ังแรกเม่ือบ่ายน้ี ผมมีความรู้สึก “ท่ึง” มากๆ เกือบๆ จะเป็นความรู้สึก
ประเภทท่ีฝร่ังเรียกวา่ in awe ( โทษท ีนึกส านวนไทยดีๆ  ไม่ออกจริงๆ [เนน้คาํโดยผูว้จิยั] ) 
 2. ประเดน็หลกั (theme)   
    จากการศึกษา “การส่ือสารทารงการเมืองผา่นเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ” พบประเด็นหลกัอยู ่2 
ประเด็น คือ (1) เก่ียวกบั บทบาท/สถานะ ของสถาบนักษตัริย ์ และ (2) การช่วยเหลือนกัโทษการเมือง   
       บทบาท/สถานะ ของสถาบันกษัตริย์ไทย กล่าวไดว้า่ เป็นประเด็นหลกัท่ีสมศกัด์ิหยิบยก (raise- ศพัท์
ท่ีสมศกัด์ิมกัใช)้ มาอภิปรายอยา่งต่อเน่ือง  สาํหรับผูติ้ดตามเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิจะรับรู้และสังเกตไดว้า่สมศกัด์ิ
มกัจะกล่าวถึง ตั้งคาํถาม หรือวจิารณ์ต่อ “สถานะ/บทบาท” ของสถาบนักษตัริย ์(ซ่ึงหมายรวมไปถึง ขา้ราชบริพาร 
องคมนตรี คนใกลชิ้ดในราชสาํนกั [รวมถึง กองทพั ศาล ‟ เพ่ิมเติมภายหลงั] )  สมศกัด์ิกล่าววา่ส่ิงท่ีเป็นปัญหา
สาํหรับสถาบนักษตัริย ์คือ “สถานะ/บทบาท” (หรือ ตาํแหน่งแห่งหน) ของสถาบนักษตัริยเ์อง ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในโลกสมยัใหม่ แต่กลบัมี สถานะ/บทบาท หรือพระราชอาํนาจท่ีคลุมเครือ
และมากลน้จนกลายเป็นศูนยก์ลางของสงัคมการเมืองท่ีแทรกซึมเขา้ไปทุกพ้ืนท่ี (space) ในสังคมไทย  โดยผ่าน 
“การยดัเยียดข้อมลูด้านเดียว ตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งแต่อนุบาล (คาํของสมศกัด์ิ)” โครงการหลวงต่างๆ การมีพระราช
ดาํรัสสด (ท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบจากรัฐ) เป็นตน้ ดว้ยสภาวะเช่นน้ีสถาบนักษตัริยจึ์งไม่สามารถถูกตรวจสอบ
หรือวพิากษอ์ยา่งตรงไปตรงมาได ้ เน่ืองจากมีกฎหมายหม่ินกษตัริยฯ์ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112)  และ 
มาตรา 8 ตามรัฐธรรมนูญ (... องค์พระมหากษัตริย์ทรงดาํรงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ...) คอยปกป้อง
สถานะดงักล่าวนั้นไว ้ ซ่ึงสมศกัด์ิเสนอใหย้กเลิกกฎหมายทั้งสองน้ีดว้ย 
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       และอีกหน่ึงประเด็นหลกั สมศกัด์ิไดก้ล่าวถึงการช่วยเหลือนักโทษการเมือง ( ซ่ึงรวมถึงผูต้อ้งโทษ
คดีหม่ินกษตัริยฯ์ ) ใหพ้น้โทษออกมาจากคุกโดยเร็วไม่วา่ดว้ยวธีิใด  ซ่ึงสมศกัด์ิก็ไดเ้สนอให้ออกเป็น “พ.ร.บ.นิร
โทษกรรม” แก่ “คนตัวเล็กตัวน้อย” หรือระดับชาวบ้านธรรมดาออกมาก่อนโดยไม่รวมระดับแกนนํา  และ
สมศักด์ิยงักล่าวอีกว่า “... ต่อให้รัฐบาลเพ่ือไทย ผลักดันให้นิรโทษกรรม เฉพาะเส้ือแดงได้จริงๆ แล้วหาทาง
ดาํเนินคดีกับผู้ มีอาํนาจในเดือนเมษา ‟ พฤษภา (อภิสิทธ์ิ, สุเทพ, อนุพงศ์ ฯลฯ)  ก็ไม่สามารถท่ีจะเอาผิดใครได้ 
นอกเสียจาก “เปล่ียนแปลงระดับโครงสร้างอย่างถึงราก”... (กล่าวคือ ยกเลิก สถานะ/บทบาท ของสถาบนักษตัริย์
ท่ีดาํรงอยู ่‟ ผูว้จิยั)   
 

 3. ระยะเวลา และพืน้ที ่(time/space) 
       การศึกษาระยะเวลา และพ้ืนท่ี (time/space) ของ “การส่ือสารทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  
เจียมธีรสกุล” ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ‟ 19 กนัยายน พ.ศ.2555  โดยพิจารณาตามหัว
เร่ือง และไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 4 รายการ ดงัน้ี 
  1. จาํนวน คือ จาํนวน “สถานะ (status)‛ และ “บันทึก (note)‛ บนเฟซบุ๊คของสมศักด์ิ  
เจียมธีรสกุล  
  2. ขนาด คือ ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นแต่ละ สถานะ/บนัทึก ในส่วนของ “สถานะ” คาํนวณจาก
จาํนวนของบรรทัด  ส่วน “บนัทึก” คาํนวณจากจาํนวนของหน้า (โดยทั้งสองส่วนใชค้่าจากโปรแกรม 
Microsoft Office Word 2007)  
  3. รูปภาพ คือ จาํนวนรูปภาพ 
  4. ความถ่ี คือ จาํนวนของระยะเวลา (วนั) ต่อ 1 สถานะ หรือ 1 บนัทึก  คาํนวณโดยหาค่าเฉล่ีย
ของแต่ละช่วงความถ่ี 
 

สรุป 
ส่วนของ สถานะ (status)  ดงัน้ี 
- หวัเร่ืองท่ีมีจาํนวนสถานะมากสุด คือ การเมืองและประวติัศาสตร์  และนอ้ยสุด คือ เอกสารโทรเลขวิกิ

ลีกส์ 
- หวัเร่ืองท่ีมีขนาดมากสุด คือ การกล่าวถึงบุคคลอ่ืนของสมศกัด์ิ  และนอ้ยสุดมี 2 หัวเร่ือง คือ สถาบนั

พระมหากษตัริย ์กบั เร่ืองราวทัว่ไปและเบ็ดเตลด็ 
- หวัเร่ืองท่ีมีรูปภาพมากสุด คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ และนอ้ยสุด คือ การเมืองและประวติัศาสตร์ 
- หวัเร่ืองท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ การเมืองและประวติัศาสตร์  และตํ่าสุด คือ เอกสารโทรเลขวกีิลีกส์ ทั้งน้ีมี

บางสถานะท่ีจดัประเภทหวัเร่ืองไดม้ากกวา่ 1 หวัเร่ือง 
ส่วนของ บันทกึ (note)  ดงัน้ี 
- หวัเร่ืองท่ีมีจาํนวนบนัทึกมากสุด คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ และนอ้ยสุด คือ การกล่าวถึงบุคคลอ่ืน

ของสมศกัด์ิ   
- หัวเร่ืองท่ีมีขนาดมากสุดมี 2 หัวเร่ือง คือ การเมืองและประวติัศาสตร์ กบั การกล่าวถึงบุคคลอ่ืนของ

สมศกัด์ิ  และนอ้ยสุด คือ เอกสารโทรเลขวกีิลีกส์ 
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 380 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

- หัวเร่ืองท่ีมีรูปภาพมากสุด คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ และน้อยสุด คือ การกล่าวถึงบุคคลอ่ืนของ
สมศกัด์ิ 

- หวัเร่ืองท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ เร่ืองราวทัว่ไปและเบ็ดเตลด็  และตํ่าสุด คือ เอกสารโทรเลขวกีิลีกส์ 
ทั้งน้ีมีบางบนัทึกท่ีจดัประเภทหวัเร่ืองไดม้ากกวา่ 1 หวัเร่ือง 
จากการสรุปดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกต คือ ทั้ งสถานะและบันทึกได้มีจํานวนหัวเร่ือง “สถาบัน

พระมหากษตัริย ์” กบั “การเมืองและประวติัศาสตร์” อยูร่ะดบั มากสุด/มากรองลงมา ท่ีสอดคลอ้งกนั 
 
การศึกษาช่องทางการส่ือสาร  
 การศึกษาวิจัยน้ีได้ศึกษาวิเคราะห์ “เฟซบุ๊ค (Facebook)” ของสมศักด์ิ  เจียมธีรสกุล ในฐานเป็นช่อง
ทางการส่ือสารทางการเมือง  เฟซบุ๊คเป็นเครือขา่ยสงัคมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายไปทัว่โลกใชแ้ลกเปล่ียน
พูดคุยกนัอย่างไร้พรมแดนสามารถตอบโตก้นัไดท้นัที โพสต์สถานะ แชร์ส่ิงท่ีเราสนใจให้เพ่ือนหรือคนอ่ืนได้
รับรู้ดว้ย ติดตามความเคล่ือนไหวของเพ่ือน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเราสนใจ ฯลฯ  ก่อนหน้าน้ีช่องทางการส่ือสาร
ของสมศกัด์ิเคยตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร เช่น กรุงเทพธุรกิจ เนชัน่สุดสัปดาห์ มติชน ผูจ้ดัการรายวนั 
ซ่ึงปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารดงัท่ีกล่าวมาไดเ้ลิกไปแลว้ และในส่วนของช่องทางโซเชียลมิเดียท่ีผ่านมาสมศกัด์ิ
เคยใชเ้วบ็บอร์ด (Web Board) อย่างบอร์ดฟ้าเดียวกนั (ไดปิ้ดตวัลงไปแลว้) หรือทวติเตอร์ (Twitter) ซ่ึงสมศกัด์ิก็
ไม่นิยมเขา้ใช ้อีกทั้งสมศกัด์ิยงัมีเวบ็บล็อก (Blog) ของตวัเองท่ีรวบรวมบทความ ผลงานอ่ืนๆ ไว ้ แต่ในปัจจุบนั
ช่องทางการส่ือสารหลกัของสมศกัด์ิต่อผูรั้บสารก็คือเฟซบุ๊ค สมศกัด์ิเคยให้เหตุผลว่าทาํไมถึงมาใชเ้ฟซบุ๊คเป็น
ช่องทางการส่ือสารหลกั “โดยส่วนตัวชอบเว็บบอร์ดมากกว่า แต่ท่ีมาใช้เฟซบุ๊ คเพราะคนมาใช้ท่ีน่ีกันเยอะ” 
(ขอ้ความทาํนองน้ีจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิเอง) แมใ้นปัจจุบนัจะมีเวบ็ไซต์อย่างประชาไทออนไลน์หรือมติชน
ออนไลน์เผยแพร่เน้ือหาสาร (message) ของสมศกัด์ิก็จะเป็นในลกัษณะนาํมาจากเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิอีกที 
(เพ่ิมเติมภายหลงั)   
 สมศกัด์ิใชเ้ฟซบุ๊คเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมืองต่อผูรั้บสารหรือผูติ้ดตาม โดยการโพสตส์ถานะ 
(status) รูปภาพ/วดีิโอ หรือบางทีก็แชร์จากคนอ่ืนประกอบการวเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความคิดเห็น  และการสร้าง
บนัทึก (note) ข้ึนของสมศักด์ิแลว้แชร์ไปยงัผูรั้บสาร และบางทีการโพสต์สถานะ หรือการสร้างบนัทึกของ
สมศกัด์ิก็จะมีการแท็ก (tag) คนอ่ืนดว้ย (โดยเฉพาะนกักิจกรรม นกัวิชาการ หรือนกัการเมือง - เพ่ิมเติมภายหลงั) 
เพ่ือให้รับรู้ในส่ิงท่ีสมศักด์ิเองต้องการส่ือสาร การวิจัยน้ีได้ใช้กรอบแนวคิด “การวิเคราะห์ช่องทางการ
แพร่กระจาย” เป็นแนวทางการวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ( สุเทพ  เดชะ.  2547 : 35-36 ) คือ (1) ความถ่ี 
(Frequency)  (2) การเผยแพร่ซํ้ า  (3) ช่วงเวลาในการเห็น  ดงัน้ี  
 1. ความถี่ (Frequency)  จากการศึกษาการส่ือสารทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ พบวา่ การ
ส่ือสารของสมศกัด์ิไปยงัผูรั้บสารมีความถ่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่า (เม่ือเทียบกบัการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊คของนกัวิชาการ
อ่ืนท่ีมีช่ือเสียง ‟ เพ่ิมเติมภายหลงั)  ทั้งน้ีสังเกตไดว้่าความถ่ีในการส่ือสารของสมศกัด์ิจะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ 
หรือบริบท เช่น มีความเคล่ือนไหวทางการเมือง ช่วงของการเลือกตั้ งท่ีสําคัญๆ วนัครบรอบเหตุการณ์
ประวติัศาสตร์การเมือง หรือประเด็นท่ีนิยมกล่าวถึงกนัมากในเฟซบุ๊ค เป็นตน้ 
 2. การเผยแพร่ซ ้า  จากการศึกษาพบวา่ สไตล ์(style) หรือลกัษณะการส่ือสารทางการเมืองของสมศกัด์ิ 
เน้ือหาสารมีลกัษณะของ “การผลิตซํ้ า (reproduction)”  โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบั “สถาบนัพระมหากษตัริย”์ ซ่ึง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สมศกัด์ิจะวพิากษว์จิารณ์ ตั้งคาํถามต่อ บทบาท/สถานะ ของสถาบนักษตัริย ์(ท่ีไม่สามารถวิพากษว์ิจารณ์ไดอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา ไม่เปิดให้ตรวจสอบ/ประเมิน หรือเสนอขอ้มูลอีกดา้นได้) และอีกประเด็น คือ “การช่วยเหลือ
นกัโทษทางการเมือง”  สมศกัด์ิเรียกร้องใหช่้วย “ระดับชาวบ้านธรรมดา” (รวมนกัโทษคดีหม่ินกษตัริยฯ์) ออกมา
ก่อนจะดว้ยวธีิใดก็ได ้ แต่ทั้งน้ีจากการศึกษาและสงัเกต การ “ผลิตซํ้ า” ของสมศกัด์ิเป็นส่ิงท่ี “จงใจ”  
 3. ช่วงเวลาในการเห็น  จากการศึกษาพบวา่ การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิไม่ไดก้าํหนดช่วงเวลาท่ี
ตายตวั เพราะการส่ือสารแต่ละคร้ังข้ึนกบัสถานการณ์ หรือบริบทดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้เป็นหลกั  ทั้งน้ีชุมชน
โซเชียลเน็ตเวิร์กอยา่งเฟซบุ๊คท่ีทุกคน หรือผูติ้ดตาม (follower) สามารถเขา้ถึงไดทุ้กเม่ือ/ติดตามดูเน้ือหาสารที
หลงัได ้ ดงันั้น ความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย (ผูรั้บสาร) จึงไม่มีผลอะไร กล่าวคือ ความสาํเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของผูส่้งสารจึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัช่วงเวลาในการเห็นของผูรั้บสาร 
 และเม่ือพิจารณาเหตุผลท่ีสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล เลือกใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารทาง
การเมือง  นอกจากเหตุผลดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ (“... แต่ท่ีมาใช้เฟซบุ๊คเพราะคนมาใช้ท่ีน่ีกันเยอะ”) สมศกัด์ิใน
ฐานะท่ีร่วมต่อสู/้เคล่ือนไหวทางการเมืองมาอยา่งต่อเน่ืองและโดยเฉพาะการขบัเคล่ือน/ทาํงานทางความคิด ยอ่ม
เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดท่ี้อยากเห็นส่ิงท่ีตนเองไดพ้ยายามมาโดยตลอดบรรลุเป้าหมาย หรือเกิดข้ึนเป็นจริง  เฟซบุ๊คจึง
กลายเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีสมศกัด์ิไดเ้ลือก 
 
การศึกษาวเิคราะห์ผู้รับสาร (receiver) 

ผูรั้บสาร (receiver) หรือ ผูติ้ดตาม (follower) เฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล  มีประมาณ 26,000 
กวา่บญัชี (ขอ้มูล ณ วนับนัทึก 31 ธนัวาคม 2555)  การศึกษา “ผูรั้บสาร” ใชว้ิธีการศึกษาโดยการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม จากท่ีผูรั้บสารมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) อยา่งใดอย่างหน่ึงต่อเฟซบุ๊คสมศกัด์ิ เช่น การกดไลค ์(like)  
การแสดงความคิดเห็น (comment) การแบ่งปัน (share)  หรือการแท็ก (tag)  ฯลฯ  ซ่ึงจะไดว้เิคราะห์แบบพรรณนา 
โดยไดแ้บ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  (1) ทศันะท่ีมีต่อผูรั้บสาร (2) ลกัษณะของกลุ่มผูรั้บสาร และปฏิกิริยาท่ีมีต่อเฟซบุ๊ค
ของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกลุ  ดงัน้ี 
 
ทศันะทีม่ต่ีอผู้รับสาร                  
       จากการศึกษาดว้ยวธีิการสงัเกตต่อกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีต่อเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เม่ือพิจารณาตามแนวคิดของ 
McQuail (กาญจนา  แกว้เทพ.  2543 : 291) ท่ีไดแ้บ่งพฒันาการของทศันะท่ีมีต่อผูรั้บสารออกเป็น 4 แนวคิดใหญ่  
คือ (1) ทศันะท่ีมองผูร้ับสารเป็น “ผูดู้ ผูช้ม” (Spectators)  (2) ทศันะท่ีมองกลุ่มผูร้ับสารเป็น “กลุ่มสาธารณะ” 
(Public)   (3) ทศันะท่ีมองดูผูรั้บสารเป็น “มวลชน” (Mass)  (4) ทศันะท่ีมองผูรั้บสารเป็น “ตลาดหรือผูบ้ริโภค” 
(Market)     
       พบวา่ กลุ่มผูรั้บสารสามารถจดัอยูใ่นประเภทท่ีถูกมองวา่เป็น “มวลชน”  เพราะสอดรับกบัการให้นิยาม
คุณลกัษณะกลุ่มผูรั้บสารตามกรอบแนวคิด  อยา่งจาํนวนผูรั้บสารหรือผูท่ี้ติดตามเฟซบุ๊คสมศกัด์ิซ่ึงมีถึง 26,000 
กว่าบญัชี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปริมาณท่ีมาก (เม่ือเทียบกบัการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊คของนักวิชาการอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง ‟ 
เพ่ิมเติมภายหลงั)  กลุ่มผูรั้บสารไม่ไดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั หรือรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั แต่กระจายไปในแต่ละพ้ืนท่ี 
ดว้ยโลกสมยัใหม่และเทคโนโลยีอย่างเฟซบุ๊คก็สามารถเขา้ถึงไดไ้ม่ว่าอยู่ท่ีใด จึงทาํให้กลุ่มผูรั้บสารมีความ
หลากหลายไม่วา่ในแง่ใดก็ตาม   
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
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Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
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          ลกัษณะของกลุ่มผู้รับสาร และปฏิกริิยาทีม่ต่ีอเฟซบุ๊คของ สมศักดิ์  เจยีมธีรสกลุ 
                จากการศึกษาและสงัเกตถึงลกัษณะและปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ พบวา่ กลุ่มผูรั้บ
สารท่ีเขา้มามีส่วนในกระบวนการ “ส่ือสารทางการเมือง” จะโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ระหวา่งผูรั้บสารเองกบัสมศกัด์ิ  
การส่ือสารระหวา่ง “ผูรั้บสาร” กบั “ผูส่้งสาร”  ดาํเนินไปในลกัษณะ “Two way” คือ มีการตอบโตห้รือมีปฏิกิริยา
ทางใดทางหน่ึงไปมาระหวา่งกนั  แต่ทั้งน้ีสมศกัด์ิยงัเป็นผูส่้งสารหลกั  สามารถแบ่งกลุ่มผูรั้บสารออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่อยา่งกวา้ง คือ (1) กลุ่มที่เห็นด้วย (กบั “สาร/ message” ของสมศกัด์ิ) ซ่ึงก็แยกเป็นอีก 2 ประเภท คือ กลุ่มท่ี
เห็นดว้ยประเภทท่ีคิดวเิคราะห์แลว้เห็นคลอ้ยตาม กบัประเภทท่ีเห็นดว้ยโดยท่ีไม่ไดคิ้ดวเิคราะห์ (ภาษาท่ีนิยมอาจ
เรียกวา่ พร้อมท่ีจะ “เชียร์” “โปร” ฯลฯ)    (2) กลุ่มทีไ่ม่เห็นด้วย ซ่ึงก็แยกเป็นอีก 2 ประเภท คือ กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย
ประเภทท่ีใชเ้หตุผลในการโตแ้ยง้หกัลา้ง กบั ประเภทท่ีไม่เห็นดว้ยแบบไม่ไดใ้ชเ้หตุผล (ภาษาพดู คือพร้อมจะเขา้
มา “แขวะ” “กวน” หรือ “อดั” โดยตรง)   
 กลุ่มที่เห็นด้วยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มอยา่งกวา้ง คือ  (1) กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น “กลุ่มคนเส้ือแดง 
(นปช.)”  และกลุ่มผูรั้บสารท่ีช่ืนชอบพรรคเพ่ือไทย (หรือท่ีสุดก็คือ “ทกัษิณ”)  การแสดงความเห็น หรือภาษา
ในเฟซบุ๊คเรียกการ “comment” ของทั้ งสองกลุ่มดังกล่าวมีลกัษณะร่วมกันบางอย่างจึงจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
กล่าวคือ กลุ่มผูรั้บสารน้ีจะสนบัสนุนพรรคเพ่ือไทย  ไม่ยอมท่ีจะวจิารณ์กลุ่มตนเอง และโดยเฉพาะไม่ยอมวิจารณ์
ในประเด็นเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์(ซ่ึงจะต่างกบัอีกกลุ่มผูรั้บสารท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป)    (2) กลุ่มผูรั้บสาร
ในท่ีน้ีจะเรียกอย่างกวา้งว่า “กลุ่มกา้วหนา้” กลุ่มหลงัน้ีแมจ้ะมีแนวคิดบางอยา่งท่ีไปดว้ยกนัไดก้บั “กลุ่มคนเส้ือ
แดง” แต่ก็ไดก้า้วขา้มรวมทั้ง “พรรคเพื่อไทย” ในความหมายท่ีไม่ไดย้ึดติด พร้อมท่ีจะวิจารณ์ในส่ิงท่ีเห็นวา่เป็น
ปัญหาหรือความผิดพลาด เช่น  “การวิจารณ์รัฐบาลเพ่ือไทยท่ีไม่เดินหนา้แกไ้ขรัฐธรรมนูญโดยลงมติวาระ 3  แต่
กลบัยอมต่ออาํนาจศาลรัฐธรรมนูญ”  “วิจารณ์รัฐบาลเพ่ือไทยท่ีไม่ยอมออกกฎหมายช่วยเหลือนกัโทษการเมือง
อยา่งจริงจงั” หรือ “การวจิารณ์กลุ่มคนเส้ือแดง (นปช.) ท่ีไม่รวมนกัโทษคดีหม่ินกษตัริยฯ์ เป็นนกัโทษการเมืองไว้
ดว้ย” เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มกา้วหนา้น้ีไดเ้รียกร้องใหช่้วยเหลือนกัโทษการเมืองโดยรวมนกัโทษคดีหม่ินกษตัริยฯ์ เขา้ไว ้
ดว้ย และยงัวพิากษว์จิารณ์สถาบนักษตัริย ์(ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่การวจิารณ์สถาบันกษัตริย์จริงๆ แต่เป็นลักษณะของ
การตั้งค าถามต่อ “บทบาท/สถานะ” อย่างจ ากัด ‟ เพ่ิมเติมภายหลงั) หรือการเรียกร้องเสรีภาพการแสดงความ
คิดเห็นโดยให ้แก/้ยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112     
 ต่อมาในส่วนของแนวคิดกลุ่มทีไ่ม่เห็นด้วยในท่ีน้ีจะไดร้วมทั้งกลุ่มประเภทท่ีใชเ้หตุผลและไม่ใชเ้หตุผล
ในการโตแ้ยง้เขา้ดว้ยกนั  เน่ืองดว้ยกลุ่มผูรั้บสารทั้งสองประเภท มีลกัษณะร่วมหรือแนวคิดท่ีเหมือนกนั เรียกกลุ่ม
น้ีวา่ “กลุ่มรอยลัลิสต ์(royalist) ‛ หรือภาษาท่ีมกัเรียกกนัวา่ “พวกนิยมเจา้” “โปรเจา้” จนถึง “คลัง่เจา้” ก็มี  ซ่ึงมี
แนวคิดไม่ไดต้่างไปจากคนไทยจาํนวนไม่นอ้ยในสงัคมไทยท่ี “ถกูยดัเยียดข้อมลูด้านเดียว ตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งแต่
อนุบาล (คาํของสมศกัด์ิ)”  ท่ีพยามยามจะปกป้องเม่ือมีใครวิพากษว์ิจารณ์ต่อสถาบนักษตัริย ์และกระทาํไปพร้อม
กนั คือ การยกยอ่ง สรรเสริญต่อสถาบนักษตัริย ์เช่น การบอกวา่ “ทรงงานหนกัเพ่ือคนไทยอยา่งไม่เหน็ดเหน่ือย” 
“ทรงทาํคุณประโยชน์ โครงการหลวงต่างๆ ท่ีมีคุณูปการอยา่งเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ” “ทรงเป็นศูนยร์วม
จิตใจคนไทย” ฯลฯ  และขณะเดียวกนัก็กล่าวประณามคนท่ีมีความเห็นตรงกนัขา้มกบัการสรรเสริญเยนิยอสถาบนั
กษตัริย ์  เช่น ขอ้กล่าวหาคลาสสิค “ไม่จงรักภกัดี” หรือท่ีหนกักว่านั้นวา่ “พวกลม้เจา้” เป็นตน้ (โดยเฉพาะต่อ 
“กลุ่มคนเส้ือแดง” หรือ “กลุ่มกา้วหน้า” ท่ีมกัจะตกเป็นเป้าของขอ้กล่าวหาเหล่าน้ีอยูเ่สมอ)  และกลุ่มผูรั้บสาร
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เหล่าน้ีมกัจะช่ืนชอบ “ระบบคนดี” “คนท่ีมีคุณธรรม” (ซ่ึงนิยามก็มีปัญหาในตวัอยูแ่ลว้) สนบัสนุนให้มาปกครอง
ประเทศโดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นการเลือกตั้ง และมีแนวโนม้ท่ีไม่มีความคิดต่อตา้นการกระทาํรัฐประหาร 
                ประการสุดทา้ยเม่ือพิจารณาถึงว่าเหตุผลหรือปัจจยัใดท่ีทาํให้กลุ่มผูรั้บสารเขา้มาติดตามเฟซบุ๊คสม
ศกัด์ิ  จากการศึกษากลุ่มผูรั้บสารตามแนว Structural  Tradition ( กาญจนา  แกว้เทพ.  2543 : 295 ) ท่ีให้ความ
สนใจกบัปัจจยัสงัคมท่ีอยูน่อกตวับุคคล (Exogeneous  factors)  เช่น อาย ุ เพศ  อาชีพ  รายได ้ ฯลฯ  และแนวทาง 
Behavionist Tradition (อา้งแลว้) ท่ีให้ความสนใจกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีอยูใ่นตวัคน  เช่น  ความตอ้งการ  
แรงจูงใจ  ความสนใจ  ความคาดหวงั  ฯลฯ   ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดงักล่าวเป็นไปตามแนวทาง ‚Behavionist  
Tradition‛ โดยเช่ือวา่ปัจจยัภายในเหล่าน้ี (Endogeneous  facrors) เป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญั  จากแนวคิดน้ีเม่ือ
นาํมาใชส้ังเกตกลุ่มผูรั้บสารแลว้เขา้ใจไดว้า่ลว้นก็ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดภายในอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีให้ตอ้งผลกั
ตวัเองเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสารทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊คของสมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล  เช่น  กลุ่ม
ผูรั้บสารท่ีตอ้งการความเป็นธรรม  กลุ่มผูรั้บสารท่ีพยายามปกป้องสถาบนักษตัริย ์ กลุ่มผูรั้บสารท่ีสนใจติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารบา้นเมืองและการวิเคราะห์จากสมศกัด์ิ หรือเป็นการใชส่ื้อเพ่ือ ตอกย ํ้า อา้งอิงกบักลุ่มเพ่ือเสริม/
สร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง  หรือกลุ่มผูรั้บสารท่ีคาดหวงัอยากเห็นสงัคมไทยมีเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง  
เป็นตน้  แมแ้นวทางน้ีจะมีจุดอ่อนอยูเ่หมือนกนั แต่ก็สามารถอธิบาย “ผูรั้บสาร”  ไดส้อดคลอ้งใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริง       
 
ข้อเสนอแนะ (จากการศึกษาวจิยั)  
 - สามารถใชเ้ฟซบุ๊ค (Facebook) นอกจากการส่ือสารทัว่ไประหวา่งคนท่ีรู้จกั หรือเพ่ือความบนัเทิง ยงั
สามารถใชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือน เผยแพร่ เป้าประสงคท์างการเมืองของตนได ้และโดยเฉพาะควร
เลือกใชช่้องทางการส่ือสารใหเ้ท่าทนัต่อความนิยมของผูค้นท่ีเปล่ียนไป  
 - สามารถทาํความเขา้ใจแนวคิด หรืออุดมการณ์ของบุคคลใด ผ่านการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาของสาร 
(message) โดยการศึกษาวจิยัไม่จาํกดัวา่ “สาร (message)” จะอยูใ่นรูปแบบใด  
 - สามารถนาํแนวคิด การวิเคราะห์ หรือขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อสังคมการเมืองไทยของ สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล มา
ประยกุตเ์พ่ือใชเ้ป็นกรอบในการมอง/อธิบาย หรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีดาํรงอยูใ่นสงัคมไทย ต่อไป  
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their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Privy Council and Modern Monarch in Thai Political Transition 
 

Ittipol Kotame* 
 
 

Abstract 
 

 This paper aims to present two important points for the superior understanding of Thailand 
political crisis, of which before and after coup d'éta on the elected government in the year 2006. It is 
analyzed with the framework of the Privy Council political roles that is relied theoretically on the 
modern monarch ideology. 
 First, the author explained the root of the Privy Council, in order to analyze the possibility of 
political conditions of the Privy Council as a representative of the modern monarch ideology. 
 Second, the authors analyzed the pattern of exercise of power of the Privy Council, with the 
modern monarch ideology. In addition, the characteristic of using such power under the circumstance 
of Thailand political crisis was described.  
 The Privy Council has been playing the major role of monarchy representative. It represents 
some monarchy‟s functions. To explain, it transfers the monarchy‟s political speeches to the public 
sphere, executes the royal activities as the representative, provides the political view points during the 
tense political circumstances, and represents the political power, in which the People's Alliance for 
Democracy ( PAD ), Royal Thai army, and the Court of Justice judges needed to ask for the political 
assistance. 
 Eventually, this paper also proposes the arguments on the modern monarch ideology of Privy 
Council. Consequently, it will lead to the sharper and the unambiguous explanation of Thailand 
political crisis. 
 
Keywords: Privy Council, Role of/ Monarchy  

 

องคมนตรีกบัอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ ในระยะเปลี่ยนผ่านท างการเมืองไทย 

อทิธิพล โคตะม*ี 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอเร่ืองสําคญั 2 เร่ือง คือความเข้าใจต่อสถานการณ์วิกฤติทํางการ
เมืองไทย นับตั้งแต่ก่อนและหลงัการรัฐประหาร ลม้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งในปี 2549 ผ่านบทบาททาํง
การเมืองขององคมนตรี โดยใชก้รอบการอธิบาย บทบาทขององคมนตรี จากฐานคิดของ อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยม
ใหม่ (modern monarch) ประการแรก ผูเ้ขียนได้ทาํการอธิบาย ฐานท่ีมาของสถาบนัองคมนตรี เ พื่อตอ้งการ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นเง่ือนไขทาํงการเมืองของสถาบนัองคมนตรี(possibility of political conditions of a 
privy council) ในฐานะตวัแสดงของอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ ในระยะเปล่ียนผ่านทาํงการเมืองไทย ประการท่ี
สอง ผูเ้ขียนไดท้าํการวเิคราะห์แบบแผนการใชอ้าํนาจ (pattern of power) ขององคมนตรีภายใตอุ้ดมการณ์กษตัริย์
นิยมใหม่ และแสดงให้เห็นถึงผลจากการใชอ้าํนาจดงักล่าวต่อวิกฤติทาํงการเมืองไทยวา่มีลกัษณะอย่างไร โดย
สถาบนัองคมนตรีทาํหนา้ท่ีสวมรับบทบาทบางดา้นของกษตัริย ์ ในการนอ้มนาํพระราชดาํรัส เพ่ือแสดงออกต่อ
พ้ืนท่ีสาธารณะ  , การดาํเนินงานแทนในกิจกรรมของพระราชกรณียกิจ , ความเห็นทาํงการเมืองในช่วง
                                                 
* B.Pol.Sci., (Politics and Government), College of Politics and Governance, Mahasarakham University 
* รัฐศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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สถานการณ์ตึงเครียด ,การเป็นตวัแทนอาํนาจบารมีผ่านการเขา้พบของกลุ่มการเมืองต่างๆ เช่น กองทัพ กลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ คณะตุลาการของศาลยติุธรรม เป็นตน้ 
 บทความน้ีจึงมุ่งวเิคราะห์และอธิบายสาระสาํคญัของแบบแผนการใชอ้าํนาจของสถาบนัองคมนตรี เพื่อ
เสนอขอ้ถกเถียงและโตแ้ยง้ถึงอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ขององคมนตรี ซ่ึงจะนาํไปสู่แนวทาํงการการอธิบาย
วกิฤติทาํงการเมืองไทยท่ีผา่นมาใหเ้ห็นภาพคมชดัยิง่ข้ึน  
 
ค าส าคญั: สถาบัน, องคมนตรี, บทบาท/ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
วกิฤตกิารเมอืงในระยะเปลีย่นผ่าน 
 ปี พ.ศ.2548-2549 "สนาม" แห่งการต่อสูท้างการเมืองไดย้า้ยจากรัฐสภามายงัทอ้งถนน และ บา้นบุคคล
สาํคญั นบัตั้งแต่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสัง่ปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรของนายสนธิ ล้ิมทองกุล โดย
ให้เหตุผลว่า มีการนําพระราชดาํรัสมาใชโ้จมตีกนัในทางการเมือง(ผูจ้ ัดการออนไลน์, 15 กันยายน 2548.) 
ประกอบกบัหนงัสือเร่ือง "พระราชอาํนาจ"1 ถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอภิปรายถึงสถานะความสัมพนัธ์ทาง
อาํนาจระหวา่งสถาบนักษตัริยก์บัการเมืองไทย  สอดรับกบักระแสความไม่พอใจตวันายกรัฐมนตรี ถึงการแกไ้ข
กฎหมายเพื่อขายหุน้ ท่ีเก่ียวพนักบับริษทัใกลชิ้ดกบันายกรัฐมนตรี (โอเพน่ออนไลน์ ,18 มกราคม 2549 ) ขยายตวั
เป็นการชุมนุมใหญ่ในตน้ปี 2549 ในนาม "พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย"  ขณะท่ีนกัวิชาการชั้นนาํ ได้
เคล่ือนไหวอย่างคึกคกั มีการเรียกร้องผ่านราชเลขาธิการและประธานองคมนตรี เพื่อถวายฎีกาขอพระราชทาน
นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญ‛2 นอกจากนั้น บา้นพกัส่ีเสาร์เทเวศร์ ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ประธานองคมนตรี ก็ได้รับการตอ้นรับจากมวลชน ฝ่ายต่างๆในการเคล่ือนขบวนไปยื่นหนังสือถึงประธาน
องคมนตรี ขณะเดียวกนั พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ก็ประกาศไม่รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลงัจากการเขา้เฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซ่ึงเป็นผลจากการเลือกตั้ง ในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 เพ่ิงผ่านพน้ไป (ผูจ้ดัการ
ออนไลน์ ,4 เมษายน 2549) 
 การเมืองไทยเดินเขา้สู่ความตรึงเครียดยิ่งข้ึน เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
ไดพ้ระราชทานพระราชดาํรัสแก่ ฝ่ายตุลาการทั้ง 3 ศาล ไดแ้ก่ ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา , คณะตุลาการศาลปกครอง, 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จนนาํไปสู่การประชุมร่วมกนัของทั้ง 3 ศาลในการแกว้ิกฤติทางการเมืองดว้ยการ

                                                 
1 หนังสือช่ือ "พระราชอาํนาจ" เขียนขึน้ในปี 2548 โดยนายประมวล รุจนเสรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

มหาดไทย  เนือ้หาในบทอาเศียรวาทได้ถกูนายสนธิ ลิม้ทองกุล ผู้ดาํเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ นาํไปอ่านออกอากาศ เป็นเหตุ
ไปสู่ชนวนการปลดรายการในท่ีสุด เนือ้หาสาํคัญท่ีถกูอ่านมีความว่า  "นายปีย์ มาลากุล ณ อยธุยา ได้อัญเชิญกระแสพระราชดาํรัส 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มาแจ้งกับนายประมวล ว่าเม่ือได้ทอดพระเนตรแล้ว ได้มีพระราชดาํรัสว่า "…เราอ่านแล้ว เราชอบมาก 
เขียนได้ดี เขียนได้ถกูต้อง" 

2 ในรัฐธรรมนูญ 2540 หมวดท่ี 1 มาตราท่ี 7 บัญญัติไว้ว่า ‚ในเม่ือไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนีบ้ังคับกับกรณีใดๆ ให้
วินิจฉัยกรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ" สาํหรับผู้ ท่ีมีบทบาทใน
การร่างฎีกาเพ่ือถวายให้มีการพระราชทานนายกรัฐมนตรี คือ ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมทุรวานิช นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์คนสาํคัญ
ของสังคมไทย  ดูใน  คาํนูณ สิทธิสมาน, ปรากฏการณ์สนธิ : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า, 2549  
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ตีความกฎหมาย นักวิชาการบางท่านอธิบายลกัษณะดังกล่าวว่าเป็น ‚ตุลาการณ์ภิวตัน์‛3(บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 
2538, หน้า. 147-148 ) หลังจากการน้อมนําพระราชดํารัสคร้ังนั้ น ศาลยุติธรรมชั้นต้น ได้พิพากษาจําคุก
คณะกรรมการเลือกตั้งโดยไม่รอลงอาญา4 ประกอบกบัการเคล่ือนไหวบนพ้ืนท่ีสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง องคมนตรี 
รวมทั้งองคมนตรีท่ีมาจากฝ่ายตุลาการโดยอา้งการตดัสินของศาลยุติธรรมไดก้ระทาํลงไปนามพระปรมาภิไธย 
(วิชา มหาคุณ, วารสารศาลยุติธรรม ปีท่ี 4, เล่ม 1, หน้า 17) วิกฤติทางการเมืองท่ีผูกโยงองคมนตรีเขา้ไปเป็นตวั
แสดงทางการเมืองหลกั ถูกขบัเน้นให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เม่ืออุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ได้กลายเป็นภาพแทนของการ
แสดงออกทางการเมืองขององคมนตรีต่อพ้ืนท่ีสาธารณะ ผา่นการเคล่ือนไหวทางการเมืองขององคมนตรี ท่ีมีสาย
สมัพนัธ์กบักองทพั ศาลยติุธรรม รวมทั้งโครงสร้างทางการเมืองท่ีนบัรวมองคมนตรีผนวกเขา้กบัสถาบนักษตัริย ์  
คาํถามคืออุดมการณ์ดงักล่าวทาํงานอยา่งไร แบบแผนทางการเมืองไดส้ร้างการรับรู้ทางการเมืองในระยะเปล่ียน
ผ่านไปอย่างไร การพิจารณาจากบทบาทขององคมนตรีจึงมีความสําคญั ถา้หากภารกิจทางประวติัศาสตร์ของ
การศึกษาการเมือง จาํเป็นตอ้งวางอยู่บนพ้ืนฐานของการเปิดพ้ืนท่ีการรับรู้ใหม่ในการอธิบายวิกฤติทางการ
เมืองไทย 
 
เส้นทางสถาบันองคมนตรี 
 คณะองคมนตรีเร่ิมตน้ ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เม่ือปี พ.ศ.2417 เม่ือ
พระองค์ทรงแต่งตั้ ง "ปรีวี เคาน์ซิล" ข้ึนมา หรือเรียกอีกอย่างว่า "ท่ีปฤกษาในพระองค์" (รายงานการประชุม
เสนาบดีวนัท่ี 27 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 111) ในรัชกาลต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรง
บัญญติัคาํว่า "องคมนตรี" ข้ึนมาแทนท่ีคาํว่า "ปรีวี เคาน์ซิล และพระราชทานตาํแหน่งให้กับขา้ราชการใน
พระองค์กวา่ 227 คน ในปีพุทธศกัราช 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ยกเลิก 
พระราชบญัญติัองคมนตรี จุลศกัราช 1236 และโปรดเกลา้ฯ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัองคมนตรี พทุธศกัราช 2470 คาํ
ว่า "องคมนตรี" จึงใชแ้ทนคาํว่า "ปรีวี เคาน์ซิล" (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ,2545) อย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา 
สัดส่วนท่ีนัง่ในองคมนตรีสภาจาํนวนมากจึงเป็นท่ีรองรับเจา้นายหลายพระองค ์โดยมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา แต่
อยา่งไรก็ตามองคมนตรีก็ทาํหน้าท่ีแตกต่างจาก "เสนาบดีกระทรวง" ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราย ์ท่ีมีหนา้ท่ี
บริหารราชการแผน่ดิน 12 กระทรวง ตามการปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ในปี พ.ศ. 2435  

                                                 
3 มีนักวิชาการหลายท่านพยายามอธิบายความชอบธรรมในการแทรกแซงการใช้อาํนาจผ่านหลักการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้

อาํนาจอธิปไตยไว้หลายท่าน เช่น ธีรยทุธ บญุมี , ปราโมท นาครทรรพ เป็นต้น ส่วนคาํอธิบายท่ีสาํคัญน่าจะมาจากนักกฎหมาย
มหาชนคนสาํคัญท่ีว่า "กรณีท่ีกฎหมายท่ีออกมาน้ันมีข้อความไม่ชัดเจนหรือต้องมีการพิจารณาว่า กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
น้ันย่อมต้องพิจารณาถึงองค์กรท่ีจะมีหน้าท่ี ควบคุมกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาว่าคือองค์กรใด ซ่ึงจากประเดน็ดังกล่าวนีไ้ด้มีการ
ยอมรับถึงแนวคิดท่ีให้ศาลมีอาํนาจในการควบ คุมกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา ดังท่ีปรากฏในคดีบรรทัดฐาน คือ Marbury v. Madison 
ท่ีได้วางหลักไว้ว่า ศาลยติุธรรมมีอาํนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายท่ีสภาคองเกรสตราขึน้น้ันไม่ชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญและใช้บังคับไม่ได้ ซ่ึง
เป็นการตัดสินท้ัง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง"  

4 พิพากษาเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2549 ให้จาํคุก พล.ต.อ.วาสนา นายปริญญา และนายวีระชัย จาํเลยท่ี 2-4 ตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วย กกต.ฯ ไว้คนละ 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี ส่วน พล.อ.จารุภัทร จาํเลยท่ี 5 น้ันได้
ลาออกจาก กกต.ไปก่อน นายถาวร โจทก์จึงถอนฟ้อง ต่อมาจาํเลยท่ี 2-4 ย่ืนอุทธรณ์ ซ่ึงศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น 
ขณะท่ีจาํเลย 2-3 ย่ืนฎีกา ขอให้ศาลยกฟ้องด้วย ดูใน คาํพิพากษาของศาลฎีกาคดีหมายเลขดาํ อ.1234 /2549 
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 ตามพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470 พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ ง 
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความสามารถในราชการแผ่นดินเป็นองคมนตรี มีวาระดาํรงตาํแหน่งจนกษตัริยผ์ูท้รงแต่งตั้งนั้น
ได้เสด็จสวรรคตและอยู่ต่อได้อีก 6 เดือน กษตัริยจ์ะทรงคดัเลือกกรรมการท่ีมีคุณวุฒิ มีความสามารถด้าน
ต่างๆ จาํนวน 40 คน เป็นสภากรรมการองคมนตรี สภากรรมการองคมนตรีน้ี ทาํหนา้ท่ีคลา้ยสภานิติบญัญติัคือ 
พิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ อาทิ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นตน้ พึงสังเกตวา่สภากรรมการองคมนตรีในรัช
สมัยน้ีทําหน้าท่ีคล้ายสภาท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตท) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั การแต่งตั้งเจา้นายใหน้ัง่ในองคมนตรีสภาเป็นจาํนวนมากและรับตาํแหน่งกินเงินเดือนในคง
คลงั ขณะท่ีราษฎรพบกบัความยากลาํบากแร้นแคน้ เป็นส่วนหน่ึงของกระแสไม่เอาเจา้ ตั้งแต่ทา้ยรัชกาลท่ี 5 จึง
เกิดข้ึน ขา้ราชการทหารและพลเรือนท่ีถูกสร้างมาจากการปฏิวติัสงัคมของ รัชกาลท่ี 5  เร่ิมไม่พอใจในระบบท่ีให้
ประโยชน์พิเศษกบัราชวงศ ์และในท่ีสุดก็นาํไปสู่การปฏิวติั 2475 (Kullada Kesboonchoo Mead ,2004) อยา่งไรก็
ตามพระราชบญัญติัองคมนตรี พ.ศ. 2470 ก็ไดถู้กยกเลิกหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี 2475  
     หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบประชาธิปไตย ใน
เวลาย ํ่ารุ่งของวนัท่ี 24 มิถุนายน 2475 พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม (ชัว่คราว) พุทธศกัราช 
2475 มิไดรั้บรองสถานะขององคมนตรีแต่อยา่งใด รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 
รัฐธรรมนูญท่ีไดรั้บอิทธิพลจากฝ่ายคณะเจา้ดว้ย กล่าวไดว้า่สถานะและบทบาทของอดีตสมาชิกคณะองคมนตรีใน
เวลานั้นจาํนวนมากไดก้ลายสภาพเป็นฝ่ายปฏิปักษค์ณะราษฎร( ณฐัพล ใจจริง,2556, หนา้ 46-49 ) ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรสยามพทุธศกัราช 2489 ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อระบบรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ก็
ปฏิเสธการจดัตั้งคณะองคมนตรีอนัเป็นมรดกจากสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์ยา่งส้ินเชิง จนกระทัง่การเปล่ียนแปลงท่ี
ลบความทรงจาํของคณะราษฎรไดม้าถึง 
 หลังการรัฐประหารท่ีนําโดยจอมพลผิน ชุนหวนั ,กลุ่มนิยมเจ้าและพรรคประชาธิปัตย์ ทําให้เกิด
รัฐธรรมนูญท่ีรับรองสถานะขององคมนตรีข้ึนมาอีกคร้ัง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยามพทุธศกัราช 2490 
เพียงแต่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมิไดใ้ชค้าํวา่ ‚องคมนตรี‛ แต่ใชค้าํวา่ ‚อภิรัฐมนตรี‛ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2490 มาตรา 4)  จุดมุ่งหมายสาํคญัของอาํนาจองคมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี
คือ การท่ีองคมนตรีสามารถลงนามสนองพระบรมราชโองการ ปัญหาในทางหลักการข้อน้ีถูกอธิบายจาก
ปัญญาชนจารีตนิยมท่ีพฒันาเป็นกลุ่มปัญญาชนอนุรักษนิ์ยมใหม่5 (เกรียงศกัด์ิ เชษฐพฒันวนิช ,2550 )วา่เป็นการ

                                                 
5 ในเร่ืองแนวความคิดอนุรักษ์ใหม่โดยเกรียงศักด์ิเสนอว่า แนวความคิดอนุรักษ์นิยมใหม่แนวความคิดนี้จะกาํหนด

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างสถาบันทางการเมืองของไทยในช่วงคร่ึงหลังของทศวรรษ 2510 โดยได้นาํเสนอว่าในสังคมการเมือง
แบบจารีตน้ันแม้ว่าจะเป็นแบบพ่อปกครองลูกในยคุต้น (สุโขทัย) และแบบเทวราชา ในสมัยอยธุยา แต่ทว่าในท้ายท่ีสุดแล้วระบอบ
ท้ังสองได้เข้ามาผสมผสานกันจนได้สร้างลักษณะของสถาบัน  ‛พระมหากษัตริย์แบบไทย‛ ขึน้ประกอบกับการท่ีพระมหากษัตริย์
และประชาชนไทยต่างนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําให้ท้ังพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยอยู่ ในโลกเดียวกัน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไม่หลุดลอยจากประชาชน รวมท้ังจะพบว่าพระมหากษัตริย์ของไทยน้ันจะมีลักษณะเป็นเสรีนิยมคือปกครองด้วย
ธรรมเสมอมา ดังน้ันการจะเปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมไทยน้ันก็จะต้องเป็นระบอบท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงขยายสิทธิแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครอง หมายความว่าประชาชนสามารถตั้งพรรคการเมือง มีการ
เลือกตั้ง มีรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้แต่พระมหากษัตริย์ก็จะทรงอยู่ในฐานะ
พระประมขุโดยทรงมีพระราชภารกิจในการควบคุมและรักษาดลุอาํนาจในสังคมการเมือง.   



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 389 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ลงนามโดยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนไพโรจน์ ชยันามนกัรัฐศาสตร์คนสาํคญัไดโ้ตแ้ยง้ปัญญาชนจารีต
ไวว้า่ 
 "การท่ีให้องคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จ่ึงอาจมีผลเสียในทางอ่ืนๆได้

หลายทาง เพราะองคมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา อน่ึง ให้สังเกตว่ารัฐธรรมนูญ
ของเราฉบับท่ี 5 นี ้(พ.ศ.2492) มีบทบัญญัติให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแทนรัฐมนตรีมากย่ิงกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆท้ังส้ิน" ( ไพโรจน์ ชัยนาม, 
2495, หน้า 135) 

 ท่ามกลางสถานการณ์บา้นเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยเป็นระยะ คณะองคมนตรีจึงยงัมีอยูม่า
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั แต่ทวา่ในช่วงทศวรรษท่ี 2490-2500 การถกเถียงถึงปัญหาขององคมนตรียงัดาํเนิน
ต่อไป ปรมาจารย์ทางกฎหมายมหาชนได้เปรียบเทียบ ถึงความต่างของคณะองคมนตรีระหว่างระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยก์บัระบอบประชาธิปไตยไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 
 "ถ้าจะกล่าวตามหลักประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด การมีคณะองคมนตรีไม่ชอบด้วย

ประชาธิปไตยนัก เพราะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญน้ันไม่ควรมีคณะท่ีปรึกษา
อย่างอ่ืนนอกจากคณะรัฐมนตรีของพระองค์ และเป็นหลักท่ี "ผู้ใดมีอาํนาจ ผู้ น้ันจะต้อง
มีความรับผิดชอบ" แต่คณะองคมนตรีเป็นผู้กล่าวความเห็นต่อพระมหากษัตริย์โดยไม่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ ถ้าปรากฏว่าคณะองคมนตรี
กล่าวความเห็นผิดพลาด ก็ไ ม่ มีทางให้คณะองคมนตรี รับผิดชอบได้ต่างกับ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงเม่ือสภาผู้แทนราษฎรไม่ไว้วางใจแล้วกต้็องออกจากตาํแหน่ง" ( หยดุ 
แสงอุทัย, 2500 ,หน้า 31-32 ) 

 จากส่วนน้ีเราจะพบคาํอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการประชาธิปไตยกบัคณะองคมนตรีท่ีดู
เหมือนจะไม่สอดคลอ้งกนัในทางหลกัการ นกัประวติัศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองสถาบนักษตัริยอ์ยา่งสมศกัด์ิ เจียมธีร
สกลุดูจะเห็นสอดคลอ้งกบัหยดุ แสงอุทยั วา่ "องคมนตรี" ในประเทศไทยขดักบัระบอบประชาธิปไตย เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตย ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ี "ท่ีปรึกษา" ของพระมหากษตัริยก็์คือคณะรัฐมนตรี พระมหากษตัริยไ์ม่มีความ
จาํเป็นตอ้งมี "คณะท่ีปรึกษา" หรือมี "กลไก" การทาํงานแยกต่างหาก หากพิจารณาจากมุมมองประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย สมศกัด์ิไดช้ี้วา่ "องคมนตรี" ถือเป็นความพ่ายแพข้องอุดมการณ์แบบ "คณะราษฎร ๒๔๗๕" และเป็น
หน่ึงในความสําเร็จของพวกนิยมเจา้ท่ีพลิกกลับความหมาย ของ 24 มิถุนายน 2475 (สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล 
,http://www.thaimisc.com/freewebboard, สืบคน้ 20 กรกฎาคม 2552 ) 
 หากจะมีเร่ืองหลกัการของบทบาทและสถานะขององคมนตรีตามรัฐธรรมนูญประการหน่ึงท่ียงัคงอยู่
จนถึงปัจจุบนันัน่คือส่ิงท่ี หยดุ แสงอุทยั เคยกล่าวไวว้า่ " องคมนตรีแต่ละคนจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(ถ้ามี) นอกจากนี้ยังต้องไม่พัวพันกับการเมืองไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดย
เปิดเผย" (หยดุ แสงอุทยั, 2509, หนา้ 226) และเม่ือเปรียบเทียบกบั องคมนตรีในต่างประเทศ องคมนตรีแทบไม่มี
บทบาทสาํคญัอยา่งในอดีตแลว้ ไม่วา่จะเป็นองคมตรีของประเทศ โรมาเนีย องักฤษ หรือแมก้ระทัง่ประเทศญ่ีปุ่น
ท่ีในอดีตองคมนตรีมีบทบาทมาก แต่ในปัจจุบนั ถือวา่ไม่มีความสาํคญัอีกแลว้ รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นใน
ปัจจุบนัก็ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวดว้ยคณะองคมนตรีไวเ้ลย (ไพโรจน์ ชยันาม, 2515, หนา้ 155-156) 
       การเดินทางขององคมนตรีหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา พบว่าข้อถกเถียงของ
องคมนตรีดูจะเงียบงนัพร้อมๆไปกบัการรักษาความมัน่คงไวไ้ดอ้ยา่งเป็นปึกแผน่ของฝ่ายเจา้ ท่ามกลางบรรยากาศ
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ทางการเมืองรูปแบบเผด็จการทหารของ สฤษด์ิ ธนะรัชต ์และ ถนอม กิตติขจร และไม่วา่จะเกิดรัฐประหารก่ีคร้ัง
หรือจะเป็นการเคล่ือนไหวประชาธิปไตยคร้ังใหญ่ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สถานะขององคมนตรีก็ดูจะลง
หลกัปักฐาน ร่วมกนักบัอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ท่ีมาพร้อมกบัประชาธิปไตยแบบหลงั 14 ตุลาคม 2516 (ธงชยั 
วนิิจจะกลู, ประชาไทออนไลน์, 15 ตุลาคม 2548) 
 ถึงกระนั้นภายใตค้วามท่ีเงียบงนันั้น ก็มีจุดสาํคญัทางประวติัศาสตร์องคมนตรีเกิดข้ึน การรัฐประหาร 
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. ลม้รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุนหวนั ในปี 2534 ไดป้รากฏ
การเปล่ียนแปลงอาํนาจหนา้ท่ีขององคมนตรีในรัฐธรรมนูญ 2534  ซ่ึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นมา 
โดยมาตรา 18 ระบุวา่  
 ในระหว่างท่ีไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 18 หรือ

มาตรา 17 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน ใน
กรณีท่ีผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 16 หรือมาตรา 
17 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ประธานองคมนตรีทาํหน้าท่ีผู้สาํเร็จราชการแทน
พระองค์ช่ัวคราว ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีเป็นผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหน่ึงก็ดี ในระหว่างท่ีประธานองคมนตรีทาํหน้าท่ีผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์ ตามวรรคสองกดี็ ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นประธาน
องคมนตรี มิได้ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงขึน้ทํา
หน้าท่ีประธานองคมนตรีช่ัวคราว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534,มาตรา 18) 

 เป็นการเพ่ิมอาํนาจหนา้ท่ีคร้ังแรก ในเร่ืองการสืบราชสนัตติวงศ ์ใหก้บัองคมนตรี โดยก่อนหนา้นั้นเป็น
อาํนาจโดยตรงของสภาผูแ้ทนราษฎร และไม่วา่จะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีลกัษณะเผด็จการหรือประชาธิปไตย ก็ไม่เคย
บญัญติัถึงหลกัการน้ี  รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ไดเ้ขียนยนืยนัเช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญ 2534  สมศกัด์ิ เจียมธีร
สกุล ยงัไดอ้ธิบายครอบคลุมไปถึง การยกอาํนาจในกฎมณเฑียรบาล พุทธศกัราช 2467 (ประชาไทออนไลน์, 13 
ตุลาคม 2552) ความเป็นปึกแผ่นกนัมากข้ึนของอาํนาจของคณะองคมนตรีจึงขยายพรมแดนเขา้ไปในพระราช
อาํนาจของสถาบนักษตัริยใ์นหลายดา้น การจะทาํความเขา้ใจปัญหาน้ีเราไม่สามารถพิจารณาองคมนตรีโดยละเลย
การพิจารณา บทบาทต่อสาธารณะขององคมนตรี ดา้นภาระหนา้ท่ี ,โครงสร้างอาํนาจ ,ความคิดทางการเมือง ผ่าน
มุมมองแนวคิดอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ ซ่ึงผูเ้ขียนจะใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบาย บทบาทและแบบแผนของ
องคมนตรีในสมยัปัจจุบนัวา่ส่งผลและมีลกัษณะอยา่งไรท่ามกลางภาวะวกิฤติของการเมืองไทยท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่
 
แบบแผนของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ผ่านองคมนตรี 
 ธงชยั วินิจจะกูล ไดเ้สนอความเห็นถึง Modern Monarchy (ประชาธรรมออนไลน์ , 21 ธนัวาคม 2554) 
ผูเ้ขียนเลือกใชค้าํวา่ "อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่" เพื่อเป็นกรอบในการทาํความเขา้ใจบทบาทขององคมนตรี 
ธงชยัเสนอว่า "อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่" ( Modern Monarchy) ของไทย มีลกัษณะสาํคญัอยู่ 4 ประการ 
ประการแรก เป็นธรรมราชา เนน้ดา้นพระคุณ ไม่ใช่ดา้นพระเดช แนวคิดเร่ืองธรรมราชากบัเทวราชาไม่สามารถ
แยกออกจากกนั  แต่เน้นดา้นท่ีเป็นธรรมราชาของสถาบนักษตัริยไ์ทย  ประการท่ีสอง สถาบนักษตัริยต์อ้งเป็น 
สถาบนักษตัริยท่ี์ไดรั้บความนิยมจากประชาชน (Popular Monarchy) ไม่ใช่เพราะสงัคมไทยเป็นประชาธิปไตย แต่
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เป็นเพราะว่า ปริมณฑลสาธารณะ ( Public sphere) กวา้งขวางใหญ่โตข้ึน สถาบนักษตัริยจ์าํเป็นตอ้งผูกโยง 
(engage) เขา้กับพ้ืนท่ีสาธารณะ ด้วยลักษณะน้ีเองท่ีสถาบันกษัตริย์ให้นํ้ าหนักกับการเป็น "Popular" หรือ 
"Populism" มาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5  ประการท่ีสาม ตอ้งเป็น ทุนนิยมท่ีกษตัริยมี์อาํนาจนาํ (Royal capitalism) 
ประการท่ีส่ี มีลกัษณะแบบหลงัพ.ศ. 2475 เป็นตน้มา คือ ตอ้งอยูเ่หนือการเมือง 
 เม่ือนาํอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่มาวางบนขอ้เท็จจริงทางการเมืองของบทบาทองคมนตรี ทาํให้เรา
สามารถมองเห็นปรากฏการณ์องคมนตรีกับการเมืองได้คมชัดมากข้ึน โดยคณะองคมนตรีทาํหน้าท่ีสวมรับ
บทบาทและขบัเคล่ือนอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ผ่านการกระทาํทางการเมืองและกลไกของสภาองคมนตรี โดย
สภาองคมนตรีซ่ึงประชุมกนัสปัดาห์ละ 2 คร้ัง เพ่ือตรวจสอบกฎหมายและให้คาํแนะนาํในเร่ืองต่าง ๆ แก่กษตัริย ์ 
และกษตัริยอ์าจปรึกษาหัวหนา้พรรคการเมืองในยามวิกฤติดว้ยก็ได ้(Kevin Hewison, 1997, pp.58-74)  หากเรา
พิจารณาความคิดทางการเมืองน้ีผ่านรัฐธรรมนูญในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง
ปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติหน้าท่ีขององคมนตรีไว้6 เราก็จะพบด้านท่ีสําคัญของ
อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ผา่นองคมนตรีท่ีผกูโยงกบัสถานการณ์ทางการเมืองไทยอยา่งแนบแน่น 
                 ประการแรก ในดา้นบทบาทหนา้ท่ี ในทางรัฐธรรมนูญถือวา่องคมนตรีเป็นผูมี้หนา้ท่ีถวายคาํปรึกษาให้
กษตัริย ์องคมนตรีจึงมีลกัษณะเป็นบทบาทเชิงรับมากกวา่ในเชิงรุก อาํนาจและหนา้ท่ีไดรั้บรององคมนตรีให้มี
หน้าท่ีเพียงสองประการ หน่ึงคือ การถวายความเห็น7  ต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณีกิจทั้ งปวงท่ี
พระมหากษตัริยท์รงปรึกษา และสอง คือการทาํหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญ อยา่งไรก็ตามประธาน
องคมนตรีก็ไดแ้สดงตวัอยา่งของการผลิตภาพแทนของธรรมราชา โดยเผยให้เห็นจากการนอ้มนาํพระราชดาํรัส
ในการแสวงหาทางออกคือการช่วยเหลือกนัให้คนดีเขา้มีอาํนาจ เพ่ือป้องกนัคนไม่ดีเขา้มาก่อความเดือดร้อนวุ่น
วานแก่บา้นเมือง8 อุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ จึงมุ่งสัง่สอนพสกนิกรผา่นดา้นพระคุณมากกวา่พระเดช เพื่อสร้างความ
เขา้ใจถึงแนวคิดดา้นธรรมราชาของกษตัริยไ์ทย 
 อยา่งไรก็ตามดา้นพระเดชของสถาบนักษตัริยก็์ถูกใชอ้ยา่งจาํกดัมาโดยตลอด แต่ก็ไดเ้ปิดฉากอยา่งสาํคญั
ใน วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2548 เม่ือประธานองคมนตรี ออกมาแสดงบทบาทช้ีนาํรัฐบาลขณะนั้น ในเร่ืองความ

                                                 
6 มีส่วนท่ีสาํคัญ 4 มาตรา ได้แก่ 1. คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจท้ังปวง

ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญนี้(มาตรา 12 วรรค 2 ) 2. คณะองคมนตรี เป็นผู้ เสนอ
ช่ือผู้ใดผู้หน่ึงซ่ึงสมควรดาํรงตาํแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย์ไม่
สามารถแต่งตั้งเองได้ (มาตรา 19 วรรค 1) 3. ในระหว่างท่ีไม่มีผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีดาํรงตาํแหน่งน้ัน
ไปพรางก่อน (มาตรา 20 วรรค 1 ) 4. ในกรณีท่ีราชบัลลังค์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ มิได้ตั้งรัชทายาทไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ(มาตรา 23 วรรค 2)            

7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพทุธศักราช 2490 มาตรา 13 ใช้คาํว่า ‚ ถวายคาํปรึกษา‛ 
8 ชุดปาฐกถาแก่โรงเรียนนายทหาร 3 เหล่าทัพของประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาทิ "พลเอกเปรมปลูก

จิตสาํนึกนายร้อย จปร. เป็นทหารของชาติ ทหารของพระเจ้าอยู่หัว" มติชนรายวัน, 15 ก.ค. 2549, หน้า 2. ,พลเอกเปรมติณสูลานนท์, 
"บทบรรยายพิเศษในหัวข้อการเสริมสร้างการเป็นผู้นาํด้วยหลักคุณธรรม ความพอเพียงและความเสียสละของ พลเอกเอกเปรม ติณสู
ลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ โรงเรียนนายเรือ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2549" , นาวิกศาสตร์ 90 : 2 (ก.พ. 2550) , 
www.navy.mi.th/navic/document/900202a.html. , และ "เปรม" ย ํา้สาํนักทหารอาชีพให้ถอยห่าง "คนไม่ดีแต่มีเงิน" , มติชนรายวัน 1 
ก.ย. 2549 , หน้า 2 
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มัน่คง (Thai Press Reports, 3 มีนาคม 2548.) หลงัจากนั้น รัฐบาลก็จดัตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ 
(กอส.) ข้ึนมาเพ่ือจดัการกบัความไม่สงบในภาคใต ้องคมนตรีแสดงบทบาทช้ีนาํรัฐบาลในการกาํหนดนโยบาย ซ่ึง
สวนทางกบันโยบายก่อนของรัฐบาลไทยรักไทยอย่างส้ินเชิง บทบาทเชิงรุกของประธานองคมนตรีถูกผลิตข้ึน 
ในช่วงวกิฤติทางการเมืองคร้ังสาํคญัเกิดข้ึนอีกคร้ังท่ามกลาง การก่อตวัของวกิฤติท่ียดืเยื้อในภาคใตข้องไทย  
 ประการท่ีสอง อุดมการณ์กษัตริยนิ์ยมใหม่ได้ถูกจัดวางให้เข้ากับการบริหารราชการแผ่นดิน ตาม
สถานการณ์ของรัฐบาลไทยรักไทย สภาองคมนตรีไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองมากข้ึน องคมนตรีท่ีเคยเป็น
ขา้ราชการระดบัสูงท่ีมีปัญหากบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดรั้บพระราชทานแต่งตั้งเป็นองคมนตรีทนัทีท่ีพน้ตาํแหน่ง เช่น 
นายแพทยเ์กษม วฒันชยั รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนแรกของรัฐบาลทกัษิณ  นายพลากร สุวรรณรัฐ 
ผูอ้าํนวยการ ศอบต.รวมทั้งอดีตผูพิ้พากษาและตุลาการไทย9 และ พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ อดีตผูบ้ญัชาการ
ทหารบกและผูบ้ัญชาการทหารสูงสุด  ซ่ึงคนล่าสุดได้ปรากฏตัวอย่างสําคญัอีกคร้ังหลงัการรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 ภายหลงัการยดึอาํนาจท่ีมุ่งร้ือฟ้ืนระบอบประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญนิยมเจา้ (เกษียร เตชะพี
ระ,10 มกราคม 2554,ปาฐกถา) ในเดือนมิถุนายน 2549 ท่ี พ.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร ปาฐกถาท่ีตึก สันติไมตรีทาํเนียบ
รัฐบาล ไดก้ล่าวถึง‛ ผูมี้บารมีนอกรัฐธรรมนูญ‛ และหลงัจากนั้นเขาก็กล่าวพาดพิงประธานองคมนตรีอีกคร้ัง ใน
เดือน มีนาคม 2552 โดยเป็นการส่ือสารไปถึงผูร่้วมชุมนุมคนเส้ือแดงท่ีเป็นขบวนการประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์การเมืองไทย  วา่ประธานองคมนตรีคือผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการรัฐประหาร 19 กนัยา 2549 (คมชดัลึก 
,28 มีนาคม 2552.) 
      เม่ือวิเคราะห์จากสถานการณ์ผ่านมา ดา้นท่ีสถาบนักษตัริยอิ์งอยู่กบัความนิยมของประชาชน (popular 
monarchy) ของอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ ถูกทา้ทายมากข้ึนจากประชาธิปไตยแบบตวัแทน การแทรกแซงการเมือง
ผ่านองคมนตรี ไดต้ดัขา้มกบัหลกัการประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้องคมนตรีสามารถแสดง
บทบาทอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ไดอ้ยา่งมีพลงั และสามารถแสดงให้เห็นวา่เป็นกษตัริยท่ี์อิงกบัความนิยมของ
ประชาชน (popular monarchy) ไดคื้อการสถาปนาอาํนาจนาํผ่านพระราชกรณียกิจท่ีองคมนตรีมีหนา้ท่ีโดยตรง ( 
ชนิดา ชิตบณัฑิตย,์ 2554, หนา้ 476-477 ) องคมนตรีท่ีเคยมีบทบาทตามพระราชกรณียกิจ ไดแ้ทรกแซงการเมือง
คร้ังสาํคญัข้ึนในคืนวนัท่ี 19 กนัยายน โดยประธานองคมนตรีนาํคณะรัฐประหารเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัและพระนางเจา้พระบรมราชินินาถ (ประชาไทออนไลน์, 30 มีนาคม 2552) โดยท่ีหน่ึงในผูก่้อการคืนนั้น 
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งองคมนตรีภายหลงัจากการท่ีเกษียณอายรุาชการ ( พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวกบั
องคมนตรี, http://www.ohm.go.th/th/privy/privybook สืบคน้ 25 เมษายน 2556 ) 
 ก่อนหนา้การยึดอาํนาจจะมาถึง สถาบนักษตัริยท่ี์เคยอยู่เหนือการเมืองของอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ 
ได้เผยภาพท่ีสําคญัของสถาบันกษตัริยผ์่านปาฐกถา ในเดือนกรกฎาคม 2549  เม่ือพล.อ.เปรม กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาวา่  

                                                 
9 ในคณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน 18 ท่าน มีอดีตผู้พิพากษาและจากฝ่ายตลุาการ 5 ท่านได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอง

คมนรี ได้แก่ 1.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2. นายจาํรัส เขมะจารุ , 3.นายอรรถนิติ ดิษฐอาํนาจ , 4. นายศุภชัย ภู่งาม, 5. นายชาญชัย 
ลิขิตจิตถะ . ในขณะท่ีองคมนตรีท่ีมาจากสายกองทัพมีถึง 8 คน ได้แก่ 1.พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ , 2.พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์, 3. 
พลอากาศเอกสิธิ เศวตศิลา 4.พลอากาศเอกกาํธน สินธวานนท์ , 5.พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ , 6.พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 
, 7.พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ , 8.พลอากาศเอกชลิต พกุผาสุข. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 " รัฐบาลกเ็หมือน jockey คือเข้ามาดูแลทหาร ไม่ใช่เจ้าของทหาร เจ้าของทหารคือชาติ  และ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเข้ามาดูแล แต่กาํหนดใช้พวกเราตามท่ีประกาศนโยบาย
ไว้ต่อรัฐสภา เด็กข่ีม้าบางคนก็ข่ีดี ข่ีเก่ง บางคนก็ข่ีไม่ดี ข่ีไม่เก่ง รัฐบาลก็เหมือนกัน บาง
รัฐบาลกท็าํงานดี ทาํงานเก่ง บางรัฐบาลทาํงานไม่ดี ไม่เก่งกมี็ น่ีเป็นเร่ืองจริง! ท่ีพูดน่ีเพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจว่าเราเป็นทหารของชาติเป็นทหารของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว แต่รัฐบาล
เข้ามาดูแลเร่ืองอ่ืนของพวกเรา" (ไทยโพสต์ , 15และ20 กรฏาคม 2549 ) 

 การไม่ให้ความสําคญัต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยรัฐสภาโดยนํารัฐบาลมาเปรียบเทียบกับสถาบัน
กษตัริยอ์นัเคยมีภาพแทนอยู่เหนือการเมือง ก่อให้เกิดเกิดปัญหาในเชิงหลกัการ กรอบการคิดแบบอุดมการณ์
กษตัริยนิ์ยมใหม่  ไดเ้ปล่ียนภาพแทนสถาบนักษตัริยใ์ห้เขา้มาแทรกแซงการเมืองรวมทั้งปะทะเขา้โดยตรงกบั
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน หากเราเห็นวา่ประชาธิปไตยไดก้ลายมาเป็นทิศทางหลกัของการเมือง
โลกแลว้ เราสามารถพิจารณาบทบาทองคมนตรีตามหลกัประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จากขอ้เขียนของนาย Herbert 
Morrison อดีตประธานองคมนตรี แห่งสหราชอาณาจกัร ในหนงัสือ Parliamentary Affairs ตอนหน่ึงกล่าวไว้
อยา่งน่าสนใจวา่ 
        ‚คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีของตนโดยเฉพาะ แต่หน้าท่ีสําคัญกคื็อ ดาํเนินการเป็น

องค์คณะท่ี ‚โดยและด้วย‛ การถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจบางประการ แต่ตามรัฐธรรมนูญน้ัน พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจตามคาํแนะนาํของรัฐมนตรี คาํวินิจฉัยของคณะองคมนตรีจึง
จาํต้องเป็นผลสะท้อนจากความเห็นของนโยบายของรัฐบาล ฉะน้ันด้วยเหตุผลนีจึ้ง
ทาํให้องคมนตรีซ่ึงเป็นสมาชิกของคณะพรรคการเมืองฝ่ายค้านมกัจะไม่ถกูเรียกเข้า
ประชุมด้วยนอกจากว่า เร่ืองท่ีจะปรึกษาหารือเป็นพิเศษนอกเหนือ หรือ พ้นจาก
การขัดแย้งกันในทางการเมือง (Herbert Morrison , Parliamentary Affairs , p 10-
17 . อ้างใน ไพโรจน์ ชัยนาม , ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ,2515  หน้าท่ี 164 ) 

                ในปัจจุบนั คณะองคมนตรีขององักฤษ (เพ่ิงอา้ง , หนา้ 162-167) จึงไม่ใช่สภา หรือองคค์ณะซ่ึงมีหนา้ท่ี
ทาํนองรัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี คงมีหนา้ท่ีสาํคญัในการถวายความเห็นต่อกษตัริยบ์างประการ และการถวาย
ความเห็นน้ีก็จะตอ้งไม่ขดักบัคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารราชการ ควรสังเกตดว้ยว่า คณะ
องคมนตรีเป็นเพียงแต่ทาํตามคาํแนะนาํของคณะรัฐมนตรี เพราะคณะรัฐมนตรีเป็นผูรั้บผิดชอบต่อสภา การ
เปรียบเทียบดงักล่าวจึงเปิดโอกาสใหส้ถาบนักษตัริยเ์หล่ือมอาํนาจดา้นพระคุณเขา้มาในดา้นหลกัการท่ีสาํคญั นัน่
คือในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันกษตัริยท่ี์มีในแบบเดิมถูกตีความใหม่โดย
ประธานองคมนตรี ทาํใหก้ารรักษาความสมัพนัธ์ทางอาํนาจในรูปแบบเดิมเกิดปัญหา 
 ประการท่ีสาม ทุนนิยมท่ีกษตัริยมี์อาํนาจนาํ (Royal capitalism) อนัมีความเป็นปึกแผ่นมาอยา่งยาวนาน 
จากการผกูโยงการบริหารจดัการรูปแบบโครงการพระราชดาํริมาใชก้บัการจดัการภาครัฐ อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยม
ใหม่ซ่ึงเคยแบ่งปันอาํนาจจากระบอบประชาธิปไตยอยา่งลงตวัไดเ้ปล่ียนทิศทาง การจดัการอาํนาจในทางหลกัการ
ประชาธิปไตยกบัรัฐธรรมนูญใหอ้ยูใ่ตร่้มเงาของอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ และเพ่ือการเปล่ียนผ่านทางการเมืองของ
สถาบันกษัตริย์ จึงจําเป็นต้องมีคณะองคมนตรีในการดําเนินการมากยิ่งข้ึน ด้วยรูปแบบของเครือข่ายคณะ
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องคมนตรี ท่ีส่วนมากอยูใ่นระบบราชการและกลุ่มทุนใกลชิ้ดราชสาํนกั10 หลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 
ภายใตรั้ฐบาลขององคมนตรีท่ีลาออกมารับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐวสิาหกิจ 13 แห่งถูกจดัสรรให้กบัผูน้าํกาํลงั
พลท่ีทาํการยึดอาํนาจ พร้อมๆไปกบัการแกไ้ขกติกาบางส่วนให้ขา้ราชการมีอาํนาจในการเขา้ไปนั่งในตาํแหน่ง
รัฐวิสาหกิจ (ดูใน พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551  , และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551) จุดอา้งความชอบธรรมขององคมนตรีท่ีสามารถปะทะกบัทุนจากระบบรัฐสภาได้
นั้น จึงจาํเป็นตอ้งวางบนฐานทุนนิยมท่ีสถาบนักษตัริยมี์อาํนาจนาํ (Royal capitalism) ดว้ยในอีกทางหน่ึง 
 ประการสุดทา้ย การผลิตความหมายให้สถาบนักษตัริยอ์ยู่เหนือการเมือง ซ่ึงมีลกัษณะท่ีการเมืองใน
ระบบรัฐสภาทาํงานภายใตน้โยบายท่ีตอบสนองต่อประชาชน และสถาบนักษตัริยจ์ะวางบทบาทในฐานะประมุข
ของรัฐ ผูเ้ขียนเห็นวา่จุดสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของการอยูเ่หนือการเมืองอยูท่ี่เหตุการณ์ การทรงเชิญคู่ขดัแยง้ใน
เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 โดยการประสานงานขององคมนตรี11 ให้เขา้เฝ้าเพื่อตกลงบรรเทาความรุนแรงทาง
การเมือง การสร้างความหมายวา่สถาบนักษตัริยอ์ยูเ่หนือการเมืองจึงกระทาํไปพร้อมๆกบัการแทรกแซงการเมือง
ตลอดเวลา นอกจากน้ี ด้วยประวติัศาสตร์ของโครงสร้างทางการเมืองตามท่ีกล่าวมาสถาบันกษตัริยส์ามารถ
แทรกแซงอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ผ่านองคมนตรี ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีถูกพฒันาจากฐานคิดของประชาธิปไตย
สาํนกัจารีตประเพณี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2533,หนา้ 454-45) อธิบายวา่ถือกาํเนิดโดยนกัคิดสายราชวงศ์และ
ขุนนางรุ่นแรกท่ีได้รับอิทธิพลความคิดจากตะวนัตก ดังนั้นในปัจจุบนัการแต่งตั้ งขา้ราชการฝ่ายตุลาการเป็น
องคมนตรี จึงถือเป็นการผนวกฝ่ายการเมืองขององคก์รผูใ้ชอ้าํนาจอธิปไตยเขา้สภาองคมนตรีซ่ึงอยูใ่นเขตพระราช
อาํนาจของพระมหากษตัริยใ์นท่ีสุด12 ความคิดทางการเมืองขององคมนตรี ในยุคเปล่ียนผ่านน้ี จึงสัมพนัธ์กบั
ประสบการณ์ทางการเมืองและอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่อยา่งแยกไม่ออก แบบแผนทางการเมืองน้ีไดแ้สดงออกมา
อยา่งสาํคญัในช่วงวกิฤติทางการเมือง 
 
 
                                                 

10 สาํหรับรายช่ือองคมนตรีท่ีมีตาํแหน่งในกลุ่มขนาดใหญ่ อาทิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานท่ีปรึกษาธนาคาร
กรุงเทพ , นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นกรรมการสาํนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , พลอากาศเอก กาํธน สินธวานนท์ เป็น
กรรมการบริษัทเครือซีเมนต์ไทย จาํกัด ,นายสัญญา ธรรมศักด์ิเป็น ประธานกรรมการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย , นายเชาน์ ณศีลวันต์ 
เป็นกรรมการสาํนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และ กรรมการบริษัทเครือซีเมนต์ไทย จาํกัด . 

11 วันพธุท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักด์ิ ประธานองคมนตรี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบรุุษ นาํพลเอกสุ
จินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และพลตรีจาํลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้า พระองค์ ทรงมีพระราชดาํรัสแก่คณะผู้เข้า ซ่ึงโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นาํเทปบันทึกภาพเหตกุารณ์ดังกล่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ท้ัง 5 ช่อง เม่ือเวลา 24:00 นาฬิกาของ
คืนเดียวกัน หลังจากน้ันประมาณ 1 สัปดาห์ พลเอกสุจินดาจึงกราบถวายบังคม ลาออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้
มีชัย ฤชุพันธ์ุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นการช่ัวคราว ดูใน บันทึกสีดาํ 30 พ.ค. 35 
http://www.youtube.com/watch?v=U1a88D9aeEs. 

12 ถ้านับเฉพาะหลังจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา มีองคมนตรีท่ีได้รับแต่งตั้งจากสายตลุาการท้ังหมด 6 
ท่าน ได้แก่ 1. นายศักดา โมกขกลุ ประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2539-2540, นายสันติ ทักราล ประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2544 - 2545, นาย
อรรถนิติ ดิษฐ์อาํนาจ ประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2545 - 2547, นายศุภชัย ภู่งาม ประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2547-2548, นายชาญชัย ลิขิต
จิตถะ ประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ.2548-2549, และ นายสวัสด์ิ วัฒนายากร อดีตตลุาการศาลปกครอง. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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บทบาททางการเมอืงขององคมนตรีในภาวะเปลีย่นผ่านทางการเมอืง 
 ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คือบุคคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเลือกมาให้เป็น 
ผูบ้ญัชาการทหารบก และเป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงปี 2531 ก่อนจะไดรั้บพระราชทานแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและ
รัฐบุรุษทนัทีหลงัพน้จากตาํแหน่ง13 พระมหากษตัริยท่ี์เคยมีบทบาทการเมืองทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในปัจจุบนั
พระองค์เร่ิมแสดงบทบาทเป็น "ผูมี้ส่วนร่วมเชิงรุก" (บุญชนะ อตัภากร, 2525, หน้า 186-187 และ Kobkua, 
Suwannathat-Pian ,2002 , pp.57-71) กรณีการใหก้าํลงัใจ พลเอกสุรยทุธ์ จุฬานนท์ ซ่ึงลาออกจากการรับตาํแหน่ง
องคมนตรีมารับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์ ท่ีนายกฯ ถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งหนกัเร่ือง การบุกรุกป่า 
การปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาคม 2535  โดยกล่าววา่ 

‚นายกฯ (พลเอกสุรยทุธ์ จุฬานนท์ / วงเลบ็โดยผู้ เขียน) กับผมเป็นเพ่ือนรักกัน ผมก็
รักท่านนายกฯเอาใจช่วยท่านนายกฯ ผมขอยืนยันต่อหน้าพวกคุณ นายกฯ เป็นคนดี
มากๆ เป็นคนท่ีเช่ือถือได้ เป็นคนเก่ง เป็นคนท่ีเสียสละเพ่ือส่วนรวม อยากให้พวก
คุณท้ังหลายให้กาํลงัใจแก่นายกฯ ‛ (ผู้ จัดการออนไลน์, 22 ธันวาคม 2549) 

 องคมนตรีท่ีเป็นท่ีปรึกษากษัตริย์ ได้ข้ามพรมแดนเข้ามาในพ้ืนท่ีการเมืองมากข้ึน ภาพแทนของ
อุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ท่ีคอยพยุงสถาบันกษตัริยใ์ห้อยู่ในระดบัจัดการทางการเมืองไดถู้กทาํให้แข็งแกร่งข้ึน 
ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดในการเปล่ียนผา่นทางการเมืองท่ีสาํคญัคือ การท่ีองคมนตรีเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาถึง รัฐไทย
ในความหมายขององคมนตรีคือ สถาบนักษตัริยเ์ป็นส่ิงสูงสุดเหนือรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ผูเ้ขียนคดับาง
ตอนจาก บทสมัภาษณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรี ต่อผูช่้วยบรรณาธิการนิตยาสาร ฟาร์อีส
เทิร์นอีโคโนมิครีววิ นายโคลมั เมอร์ฟ่ี  
 
เมอร์ฟ่ี  - "ท่านคิดว่าประชาธิปไตยเป็นหน่ึงในเป้าหมายร่วมกันหรือไม่ ?" 
พลเอกเปรม  -"ประชาธิปไตย ? ใช่สิ (แต่) คุณมีรัฐธรรมนูญของคณุและเรามี รัฐธรรมนูญของเรา
รัฐธรรมนูญของเราต่างกัน" 
เมอร์ฟ่ี    -   "ประชาธิปไตยแบบไทยๆแตกต่างอะไรจากประชาธิปไตยแบบตะวนัตก ?" 
พลเอกเปรม   -"เราคือราชอาณาจักรคุณไม่ใช่ คุณกเ็ลยต้องคิดหาวิธีบริหารประเทศท่ีแตกต่าง
ออกไปบ้าง คนไทยท่ัวไปรักในหลวงมากคุณรู้มัย้ ถ้าคุณเห็นส่ิงท่ีเกิดขึน้วนัท่ี 9 มิถนุายน( 
ครบ 60 ปีขึน้ครองราชย์) คุณกจ็ะเห็นได้ว่าเรารักพระมหากษัตริย์เพียงใด น่ีคือส่ิงแตกต่าง
ระหว่างประเทศของคุณกับประเทศของผม" 
เมอร์ฟ่ี     -   "ขอถามเก่ียวกับการท่ีท่านกล่าวถึงกองทัพและบทบาทของกองทัพในประเทศไทยเม่ือ
ช่วงหน้าร้อน1 นักสังเกตการณ์บางคนประหลาดใจกบัการท่ีท่านกล่าวกับนักเรียนทหาร? " 
พลเอกเปรม - "ในประเทศนีเ้ราถือว่าเราเป็นของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว กองทัพเป็น
ของพระองค์ เราถือนํา้พิพัฒน์สัตยาว่าเราเป็นของในหลวงน้ันทาํให้เราเข้าใจง่ายขึน้"  ดูใน 

                                                 
13 พลเอกเปรมทาํหน้าท่ีเป็นประธานองคมนตรีในปี 2541 ในเดือนเมษายน 2524 พระมหากษัตริย์และพระราชินีติดตาม

พลเอกเปรม ไปโคราชเพ่ือแสดงความสนับสนุนเขาตอนท่ีมีคนพยายามจะทาํรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลในระบอบเผดจ็การคร่ึงใบ
ของพลเอกเปรม 
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‚คุณมีรัฐธรรมนูญของคุณ เรามีรัฐธรรมนูญของเรา‛ (แปลโดย พงศ์เลิศ พงศ์วนานต์ ใน ฟ้า
เดียวกันฉบับพิเศษ รัฐประหาร ๑๙ กันยา, 2550, หน้า 254-259.) 
 ขณะเดียวกนัเราจะพบว่าดา้นพระคุณท่ีรักษาสถาบนักษตัริยไ์ว ้ไดเ้จือจางลงไป พร้อมกบัการขบัดา้น
พระเดชให้เข้มขลังออกมาอย่างต่อเน่ืองผ่านสถาบันองคมนตรี (มติชนออนไลน์, 4 ตุลาคม 2549) ดังนั้ น
อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ในระยะเปล่ียนผ่านการเมืองไทยจึงไดผ้นัแปร เคล่ือนไหวความหมายให้เอนเบ่ียง
ออกไปจากแบบแผนเดิม ผูเ้ขียนเห็นวา่จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว ไดเ้ผยให้เห็นแบบแผนของอุดมการณ์กษตัริย์
ใหม่ท่ีผนัแปรออกไปใน 2 ประการ คือ 
 ประการแรก อุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ เพ่ิมความรุนแรงของการใชอ้าํนาจดา้นพระเดชมากข้ึน มีการใช้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือท่ีเรียกกนัวา่ "กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ"14 (ประชาไทออนไลน์, 
27 มิถุนายน 2554) ซ่ึงมีหลายคดีนบัรวมการกระทาํต่อองคมนตรีเขา้ไปในระดบัเดียวกบัพระบรมวงศานุวงศ์ การ
ใชด้า้นพระเดชดงักล่าวถูกนาํมาจดัการฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน มายาคติในดา้นสถาบนักษตัริยท่ี์มีแต่
ภาพความรักในประชาราษฎร เปล่ียนมาเป็นภาพแทนของการใชก้ฎหมาย และการบงัคบั จดัระเบียบ เพื่อจดัการผู ้
ท่ีเห็นต่างในทางการเมืองแทน สถาบันกษัตริย์ถูกทําให้รับรู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือการเมือง อาทิ การรับรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากองคมนตรี , การเขา้แทรกแซงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ผ่านการประสานขององคมนตรี 
ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจท่ีเคยมีอย่างลงหลกัปักฐานหลงั 14 ตุลาคม 2516 ถูกสั่นคลอน การผนวกขอ้กฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เขา้กับหลักการความมั่นคงของรัฐ โดยปฏิเสธข้อเสนอของปัญญาชน ,
นกัวชิาการ และประชาชนในการรักษาหลกัการเสรีภาพและประชาธิปไตย โดยยอมรับดา้นพระคุณของสถาบนั
กษตัริยเ์อาไว ้(เว็บไซต์ ILaw, 18 กุมภาพนัธ์ 2556) กลบัถูกทาํให้บิดพล้ิวความหมายอีกด้านของอุดมการณ์
กษตัริยใ์หม่ใหเ้ผยออกมา 
 ประการท่ีสอง เส้นแบ่งระหวา่งอาํนาจหนา้ท่ีขององคมนตรี ท่ีเคยทาํเฉพาะดา้นพระราชกรณียกิจและ
ถวายคาํปรึกษา ถูกทาํให้พร่าเลือนเม่ือองคมนตรีเช่ือมสถานะเขา้กบัพระมหากษตัริยใ์นดา้นการป้องกนัการถูก
วิพากษ์วิจารณ์15 (ประชาไทออนไลน์ 17 มกราคม 2556) ด้านท่ีเคยเป็นสถาบันกษัตริย์มวลชน (popular 
monarchy) ถูกตั้งคาํถามมากข้ึน อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาจากคณะองคมนตรีท่ีเคยมีบทบาทสาํคญั 
                                                 

14 เดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการท่ีตืดตามการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ในประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการเพ่ิมขึน้ของคดี
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ โดยอ้างอิงข้อมูลของศาลยติุธรรมของไทยว่า ในปีท่ีผ่านมา (2553) มีการฟ้องคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
ตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาจาํนวนท้ังส้ิน 478 คดี เพ่ิมขึน้เป็นสามเท่า เทียบกับปี 2552 ซ่ึงมี 164 คดี และปี 2550 
จาํนวนท้ังส้ิน 126 คดี ‚น่า แปลกใจว่าจะมีประเทศไหนอีกในโลกท่ีมีคดีประเภทนีสู้งขนาดนี้ ตัวเลขของไทยในรอบหน่ึงปีถือว่าสู้
กับจาํนวนคดีดังกล่าวในประเทศเยอรมันในรอบ 120 ปีท่ีผ่านมาได้แล้ว"   

15 ผู้เขียนคัดเนือ้หาในหมายเลขคดีดาํท่ี  อ.2740/2553 บางส่วนดังนี ้ "ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การท่ีจะพิจารณาว่าคาํพูด
ดังกล่าวหมายถึงใครน้ันจาํเป็นต้องพิจารณาจากท่าทาง ประกอบด้วย แม้จาํเลยจะบอกว่า ไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นใคร แต่การท่ี
จาํเลยแสดงท่าทางด้วยการเอามือปิดปากตนเองน้ัน เป็นการส่ือให้เห็นว่าเป็นบคุคลท่ีสูงส่งย่ิง เพราะแม้จาํเลยจะกล่าวปราศรัยโจมตี
อภิสิทธ์ิ และ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา กไ็ม่มีการแสดงท่าทางดังกล่าวนอกจากนี ้พล.อ.เปรม ยงัเป็นผู้ ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพระ
เจ้าอยู่หัว ไม่ได้อยู่ภายใต้อาํนาจของนิติบัญญัติ บริหาร หรือตลุาการแต่อย่างใด คาํพูดท่ีว่ามีอะไรอยู่เบือ้งหลังเปรมน้ันจึงไม่อาจมอง
ได้ว่าหมายถึงบคุคล อ่ืนได้ การท่ีจาํเลยแสดงท่าทางไม่กล้าพูดน้ัน ไม่สามารถมองเป็นบคุคลอ่ืนใดได้ นอกจากพระเจ้าอยู่หัว เป็นการ
แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ประสงค์ให้อภิสิทธ์ิยบุสภา ซ่ึงทาํให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเส่ือมเสีย คาํอ้างของจาํเลยจึงไม่มีนํา้หนัก
พอให้รับฟัง อีกท้ังในการปราศรัยดังกล่าวไม่มีการปราศรัยเร่ืองเพศ หรือเร่ืองส่วนตัวของ พล.อ.เปรม แต่อย่างใด" 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองขบัไล่ท่ีปรึกษาของกษตัริย ์แมใ้นระยะเปล่ียนผ่านทางการเมืองไทยท่ีใกล้
จะมาถึง รัฐธรรมนูญจะรับรองอาํนาจขององคมนตรี ไวเ้ฉกเช่นเดียวกบัหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัรัฐประหาร พ.ศ. 
2534  
 แต่การเผชิญกบัความยากลาํบากในการธาํรงรักษาซ่ึงแบบแผนเดิมของอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ไว ้ได้
เลือนหายไป ดงันั้นองคมนตรีท่ีเคยสวมรับบทบาททางการเมืองแบบเดิมเอาไว ้ยอ่มถูกทา้ทายและสั่นคลอนไม่
เฉพาะในมิติอาํนาจหน้าท่ีในตัวบทกฎหมาย แบบท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ท่ีบรรจุ
องคมนตรีมาติดตั้งไวใ้นระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ความชอบธรรมของอุดมการณ์ประชาธิปไตยไดเ้คล่ือน
ข้ึนมาปะทะ/โจมตีอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ขององคมนตรีเสียเอง ในฐานะผลผลิตความคิดทางการเมืองท่ีไม่
สามารถมีตาํแหน่งแห่งท่ีได้อย่างเสถียร พลวตัและความผนัแปรของอาํนาจสถาบนัองคมนตรีไดท้าํแบบแผน
ทางการเมืองแบบใหม่ข้ึนมา เป็นแบบแผนท่ีไม่สามารถรองรับระเบียบทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้
อยา่งแขง็แรงอีกต่อไป  
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Preventing Prospective Trade Issues in ASEAN by Instigating International 
Cooperation on Competition Policies and Law* 

 
         Nisit Intamano** 

         Charles R. Irish*** 
 

Abstract 
 

The formulation of the ASEAN Economic Community (AEC) will transform its member 
states into countries with a free flow of goods, services, capital, and skilled labor. On one hand, the 
establishment of the AEC marks a new era of economic prosperity. On the other hand, the advent of the 
AEC accompanies with a variety of prospective trade issues, which could adversely affect economic 
integrity among all members, such as international price fixing cartel, illegitimate mergers which likely 
to create monopolistic condition in a certain market, and potentially abuse of market dominance, price 
fixing cartels. 

Against this backdrop, transnational corporations potentially pose a serious threat to a free and 
fair competition following the removal of internal trade barriers through employing or abusing their 
position to squeeze competitors out of the market. Conversely, the same transnational corporations are 
likely to secretly collude with domestic entities to fix the price of products or limit production. 
Furthermore, due to political, cultural and legal perspectives regarding cross-border business 
transactions vary among member countries. Competition Policies and Law (CPL) can serve as a 
touchstone to help ASEAN‟s members comply with the agreement on a neutral and non-discriminatory 
basis. The efficient implementation of CPL ensures that the playing field is equal for all competitors in 
the market. Additionally, as States Owned Enterprises (SOEs) in each member country will eventually 
privatize within in a few years, competition law also need to play an important role to ensure fair play 
between these former monopolies and foreign competitors. 

As cross-border transactions by international business corporations frequently affect multiple 
jurisdictions, enhancing CPL will serve as the optimal institutional vehicle to deal with anti-
competitive behavior in cross-border business transactions. This paper contains three topics as 
following: 1) why do we need competition law for ASEAN Economic Community? ; 2) Case studies 
on cross-border trade issues: lessons from Europe Union; 3) enhancing competition policies and law as 
prophylactic measure for ASEAN and Thailand 

 
 
Keywords: ASEAN Economic Community/Competition Policies and Law/ Cross-Border Trade  
                    Issues 
 

 
Introduction 
 The establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will not only 
generate a freer flow of trade, capital, goods, services, and skilled labor, but also induce a higher level 
of competition for this region to compete more effectively in the global economy.1 According to the 
Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) signed by the ASEAN 
leaders in Singapore in November 2007, each member country will abide by its commitment to 
transform the AEC into a single market of equitable economic development and fully integrate the 
AEC with the global economy.2 

                                                 
* This paper is partially integrated in chapter two of Enhancing the Efficacy of Competition Law and Polices in 

Thailand, (May, 2013), (Doctor of Juridical Science (SJD) dissertation, University of Wisconsin-Madison, (on file with Law 
Library, University of Wisconsin-Madison). 

** Doctor of Judicial Science (SJD) and Master of Legal Institution (MLI) (Dean Scholar), University of Wisconsin-
Madison, USA; LLM (Business Law) Chulalongkorn University; LLB and BA, Ramkhamhaeng University, Thai Barrister at Law. 
*** Academic advisor of Nisit Intamano, Volkman-Bascom Professor of Law (emeritus) and Senior Director East Asian Legal 
Studies Center, University of Wisconsin-Madison, USA 

1 The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand 
with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Brunei Darussalam then joined on 7 January 1984, Vietnam on 28 July 1995, 
Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999. 

2 ccording to the AEC Blueprint, section B of Competitive Economic Region required all member states to fulfill the 
four actions as follows: 1) Endeavour to introduce the competition policy in all ASEAN Member Countries by 2015; 2) Establish 
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  The formulation of the AEC will help its member states develop to countries with a free flow 
of international trade and investment. On one hand, the establishment of the AEC could mark a new era 
of economic prosperity. On the other hand, the AEC could become affiliated with a variety of 
prospective trade issues and adversely affect the equitable economic development principles, which 
could result in the international price fixing cartel, the illegitimate mergers that will most likely create a 
monopolistic condition in certain markets, and the potential abuse of market dominating, price fixing 
cartels. 3 
 Against this backdrop, transnational corporations potentially pose a serious threat to a free and 
fair competition following the removal of internal trade barriers through employing or abusing their 
position to squeeze competitors out of the market. Conversely, the same transnational corporations are 
likely to secretly collude with domestic entities to fix the price of products or limit production. 
Furthermore, due to political, cultural and legal perspectives regarding cross-border businesses, 
transactions vary among member countries. Competition Policies and Law (CPL) can serve as a 
touchstone to help ASEAN‟s members comply with the agreement on a neutral and non-discriminatory 
basis.4 The efficient implementation of CPL ensures that the playing field is equal for all competitors in 
the market.5 
 As cross-border transactions by international business corporations frequently affect multiple 
jurisdictions, enhancing CPL will serve as the optimal institutional vehicle to deal with anti-
competitive behavior in cross-border business transactions. This paper contains three topics as 
following: 1) Why do we need competition law for ASEAN Economic Community? ; 2) Case studies 
on cross-border trade issues: lessons from the European Union; 3) enhancing ASEAN international 
cooperation competition policies and law as a prophylactic measure. 
 
I. Why do we need competition law for ASEAN Economic Community?     
 ASEAN economic integration has gone through a greater economic collaboration after the 
Free Trade Agreement became virtually effective in 2010.6 This embarked on a new direction of deeper 
integration to stimulate international business transaction and facilitate the free flow of international 
trade and investment in the Southeast Asian Region. A process of trade liberalization will enhance a 

                                                                                                                                            
a network of authorities or agencies responsible for competition policy to serve as a forum for discussing and coordinating 
competition policies; 3) Encourage capacity building programs/activities for ASEAN Member Countries in developing national 
competition policy; and 4) Develop a regional guideline on competition policy by 2010, based on country experiences and 
international best practices with the view to creating a fair competition environment.   

3 The ASEAN Regional Guidelines are derived from the experiences of the member states and internationally 
approved practices. The guidelines contain a number of important provisions including an independent structure of the 
regulatory body, specific elements of national competition law, an introduction to leniency procedures, and methods for private 
enforcement. Available at http://www.asean.org /resources /item/asean-regional-guidelines-on-competition-policy-3 (last visit 
February 17, 2013) 

4 Competition Policy and Law can be broadly defined as a governmental policy that promotes or maintains the level 
of competition in markets, and includes governmental measures that directly affect the behavior of enterprises and the structure 
of industry and markets. Competition policy basically covers two elements: The first involves putting in place a set of policies 
that promote competition in local and national markets, such as introducing an enhanced trade policy, eliminating restrictive 
trade practices, favoring market entry and exit, reducing unnecessary governmental interventions and putting greater reliance 
on market forces. The second, known as competition law, comprises legislation, judicial decisions and regulations specifically 
aimed at preventing anti-competitive business practices, abuse of market power and anti-competitive mergers. It generally 
focuses on the control of restrictive trade (business) practices (such as anti-competitive agreements and abuse of a dominant 
position) and anti-competitive merge. 

5 According to the ASEAN Regional Guidelines, the term “competition policy” refers to public policies and general 
governmental directions aimed at introducing, increasing and/or maintaining competition. It does include, but it is not limited to, 
“competition law”, which refers, more in particular, to legal acts (in the form of laws, regulation, guidelines, etc.), including the 
establishment and maintenance of a competition regulatory body, aimed at preventing anti-competitive business practices, abuse 
of market power and anti-competitive mergers. Hereinafter, the Regional Guidelines will use the general term “competition 
policy”. The most commonly stated objective of competition policy is the promotion and the protection of the competitive 
process. Competition policy introduces a “level-playing field” for all market players that will help markets to be competitive. 
The introduction of a competition law will provide the market with a set of “rules of the game” that protects the competition 
process itself, rather than competitors in the market. 

6 The ASEAN Free Trade Area (AFTA) has now been virtually established. ASEAN Member Countries have made 
significant progress in the lowering of intra-regional tariffs through the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme 
for AFTA. More than 99 percent of the products in the CEPT Inclusion List (IL) of ASEAN-6, comprising Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, have been brought down to the 0-5 percent tariff range. ASEAN’s 
newer members, namely Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, are not far behind in the implementation of their CEPT 
commitments with almost 80 percent of their products having been moved into their respective CEPT ILS. Of these items, about 
66 percent already have tariffs within the 0-5 percent tariff band. Vietnam has until 2006 to bring down tariff of products in the 
Inclusion List to no more than 5 percent duties, Laos and Myanmar until 2008 and Cambodia until 2010. 
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more favorable trade and investment climate by eliminating various trade barriers.7 Nevertheless, this 
might open the floodgate for international business corporations to take advantage by abusing their 
dominant market position or colluding with domestic entities to perform illegal business practices. In 
order to achieve the ultimate objectives of ASEAN economic integration, there are three significant 
factors that ought to be taken into account. 
 First, after removing the internal trade barriers at the domestic level imposed by governments, 
there is a high feasibility that the transnational corporations may pose a serious threat by employing or 
abusing their market positions to squeeze their competitors out of the market. Conversely, those 
transnational corporations might secretly collude with domestic entities to fix the price of products or 
limit productions which could culminate in earning an exceedingly unreasonable profit from 
consumers.8Notwithstanding regionalization by stipulations in the free trade agreement, it is still 
unclear how to resolve issues from anti-competitive conducts. Without clear international regulations 
and amicable collaborations, the anti-competitive business practices may adversely affect the 
international trade and investment among member countries.  
 Second, there is a high degree of diversity in the political, cultural and legal perspective of 
cross-border business transactions in each member country. Some form of business practices may be 
acceptable and officially permitted in one country; nevertheless, it may be illegitimate and 
unauthorized in another country. In this regard, the competition law and policy can serve as a 
touchstone to help the members of ASEAN countries comply with the free trade agreement under a 
neutral and non-discriminatory basis. Moreover, the efficient implementation of CPL ensures that the 
playing field is leveled for all business competitors in the market.9 Many empirical studies point out 
that the principle of competition law and policy guarantees a free and fair competition in the market 
between the dominant business entities and small and medium enterprises (SMEs). More importantly, 
as a result of trade liberalization, some States Owned Enterprises (SOEs) in each member country will 
eventually become private within the next decade.10 Again, the CPL plays an important role in ensuring 
a fair play between these previous monopolistic entities and other competitors in a particular market.  
 Third, the violations of CPL in the cross-border transaction by international business 
corporations frequently have adversely affected multiple jurisdictions. The limitation of an unilateral 
approach is a major hurdle for implementing the competition law and policy. For this reason, the 
institution of a proper international cooperative framework of competition law in ASEAN will serve as 
the optimal institution vehicle to deal with anti-competitive conducts regarding cross-border business 
transaction.11 Likewise, the successful of establishment of an international legal cooperation framework 

                                                 
7 Thank to the free trade agreement between China- ASEAN became effective in the beginning of 2010 and cross 

border business transactions have skyrocketed in merely a short period of time. This phenomenon certainly gives a good signal 
for greater economic integration in South East Asia Region in the near future. “In the first half of this year, the total value of 
China-ASEAN two-way trade reached $136.5 billion, growing by nearly 55 percent compared with the same period last year. 
Exports to ASEAN countries reached 64.6 billion U.S. dollars, up by more 45 percent, and imports from ASEAN countries 
reaching nearly 72 billion U.S. dollars, up by 64 percent” China-ASEAN Free Trade Agreement leads to new business 
opportunities, the People's Daily Online, July 26, 2010 available at 
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90778/90861/7080749.html 

8 See OECD, Strengthening the Coherence between Trade and Competition Policies: Joint Report by the Trade 
Committee and the Committee on Competition Law and Policy, OECD Documents, OECD/GD(96), See also, D. Thompson, 
UNCTAD: Model Law on Restrictive Business Practices 1980) 14 Journal of World Trade 444, see also Mark R. Joelson, An 
International Antitrust Primer: A Guide to the Operation of United States, European Union and Other Key Competition Laws in 
the Global Economy, third Edition, International Competition Law Series Vol.22, Kluwer Law International Publication,  2006 

9 Dr.Surin Pitsuwan, the Secretary-General of ASEAN, mentioned that “Greater governmental efforts may need to be 
expended to strengthen the capacity of domestic firms to compete but this should be short-term and does not remove the incentive 
to innovate and cut costs,” ASEAN-China Free Trade Area: Not a Zero-Sum Game, ASEAN Secretariat, 7 January 2010, 
available at http://www.aseansec.org/ 24161.html    

10 David E.M. Sappington  and J. Gregory Sidak, Competition Law for State-Owned Enterprises, Antitrust Law 
Journal Vol. 71, No. 2, pp. 479-523, 2003 , Moreover, many non OECD countries are also looking towards the OECD 
experience to guide their own reforms because they started to privatize their big state sector and avoid some problems during the 
transition. The OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises give concrete advice to countries on 
how to more effectively manage their responsibilities as company owners, thus helping to make state-owned enterprises more 
competitive, efficient and transparent. Corporate Governance of State Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries (2005) 
Improving corporate governance in state-owned enterprises (SOEs) (2010) 

11 Without the enforcement of international cooperation competition law, the extraterritorial jurisdiction does not 
effectively correct the problems of cross-border anti-competitive conducts. Historically, the experiences of exercising 
extraterritorial jurisdiction by the US have aroused resentment in many countries. Furthermore, the extraterritoriality triggered 
jurisdictional conflict and posed a serious threat to the target countries. i.e. United States v. Aluminum Co. of America, 148 F2d 
416 (2nd Cir 1945), International Association of Machinists v. OPEC 477 F Supp 533, 649 F.2d 1354, cert. denied, 454 US 1163 
(1982), Timberlane Lumber Co. v. Bank of America. 549 F.2d 597, 609 (9th Cir 976), on remand, 547 F Supp 1453, cert denied, 
472 US 1032 (1995)         
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will serve as a stepping-stone toward further higher development in the economic integration for the 
South East Asian regime. 
 
II. Prospective Trade Issues in ASEAN: lessons from the Europe Union 
A. International hard-core cartel: Hoffmann-La Roche, vitamin cartel case 
 One of the most notorious business practices that has gradually been increasing like a shadow 
of liberalization of international trade is the international hard-core cartel.12 The international cartel was 
severely condemned and subject to harsh punishment. In the United States, both individuals and 
business entities involved with international cartel carry a penalty of imprisonment and heavy fine.13 
Not only the United States imposed unilateral action on the international cartel, but international 
organizations also have taken further steps to cope with these illegal business practices. The 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) had called its members to 
condemn the international cartel by adopting the Recommendation of the Council Concerning Effective 
Action against Hard-Core Cartels in 1998. This recommendation signaled the global community to be 
aware of mounting problems of international cartel and to collaborate with other member states to 
promote the most effective enforcement of competition law against the international cartel.14 
 Perhaps, the best ways to exemplify the detrimental ramifications to the free trade agreements 
by the international hard-core cartel is to examine a case from the past, which adversely affected the 
economic cooperation and citizens in the Europe region: the vitamin hard core cartel case. This case 
demonstrates the harmful effect of an international cartel that affected virtually every consumer as if 
those international business companies were stealing money without caution from the consumer‟s 
pocket. 
  In 1999 a Swiss pharmaceutical giant, F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) was the 
worldwide market leader in vitamin production with a market share of 40 percent. Collaborating with a 
German firm, BASF, and four other firms in Europe, they had secretly agreed to orchestrate the 
production and fix the prices of vitamins-- vitamins A, B2, B5, C, E, and Beta Carotene. The vitamin 
products of the scheme ranged virtually from nutritional supplements, premixed vitamins in breakfast 
cereals, processed foods to animal feed. The conspiracy scheme lasted from January 1990 to February 
1999 by annually meeting to set the price of vitamin products and to control the overall production by 
its cartel members upon quota. 1534 
 After several years of investigation, the conspiracy crackdown was the largest antitrust 
conspiracy uncovered. For raising and fixing the prices for certain vitamins sold in the United States, a 
Swiss pharmaceutical company agreed to plead guilty and paid a record $500 million criminal fine for 
leading a worldwide conspiracy. Likewise, a German firm, BASF, pleaded guilty and paid a $225 
million fine for its role in this conspiracy.16 In fact, the $500 million fine as a punishment of criminal 
violation not only was the record in antitrust cases, but also was the largest fine penalty that the United 
States Justice Department has ever prosecuted in any criminal case.  
 According to the information from the United States Assistant Attorney General, this 
conspiracy affected more than five billion dollars of commerce in products found in the United States.17 

                                                 
12 According to the definition of the Organization for Economic Co-operation and Development, a hard core cartel is 

“an anticompetitive agreement, anticompetitive concerted practice, or anticompetitive arrangement by competitors to fix prices, 
make rigged bids (collusive tenders), establish output restrictions or quotas, or share or divide markets by allocating customers, 
suppliers, territories or lines of commerce."    

13 18 U.S.C. ß 1001The violation of this section will be imposed a maximum penalty of five years imprisonment and a 
$250,000 fine”   

14 The OECD Documents on the Recommendation of the Council Concerning Effective Action against Hard Core 
Cartels (adopted by the Council at its 921st Session on 25 March 1998 [C/M(98)7/PROV]), Hard Core Cartels: Third report on 
the implementation of the 1998 Council Recommendation (2005), Best Practices for the formal exchange of information between 
competition authorities in hard core cartel investigations (2005) 

15 Francesco Russo, Maarten Pieter Schinkel, Andrea Gunster, and Martin Carree, European Commission Decisions 
on Competition: Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, (2010) 37-41 

16 After the European Commission became aware of the vitamin cartel, on May 12, 1999, Rhone-Poulenc cooperated 
with the Commission to barter for non-imposition or a reduction of fines in cartel cases (the leniency policy) in exchange for 
information about the vitamin cartel and other companies’ involvement. On July 6, 2000, the Commission decided to initiate 
proceedings against the cartel. It is worthy to note that since the implementation of the leniency program, many international 
cartel cases have been struck down in the European Union. As a result, the European Commission renewed the first version 
[1996] OJ C207/04 by the Commission Notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases [2006] OC J 298/11    

17 Department of Justice of United States of America’s Document, Department of Justice News Release, May 21, 
1999, Hoffmann-La Roche and BASF Agree to Pay Record Criminal Fines for Participating in International Vitamin Cartel, 
available at http://www.justice.gov/atr/public /press_releases /1999/2450.htm 

18 Department of Justice of United States of America’s Document, Statement of Assistant Attorney delivered by 
General Joel I. Kline, May 20, 1999 available at http//www.justice.gov/atr/public/press_ releases/1999/2451.htm    
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Joel I. Klein, Assistant Attorney General who was in charge of the Department's Antitrust Division 
mentioned that "During the life of the conspiracy, virtually every American consumer paid artificially 
inflated prices for vitamins and vitamin enriched foods in order to feed the greed of these defendants 
and their co-conspirators who reaped hundreds of millions of dollars in additional revenues."18  
 
B. Vertical Restraints of Trade: Nintendo Video Game Case 
 The second anti-competitive business practice that undermines the principle of competition 
law and policy are vertical restraints. Generally, vertical restraints are related to supply and distributor 
agreements. The term “vertical” signifies that there are at least two or more companies at different 
levels of production or distribution that enter into an agreement such as manufacturers, wholesalers and 
retailers. For example, manufacturers may agree to supply products to a limited number of buyers or 
prohibit sales to unauthorized agents, also known as exclusive distributors. Sometimes, manufactures 
take a step further to restrain the buyers‟ ability to set the resale price to end users, otherwise known as 
resale price maintenance. On one hand, vertical restraints are generally less harmful then horizontal 
restraints and may encourage more competitive conditions in the market.19 On the other hand, vertical 
restraints can be very harmful to consumers and cause them to purchase products which are much more 
expensive than the competitive price. Furthermore, vertical restraints are likely to create artificial 
barriers to separate the market from the new competitors.20 
 In October, 2002, Nintendo, a Japanese games manufacturer, and seven of its official 
distributors in Europe allegedly violated article 81 of the European Treaty.21 According to the 
investigation by the European Commission, Nintendo and the seven distributors conspired to maintain 
artificially high prices of Nintendo video games and consoles in the European Union between January 
1991 and 1998.22 Nintendo also discouraged its distributor from parallel trade in its territory and 
punished the violators by distributing smaller shipments or boycotting them from the group. As a 
consequence, the prices of the game consoles and video games greatly differed from one country to 
another in the European Union. For instance, the price of video games and consoles in the United 
Kingdom was 65 percent cheaper than those in Germany and the Netherlands.  
 After the investigation, the European Commission handed down its decision to impose a total 
fine of €167.8 million on Nintendo and the seven of its official distributors in Europe.23 Mario Monti, 
the European Competition Commissioner, expressed the opinion in this case that "Every year, millions 
of European families spend large amounts of money on video games. They have the right to buy the 
games and consoles at the lowest price the market can possibly offer and we will not tolerate collusive 
behavior intended to keep prices artificially high,"24  
 
C.  Vertical Restraints of Trade: Volkswagen AG Case 
 After receiving numerous complaints from consumers about the discriminatory practices of 
Audi and Volkswagen‟s car dealership in Italy to foreign consumers, the European Commission began 
inspecting Audi and Volkswagen offices in different countries to seek out more information.25 The 
investigation revealed lots of conclusive evidence indicating that Audi and Volkswagen had been 
involved in a market-partitioning policy defying the law of the European Treaty. 

                                                 
 

19 See Cifford A. Joones, Mitsuo Matsushita, Competition Policy In the Global Trading System: Perspectives from the 
EU, Japan and the USA, International Competition Law Series Vol.5, Kluwer Law International Publication,  2003, See also, Ky 
P. Ewing, Competition Rules for the 21st Century: Principles from America’s Experience, International Competition Law Series 
Vol.9, Kluwer Law International Publication,  2003 

20 Mario Monti, a key note speech as the European Commissioner for Competition Policy at Fordham Annual 
Conference on International Antitrust Law & Policy, New York, 31 October 2002 

21 Article 81 of the EU treaty specifically prohibits agreements and concerted practices "which may affect trade 
between Member States and which may have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition 
within the (EU's) common market". 

22 In the beginning, Nintendo distributed its products itself in Belgium, the UK and Ireland, but later appointed 
independent official importers to seven distributors of Nintendo products consisting of John Menzies plc (Nintendo's distributor 
for the United Kingdom), Concentra - Produtos para crianças S.A. (Portugal), Linea GIG. S.p.A. (Italy), Bergsala AB (Sweden), 
the Greek unit of Japan's Itochu Corp, Nortec A.E. (Greece), and the Belgian unit of Germany's CD-Contact Data GmbH. 

23 The court slashed 40 percent off the original 149 million € fine against Nintento. Therefore the European court 
reduced Nintendo's fine to 119 million €. Court reduces Nintendo fine, straits times, April 30, 2009 

24 Nintendo fined for price fixing, BBC World News Business Report, Wednesday, 30 October, 2002, Malcolm Moore, 
Nintendo fined £92m by EC for price fixing, Daily Telegraph News Business Report 

25 Paul Meller, World Business Briefing | Europe: Germany: Volkswagen Fine Upheld, the New Yoek Times 
September 19, 2003 “The top court in the European Union upheld a fine of 90 million euros ($101 million) against Volkswagen. 
The company was fined by the European Commission in 1998 for unfair sales practices. The European Court of Justice 
dismissed Volkswagen's appeal of the fine and ordered each of the sides to pay costs.  



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 407 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

  According to the investigation, there were about fifty authorized dealers who had been 
threatened to have their dealership contracts revoked if they sold cars to foreign customers. Twelve 
distributors did in fact have their contracts terminated. Audi and Volkswagen forced their Italian 
dealers to conceal the truth behind their refusal to sell cars to foreign customers. Instead of divulging 
the truth, Audi and Volkswagen suggested that the Italian dealers attempted to discourage foreign 
customers from purchasing a car by referring to the difficulty of accessible guarantees in different 
countries.26  
 After the investigation, the European Commission imposed a total fine of € million 102 on 
Audi and Volkswagen, the largest motor manufacturing group in Europe. In its decision, the European 
Commission agreed that the discriminatory conducts of Audi and Volkswagen posed a serious threat on 
the consumers and the common market. This was a warning to other dominant manufacturers that the 
European Commission would not tolerate illegal business practices that violate the competition law. 
Mr. Van Miert commented in the decision that the Commission would not hesitate to take the necessary 
measures against manufacturers who do not comply with the law. Although they were allowed to 
organize their distribution networks, the law required them to allow consumers to exercise their right to 
buy a car anywhere in the European Union.27  
 
III. Enhancing ASEAN International Cooperation Competition Policies and Law as Prophylactic 
Measure 
 
A. The ASEAN International Cooperative Framework Committee on Competition Policies and 
Law 
 At this stage, it is not too soon to consider the unification of a supranational organization or 
the harmonization approach to cope with differences in substantive competition law in each country. 
Rather, given the resolution to prevent the foreseeable cross-border transaction pertinent to competition 
matter, ASEAN members‟ states would be better off instituting the International Cooperative 
Framework Committee on Competition Policies and Law as the optimal institutional vehicle for 
international competition law and policy as the first step.28 The ASEAN International Cooperative 
Framework Committee on Competition Policies and Law could be appointed a group of experts in 
competition law and economic from ASEAN‟s countries to cooperatively research common interests 
such as the international hard core cartel, vertical restraints of trade and abuse of dominance.  
 For the second step, the ASEAN International Cooperative Framework Committee may 
propose recommendations of international competition law and policy regarding particular topics as 
well as suggest mechanisms for strengthening international cooperation on competition law. This helps 
to encourage the convergence and consistcy of domestic competition laws in each country. In the next 
step, after this regional cooperative approach becomes well-developed, this full-fledged institution will 
play an important role as the supranational organization serving to mitigate the inter-jurisdiction 
conflicts between member states. Furthermore, the ASEAN International Cooperative Framework 
Committee may cooperate with other outside enforcement authorities to carry out investigations of 
anti-competitive conducts that occur outside the region but cause adverse effects within the ASEAN 
territory.  
 
 
B. Thailand and the Urgent Need for Effective Competition Policy and Law 
 Following the economic crisis in 1997, international organizations began to pressure Thailand 
to reform its economic structure and competition law. Thailand pledged to increase the level of free 
competition in its market, making commitments to the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), the 

                                                 
26 See Commission press release IP/96/1095 dated 28 November 1996 on the statement of objections sent to 

Volkswagen AG et Audi AG. 
27 The European Commission Press Releases, Commission fines Volkswagen ECU 102 million following consumer 

complaints, January 1998, IP/98/94 
28 In fact, ASEAN is already involved in the development of international cooperation of competition law and policy 

with the World Trade Organization,WTO Press Release, Competition Policies: Work Program for Ministerial Conference in 
Singapore, (November, 1996), WTO Press Release, Singapore Ministerial Declaration, 35 International Legal Materials 218 
(1997), See also P. Nicolaides, For a World Competition Authority: the Role of Competition Policy in Economic Integration and 
the role of Regional Blocs in International Competition Policy, 30 Journal of World Trade 131 (1996), Martyn Taylor, 
International Competition Law: A New Dimension for the WTO?, Cambridge University Press (2006), Yang-Ching Chao, Gee 
San, Changfa Lo, Jiming Ho, International and Comparative Competition Law and Policies, International Competition Law 
Series Vol.3, Kluwer Law International Publication (2002), C. A. Jones, Toward Global Competition Policy – the Expanding 
Dialogue on Multilateralism”23 (2) World Competition 95 (2000) 
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Japanese Export and Trade Organization (JETO), the Asian Development Bank (ADB), and the World 
Bank.29 To fulfill its obligations, the Thai Parliament repealed many archaic laws and promulgated 
several statutes to promote fair competition in the market. Meanwhile, Free Trade Agreements between 
Thailand and its trading partners contained provisions concerning competition law and policy such as 
sections 147 - 150 of the Japan – Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA), and section 12 
of the proposed draft of the Thailand – United States Free Trade Agreement.30   

When the Thai Trade Competition Act became effective in 1999, it provided a new hope for 
Thai citizens and received extensive public attention. The Thai society anticipated that the new act 
would serve as a powerful yardstick to measure competitive levels in domestic markets and provide an 
effective tool for regulating illicit behavior by monopolies, cartels, and others business entities. 
However, optimism surrounding the new law quickly vanished after the Trade Commission‟s ruling in 
the first two cases.31 The Trade Competition Commission investigated two significant cases during its 
first year: allegations of unfair trade practices in the cable industry (the UBC case) and allegations of a 
tying arrangement by liquor companies in their whiskey and beer sales (the Chang Beer case). After six 
months of investigation, the Trade Competition Commission ruled that although the business practices 
employed by both defendants violated the spirit of the Trade Competition Act of 1999, they did not 
technically violate the Act.32  

This hesitation to enforce sanctions has continued to the present day. Although over a hundred 
complaints are brought to the Trade Competition Commission every year, there has only been one case 
in which the defendant was found guilty.33 In that case, the State Council of Thailand confirmed the 
Attorney General of State‟s final order that the investigation by the Trade Commission was illegal due 
to the lack of due process.34 The Trade Commission has been prompted by the Attorney General to 
reinvestigate the case before the statute of limitation expires in July 2013. This case clearly reveals the 
practical problems with the Trade Competition Act of 1999 as well as the ineffective implementation of 

                                                 
29 Under the APEC Economic Committee, the implementation of competition policy and deregulation provide markets 

with a framework that encourages market discipline, eliminates distortions and promotes economic efficiency. APEC's 
Competition Policy and Law Group (CPLG) therefore works to promote an understanding of regional competition laws and 
policies to examine the impact on trade and investment flows, and to identify areas for technical cooperation and the capacity to 
build among member economies. The CPLG, formerly known as the Competition Policy and Deregulation Group, was 
established in 1996, when the Osaka Action Agenda (OAA) work programmers on competition policy and deregulation were 
combined. In 1999 APEC Ministers endorsed the APEC Principles to push for Enhance Competition and Regulatory Reform and 
approved a "road map" which established the basis for subsequent work on strengthening markets in the region. 
http://www.apeccp.org.tw/   

30 Under the proposal of Thailand – United States Free Trade Agreement Article 12.2 requires that each party (1) 
maintains measures to proscribe anticompetitive business conduct (2) establish and maintain an authority responsible for 
enforcement of these measures which does not discriminate on the basis of nationality of the subjects involved. (3) ensure that a 
person under a violation or subject to a sanction or a remedy is provided with the opportunity to be heard, present evidence and 
seek review of such sanction or remedy in a domestic court or an independent tribunal. Article 12.3 (1) stipulates that each party 
shall ensure that any private monopoly that it designates after the date of entry of this agreement and any government monopoly 
that it designates or has designated (1) does not act anti-competitively or abuse its monopoly position in non-monopolized 
markets (2) must act solely in accordance with commercial considerations in the purchase and sale of good or service (3) does 
not discriminate against covered investment, goods or service suppliers of other Party in its purchase or sale of good or service. 
Article 12.3(2) requires that any government enterprises (a government enterprise refers to enterprises in which the government 
own not less than 20% of equity share both directly and indirectly) (a) act solely in accordance with commercial considerations 
in its sales and purchase of goods and services with regard to price, quality, availability, marketability and transportation and 
other terms and conditions of sale. (b) do not enter into agreement or engage in exclusionary practices that restrict competition 
without efficiency ground. Article 12.7 stipulates that provisions regarding co-operation and consultation are not subject to 
dispute settlement. 

31 Khajon Learsakulpanich, Legal Measures Against Predatory Pricing Practices in Thailand, (1995) (unpublished 
LL.M. thesis, University Chulalongkorn) (in Thai) (on file with Law Library, University of Chulalongkorn); Charalai Bunpiem, 
Legal Issues Relating to the Business Combination under the Trade Competition Act B.E. 2542, (1999) (unpublished LL.M. 
thesis, University Chulalongkorn) (on file with Law Library, University of Chulalongkorn). 

32 Nipon Poapongsakorn, Monopolies under the Thai Capitalism, in ROO TAN TAKSIN 89 (Jirmsak Pinthong ed., 2004) 
(Thai.). The Trade Competition Commission ruled that the two allegations were merely inappropriate but could not technically 
violate the Trade Competition Act of 1999. The Commission gave the reason that the cabinet had not yet announced the 
ministerial notification on the threshold of market dominance; therefore, the Commission could not enforce section 25 of the 
Trade Competition Act. 

33 Ministry of Commerce pointed out that AP Honda violated unfair trade practice, Nsaw Na News Peper (January 3, 
2007)(Thai). The only case when the Trade Competition Commission ruled the defendant guilty was the exclusive dealing in the 
motorcycle industry by the AP Honda, also known as the Honda case, See also Sumet Nakvarodom, Authorization on Trade 
Restrain: A case Study of Exclusive Dealing in Automobile industry, (2006) (unpublished LL.M. thesis, University 
Chulalongkorn) (in Thai) (on file with Law Library, University of Chulalongkorn). Indeed, there were fifteen complaints that had 
been received by the office of the Trade Competition Commission. However, after the preliminary investigation, the officials 
determined to cease further probing of the allegations and dropped all fifteen complaints.  
34 The Office of the Council of State of Thailand pointed out investigation of AP Honda was illegal, Matichon Thai Daily 
Newspaper (May 6, 2009). 
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the act by the Trade Competition Commission.
34

 Business entities and Thai citizens openly criticize 
the Trade Commission on a regular basis.35 As a result, the public has lost faith in the Trade 
Competition Act of 1999‟s ability to effectively handle the chronic problems of monopolies and 
collusive business practices in Thailand.36 Meanwhile, many scholars describe the enforcement of the 
competition law by the Trade Competition Commission as opaque, selective, and arbitrary.37 It is 
imperative that Thailand overhaul the Trade Competition Act of 1999 in order to transform Thailand‟s 
economic structure toward a free and fair market economy and use the law as a prophylactic measure to 
prevent prospective trade issues after the ASEAN Economic Community becomes fully effective in 
2015. 

 
IV. Conclusion 
 The ultimate purpose of competition law and policy aims to create a level playing field for 
transnational business corporations and domestic entities.  In addition, this will ensure that consumers 
in the member countries can enjoy a variety of products and services with reasonable prices as a result 
of a free market and fair competition. Furthermore, this regional approach by direct collaboration is 
important to harmonize domestic competition and policy in the future. Instituting the ASEAN 
International Cooperative Framework on Competition Policies and Law will foster a closer relationship 
among ASEAN countries. This closely knit relationship will also assist the greater development for 
economic integration.   

In light of the discussion above, Thailand‟s government must propose an inaugural 
amendment to the Trade Competition Act of 1999 by providing legislative treatment for current 
problems with the implementation and prophylactic solutions to forthcoming obstacles. As Thailand‟s 
economy continues to form more connections with the international market, its government must 
respond to the fast-paced and cyclical changes of globalization. This reaction should allow competition 
law and policies to override archaic government intervention policies. The proposal must include: 1) a 
revision of the substantive provisions and enactment of companion statutes; 2) a reformation of the 
structure of the Trade Competition Commission to redefine its mission; and 3) an improvement of 
Trade Competition Act enforcement procedures through the adoption and refinement of legal 
mechanisms from other jurisdictions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 (The Trade Competition Act of 1999: Paper Tiger Act, PRACHACHART TURAKIT (January 28, 2008); Ministry of 

Commerce in a hurry to reinvestigate the case, June 28, 2012, http://www.news plus.co.th/NewsDetailMobile.php?id=47468 
35 Amorntumrong Waranon, A Comparative Study on Administration and Enforce of Competition law, (2004) 

(unpublished LL.M. thesis, University Chulalongkorn) (in Thai) (on file with Law Library, University of Chulalongkorn). 
36 Chitanong Poomipark & Sivinee Thanpase, Thailand to Overhaul Trade Competition Law, MAYER BROWN (2010); 

Chantong Jareanhirunyud, Market Conditions in Thailand and the Trade Competition Act of 1999, (2000) (unpublished LL.M. 
thesis, University Thammasart) (in Thai) (on file with Law Library, University of Thammasart); Somkiat Dokmaisrichan, A Case 
Study on Trade Competition Law: The Behavior of the Dominant Business Position, (2001) (unpublished LL.M. thesis, University 
Dhurakijpundit) (in Thai) (on file with Law Library, University of Dhurakijpundit). 

37 Deunden Nikomborirak, The Political Economy of Competition Law: The Case of Thailand, 26 NW. J. INT’L L. & 
BUS. 597, 6-9 (2006). 
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Police Affairs and Community: Building Peace Culture by Alternative Justice in 
Criminal Justice Process 

 
Niyom Kaseng* 

Bussabong Chaijaroenwatana** 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1. to study the nature of the disputes related to the police 
affairs, 2. to study the guideline for building peace culture of the community based on the principles of 
alternative justice in the police affairs, 3.to study the structure of Royal Thai Police and police affairs in 
criminal justice process. The scope of the research was limited to the study of: (1) the role of police 
officers and the involvement of communities in conflict management in the police affairs in six areas: 
prevention and suppression of crime, maintaining the peace and security of the people, prevention and 
suppression of drugs, traffic handling service, care for public property, and promotion of the quality of 
life of local residents; (2) the application of principles of alternative justice used in conflict 
management and dispute in the police affairs and the creation of peace culture in the community, and 
(3) applying the principles of alternative justice in the police affairs from local  communities to 
ASEAN Political and Security Community.  
 The methodology used was a qualitative research using 1. Documentary Study, 2. Participant 
Observation, 3. Informal Interviews, 3. In-depth Interviews, and 4. Focus Group Discussion.  The data 
were synthesized for descriptive and explanatory analysis.   
 The results of the study reveal the following.  1. Conflicts that occurred to polices affairs, both 
the police officers and the community have used their knowledge, skills and ability to handle conflict 
by applying the principle of alternative justice, both consciously and unconsciously.  2. Actual peace 
culture in the police affairs can be created through the mainstream judicial processes and alternative 
justice principles under which the strategic plan, policy statement, orders or various existing laws that 
support the roles of both the police and the community.  3. The police officers and the community itself 
do not know the meaning of peace culture, thus making the creation of peace culture not in compliance 
with the intent of the law. 4. The approach to build a culture of peace under the principle of alternative 
justice in the police affairs must be flexible and are dependent on the skills in conflict management of 
both public officials and the public sector. 
 
 
Keywords:  Police Affairs/ Building Peace Culture/ Alternative Justice/ Criminal Justice 
 
 
Introduction 
 
  Royal Thai Police is the most essential public organizational structure of peace keeping, 
lasting human security and stability of the kingdom and is the partial public organization in promoting 
the building peace culture process, alternative justice within restoration justice and public participatory 
within community justice. Royal Thai Police not only support the government in reconciliation 
approach or public participation, but also conflict resolution by peaceful means.(Office of Prime 
Minister disciplinary in national reconciliation supporting,2550).In addition, Police have a role 
directly follow to Thai Prime Minister Ordered on documentary no.187/2546in policy of conflict 
management by peaceful means. justice administration in both of political Thai society and law 
enforcement in criminal justice process. 
  Administration in Royal Thai Police practice has inner organizational seniority both of 
centralize administration and local administration that is the first important place in criminal justice 
process in mainstream judicial processes. Even if the local police station can flexible entry to the local 
community on the one hand, Royal Thai Police face the problem solving in judicial processes
administration on the othersbecause of law enforcement in police affairs relegate the public 
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** Ph.D.,  Associate Professor, Institute for Peace Studies, Prince of  Songkla University Advisor 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 411 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

participatory separately to the other side of criminal justice process. Consequently, the mainstream 
judicial process in police affairs through the criminal justice proceedings still offence to local police 
station in each area. The whole imagine of criminal justice process without public participation still 
carries huge waste of time and benefit of the state. The statistics demonstrate to criminal prosecution
transfer increasingly violence. In 2553,Legal Affairs Division, Office of Legal Affairs and Litigation, 
Royal Thai Police (2554) reported that in police affairs there were cruelty report documentary in
serious and awful offences5,530cases,offences of against life and bodily harm 29,253cases,offences 
of causing death intentionally 3,654cases,offences of bodily harm 16,066cases, offences of the 
detriment of the state 385,032cases, offences of weapons 22,162cases,offences of drugs 266,010
cases. Moreover,Royal Thai Police expend the budget of the year2553for66,730,031,500 bahtin 
each project plan especiallythe Southern Border Provinces Problem Solving and Development Project 
Plan for 1,046,634,200 baht,the Internal Security and Public Safety of Kingdom Project Plan for 
1,180,877,400 baht,the Prevention and Resolution of Terrorism and Protection of National Benefit 
Project Plan for 8,212,639,800 baht, the Drug Prevention and Resolving Project Plan for599,720,700 
bahtand the Legal and Judicial Development for54,808,864,700 baht. To summarize, Royal Thai 
Police spend the budget in only for the project plan in legal and judicial development to the highest 
number,82.13percentage, of overall in the internal security and public safety of the state. 
  Evidently, the statistics justify to police official in criminal justice process which is the 
mainstream judicial processes in police affairs should be change from the old tradition work. Building 
peace culture in the contemporary world is necessary to reform and change the tradition of police‟s 
view in conflict resolution by community participation. The alternative justice is a new trend of 
criminal justice process that different from the old one in mainstream judicial processes. There are 
many type of justice to use in criminal prosecution. Surprisingly, each type effective than criminal 
justice to restoration of offender and upon to public needs. There are many policies to support, but 
alternative justice never be the main choice of police affairs in criminal prosecution.   
 
Objectives 
 

1. To study the nature of the disputes related to the police affairs.  
2. To study the guideline for building peace culture of the community based on the principles 

of alternative justice in the police affairs. 
3. To study the structure of Royal Thai Police and police affairs in criminal justice process. 

 
Conceptual Framework 
 

Review literature of thoughts, theories, researches, documentary in the theme of police affairs, 
alternative justice and mainstream judicial processes. Then analysis the results of studies to make 
guideline information in police affairs to build peace culture in criminal justice  
 
Research Methodology 
 

The methodology used was a qualitative research using 1. Documentary Study, 2. Participant 
Observation, 3. Informal Interviews, 3. In-depth Interviews, and 4. Focus Group Discussion.  The data 
were synthesized for descriptive and explanatory analysis.   
 
Results of the study and analysis 
 
Relationships between mainstream judicial process, police affairs and criminal justice and 
community  

The police are state officials charged with responsibility for „law enforcement and order 
maintenance‟ in society. To discharge these twin responsibilities, the police are empowered to use 
force, indeed violence. National constitutions and statutes, international conventions and rules; police 
departmental orders and professional ethics regulate the use of force or violence by police. But despite 
these provisions, the police in most societies use force and violence beyond the limits permissible by 
law. When the crime is occurred, the police affairs is the first place to receive report, evidence, 
complaint and more to integrate, investigate, inquiry and  prepare  all prove in document. Then the 
police send the result of crime to local attorney office. After that the result of crime advice is gone to 
the court in criminal justice process. After the trail, offender is taken to the control of department of 
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probation or corrections. Finally, the end of punishment, the offender would be freedom then be apart 
of community again. The judicial process should be like the chart below 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Community Policing: reduce the dispute circumstances by community participation  

Royal Thai Police always set a framework to community on the community policing theory. 
Because community officers work so closely with people in their neighborhoods, they build trust and 
they often generate more and better information than other officers and units can. Therefore, the job 
requires them to share what they know with other units in the department. In contrast to this grassroots 
approach that involves average citizens who live in the neighborhood, police-community relations 
officers tend to communicate most often with the elite, both inside and outside the department. Their 
outreach consists of meetings with blue-ribbon panels and community leaders, particularly those who 
represent the predominant ethnic, religious, and racial minorities (and who may or may not have their 
fingers on the pulse of their constituents).  

Norman Uphoff (1990) provides a useful basis for conceptualizing and operationalizing 
political resources which includes the following resource categories: economic resources, social status, 
information, force, legitimacy, and authority. The utility of his approach is that it incorporates both 
material and non-material resources within a single analytical framework of resource-exchange in a 
way which may be usefully applied to peace and conflict impact assessment. Given the centrality of 
identity 

These sessions usually focus on resolving formal complaints and discussing issues and 
concerns, but police-community relations officers have no direct authority to implement change. 
Instead, the officers serve as advisors to police command, which means that results depend less on the 
officer's specific actions than on the willingness of top police administrators to take action. Police 
community relations officers enjoy few sustained contacts with the community, so they are unlikely to 
generate specific information on crime, drugs, and disorder to share with the rest of the department. 
Conversely, these jobs also provide no opportunity for the officers to identify local priorities or to 
initiate and follow up on creative community based initiatives. Unlike the community officer, they do 
not have a stake in specific neighborhoods and are viewed as outsiders. 

While Royal Thai Police show the successful assessment by statistics in criminal subject, 
Trojanowicz, Robert C. (1972) asserts community policing implies moving away from narrow 
quantitative measures of success--number of arrests, average response time, clearance rates, number of 
complaints against officers--toward qualitative measures, such as citizen involvement, fear of crime, 
improvement in quality of life, and real and perceived improvement in chronic problems. Community 
officers are not only supervised by superiors but the new relationship with the community also means 
that average citizens serve as an additional check on their behavior. Community officers must confront 
every day the people who care most about whether their new solutions are working. Since police 
community relations officers have no direct authority to make changes, they are often perceived by the 
community as ``flak catchers'' bureaucrats with no real power who are there merely as a buffer between 
the community and the police department. Particularly in departments where there is little commitment 
to resolving problems, police community relations officers often find themselves trapped between 
angry community leaders and a defensive police administration. Absolutely, community policing is 
essential for police affairs even though it crosses alternative justice from all form of criminal justice 
process.  

Promoting public safety and crime prevention policy can be done by; ensuring that people are 
safe in life and property, Measures focusing on the prevention and suppression of crimes of all types, to 

Commit 
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encourage public participation in the prevention of crime. (Policy Statement of the Cabinet of Police 
Lieutenant Colonel Thaksin Shinnawatra, 2544). The prevention of crime and justice in the society 
have to start from develop the alternative justice parallel to criminal justice process according to the 
rule of law, to promote access to justice and public participation in the administration of justice. (Policy 
Statement of the Cabinet of Samak Sundaravej, 2551). 

In fact, most police-community relations programs have faded away, and unrelenting budget 
pressures will no doubt mean that others will die--often so that the department can put those resources 
directly into community policing. The advent of community policing has also threatened budgets for 
crime prevention units.  However, because the goals dovetail so well, many departments find that 
community policing can help reinvigorate crime prevention.  In larger units, budget cuts can mean 
some staff officers in crime prevention simply switch to a line function and become community 
officers. Most prove to be ``naturals'' at the job, because of their experience in organizing block 
watchers and neighborhoods associations and in teaching proactive techniques. Those who remain in 
staff positions in crime prevention often find themselves serving more as a resource for others in the 
department than as direct providers to the community.  Many work closely with community officers, 
providing training and keeping them abreast of the latest advances and assisting them in community 
projects. 

Trojanowicz, Robert C., & Bonnie Bucqueroux. (1994). Community policing owes a debt to 
both police-community relations and crime prevention for clarifying the scope of the problem and 
attempting to solve it.  However, community policing most directly addresses the need to restructure 
and refocus officer selection, training, evaluation, and promotion.  As we  approach the 21st century, 
we see that community policing is the wave of the future because it delivers direct services and 
challenges the community to do its share. Among the trendsetting big-city police departments 
nationwide, more than half have formally and visibly adopted community policing.  As urban, rural, 
and suburban police departments of all sizes follow their lead, community policing makes the transition 
from being a promising trend to becoming the mainstream.  
 
Human resource management and social development onto the wisdom society in justice process 

Sustainable peace proceedings need both human resource management and social 
development in the same time. Community leader, public, police officer and official in judicial process 
should be apart of enlightened empowerment to create wisdom society in justice studies and peace 
culture. 

Human resource management;  
  Jutharat Au-amnuay (2550) told that the tradition view of official working without public 
participation in the contemporary judicial process is the cause of conflict. Public security is always 
loaded by police and judicial processes. Both official and public waste the time and expense absolutely. 
Whilst the public needs in security and peace depend on the restriction of official proficiency number. 
The legitimacy of traditional judicial processes is further to sustainable peace and public security 
eternally.  
  Policy responsibility is essential to police affairs in alternative justice as much as 
mainstream judicial process. Generally, police is professional in criminal justice than alternative 
justice. However, professional reframing in alternative justice may call the spirit of police in 
sustainable peace building to care to public reason as well as official reason in criminal prosecution. 
Police officer is the most important in wisdom society process not only because the criminal 
prosecution begins in police affairs but also the police affairs are the closest organization to the 
community. Police should support all form to possible spread of information to community then show 
how to manage the conflict except of criminal prosecution. Guide the way to alternative justice even if 
it isn‟t used to work before. Police officer as human resource in mainstream judicial processes can start 
the theme with empathy opening and give the equivalent opportunity to community enhance the new 
form of justice process in police affairs. All experience in different new tradition of police affairs duty 
and service engage the peace culture in the next future. Excellent observation skill is key to conflict 
analysis and create peace building in the same time. Ordinary empirical work should stand on eligible 
obligation at the first time of alternative justice using in criminal justice. Energetic officer probably 
adjust the effective option to find the best practice to another one. It must be supported and developed 
effective transparent and professionals with honor and dignity. The decentralization of the police in 
both non-mission and administrative decentralization to the regions should have to together with 
(Policy Statement of the Cabinet of Abhisit Vejjajiva, 2551).  
  Reform of criminal justice in the police affairs shall be made by the public. To improve 
the investigation, protection of the rights of citizens, to build an equitable society, access to justice and 
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the public easily, proactive in the motto of doing “Easy Fast Effective”, have a choice in the 
reconciliation process. Including the community's role participate in the mediation of disputes and 
crime surveillance. To reduce statistics of criminal case, losses from crime and social conflicts (Policy 
Statement of the Cabinet of Surayut Chulanon, 2549). Peace Research or conflict analysis and 
resolution is required to both community and police officer to understand the other, psychological 
recognition, and find to pertinent reciprocity of conflict situation. Furthermore, it is the guidance of 
building peace culture. While the alternative justice is the choice of justice outside of the criminal 
prosecution concept and there are many types of justice; such as, community justice, restorative justice 
and etc. Problem resolution in police affairs in justice process should have proactive restoration to 
create connection of community and parties of conflict to be partial of participatory reconciliation. 
 

Social development;  
Koss, M.P.(2000) reviewed justice processing for crimes against women and reflect how 

the alternative justice is important nowadays. The data reveal conviction rates for partner violence and 
rape by known acquaintances are miniscule; mandatory arrest, protection orders, and diversion 
programs inadequately deter rebattering; few losses are compensated; and the adversarial justice 
process is retraumatizing, exacerbating survivor self-blame. To better address crimes against women, 
several nations and tribal communities use communitarian approaches, forms of restorative justice. The 
offense is framed to include the perpetrator, victim, and community. The process forgoes incarceration 
to have family, peers, and advocates design perpetrator rehabilitation, victim restoration, and social 
reintegration of both victim and perpetrator. Evaluations suggest communitarian justice may increase 
victim satisfaction, raise the social costs of offending, multiply social control and support resources, 
and open a new avenue to targeted prevention.  

The development of justice system should transparent and justify to all groups of justice 
accession by promoting the principles of solidarity, justice and the principles of alternative justice, 
restorative justice, conflict resolution, mediation and conciliation in disputes.   However, there must be 
apply and develop the law to suit the economic section, social justice and the individual rights that 
people can determine justice system and rights or liberty thoroughly. (Policy Statement of the Cabinet 
of Abhisit Vejjajiva, 2551)  

Moreover, crime prevention and suppression by proactive public participation should 
have to provide unified mechanism usage, analysis and predict to crime trends to resolve criminal 
cases, and build evolution of modern communicative technology to trace the crime control effectively. 
By the government agencies involved to provide support and information access channels, including 
broadcasting, television business, telecommunications, Radio and telecommunications. (Policy 
Statement of the Cabinet of Ministers. Yingluck. Shinawatra, 2554) 

To develop judicial and legal reform in crime, Department of Justice expedite extensive 
and covers the role and functions effectively to restructure to the justice process, promote and support 
the assistant usage of dispute management outside of court. (National Master Plan for the 
administration of justice between 2552-2555, 2552) By the way, the official is on the position of 
advisory unit to be a tool of the public to follow and allow the public to enhance the opportunity to 
access the justice process themselves. Consequently, new tradition of justice systems and service 
methods not only advantage for consumer, disadvantaged and disadvantaged person  but also for 
treating a variety of offenders effective to rehabilitate the offender. (Policy Statement of the Cabinet of 
Somcahi Wongsawasdi, 2551) Reform the organization in justice processes accordance with the 
provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand. Including support for the legitimacy of the 
act or review the laws of the state by government official and public section. (Policy Statement of the 
Cabinet of Abhisit Vejjajiva, 2551). 
 
Strengthening the community: roots of sustainable peace in criminal justice circumstance 

1. Creating culture of peace  
Building sustainable peace is to maintain the conflict in police affairs. Conflict is not seen to 

be a necessarily negative or destructive phenomenon. In essence, development is inevitably conflictual, 
destabilizing, and subversive because it challenges established economic, social, or political power 
structures which inhibit individuals and groups from pursuing their full potential. However, there is a 
need to maintain a clear distinction between violent and non-violent conflict. In fact, police focus more 
on violent, rather than non-violent conflict, it has a special interest in those moments at which non-
violent conflict "turns" (“re-turns”) violent and is militarized. This study views the presence or absence 
of conflict mediating mechanisms and institutions to be central factors influencing whether a conflict 
passes the threshold into violence. This might include representative political systems, a transparent 
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and fair judicial system, an equitable social system, and so on. Some have argued that violent conflict is 
the ultimate expression of the breakdown of a society's systems of governance, and that reconstruction 
therefore rests primarily upon the renegotiation and refashioning of new systems of governance at the 
community, sub-national and national level. (Necla Tschirgi, 1994)  

Thus, "reconstruction" requires strategies and interventions to promote institutional 
arrangements that can facilitate and sustain the transition from violent conflict to sustainable 
development. An appealing feature of this kind of approach is the way its analysis of the problem is 
tied directly to an understanding of the nature of solutions. Despite an emphasis on the institutional 
dimensions of violence and peace building, police affairs also appreciates the variations of, and the 
connections/disconnections between, different manifestations and types of violence. It is disturbed by 
the tendency to disconnect the "political," structural, violence of the apartheid past from the "criminal" 
violence. The danger of this disconnection (conceptually and pragmatically) is two-fold: 1) it inhibits 
us from examining the relationships between "political" and "criminal" violence, the legacy of 
apartheid, and the full nature of contemporary violence; and 2) it tends to limit the scope of our 
responses to the legal-policing realm, rather than the socio-economic-political realm. If the source of 
the contemporary violence is political, social, or economic, then a rigid legal policing response will be 
as problematic in the post-apartheid transition as it was during apartheid. However, this argument uses 
the term "violence" in a very narrow and conservative way. If we accept that the term violence may 
have a variety of meanings and manifestations, then we can begin to see that the post-apartheid era 
reveals not so much a rise in violence, as a change in the type of violence characterizing social, 
political, and economic relations. Contemporary manifestations of violence in alternative justice 
process are not mainstream judicial process. The trajectory of societal and political developments in the 
country and an understanding of the present require a consideration of its linkages to the recent and 
distant past. The implication for the development of police affairs and community participation are to 
build a sense of its dynamics, history, and trajectory. It is appropriate to conclude this section with a 
note on the legitimacy of using law enforcement to affect change.  

There are many ways to change social justice and political structures implicit or explicit 
violent modalities are certainly included within the menu of options. Under some conditions such 
violence may be required to affect change. However, this option cannot be legitimate within a 
developmental approach to change. The application of violence might be justified using 
consequentialist logic (the ends justify the means), but it cannot be justified or legitimatized using 
developmental logic. (Mohamed Sahnoun, 1994)  

Furthermore, violence is a particularly blunt instrument that: 1) is prone to generating 
nanticipated, unintended, and uncontrollable consequences; and 2) risks legitimating the use of violent 
force as a means of conflict resolution. That is why all sectors of society have to participate in the 
development of sustainable peace. Using all forms of media is essential elements in communication in 
the contemporary world. Indeed, Citizens ought to be a partial section of proactive preservation of 
national cultural heritage of the Thai identity and diversity of multi-culture in local area of 
Thailand, uphold the values and spirit of Thailand and create social of learning in social justice. 
Creating the social connection in unity, reconciliation to generate the morality and ethics of public 
needs (Policy Statement of the Cabinet of  Surayud Chulanont, 2549) Moreover, The essential elements 
in document of National Economic and Social Development Plan. No. 10 (2550-2554) was porposed 
the way to building peace culture; such as, democratic culture, governance culture and nonviolence 
culture. To follow the plan, the official and community need a mechanism that promotes conflict 
resolution by peaceful means; such as, publishing and advertising, learning society in social justice.  

2. Children playing and learning activities 
Peace culture in children cognitive is easily in playing and learning activities. The 

process of learning in peace culture should strengthen solidarity not only children age but also 
juvenile and adult. Including the official and community review in different forms can restrict and 
adjust the role of conflict transformation mechanisms into the way of peace culture. Moreover, how to 
find patterns and mechanisms to adapt existing mechanisms can possible to conflicts resolution 
efficiently and effectively. Addiction rehabilitation measures to build the structure of family group 
conferencing, in child and youth interaction, and find new weighable form for communicative 
mechanism outcome. (National Master Plan for the administration of justice between 2552-2555,  
2552)              



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 416 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Immediately, the peace culture in children learning processes need research project of 
peace studies and conflict resolution in justice process special in criminal justice. The developed or 
revised legislation which is including incentives and practices to facilitated measure in new 
implementation of different choices, funny and entertain for children. Research and evaluation 
operations the compounding or alternative justice. To cognitive development, Policy and 
implementation  plan of the agency and other sectors should have related to appropriate efficiency and 
effectiveness. (National Master Plan for the administration of justice between 2522-2555,  
2552)              

 
3. Course training  

Natural Thai behavioral learning is impossible to make peace culture itself without 
course learning. Course training bridge the community and police to understand the problem structure 
in criminal prosecution and the result of training absolutely effect to both community and police  

Training is key to the effective implementation of community policing. Training should 
communicate and reinforce the changes taking place in organizational values and policies, and should 
help build consensus, resolve, and unity both inside and outside the police organization. Community 
policing skills should be integrated into the training curricula, not treated as a separate component of 
the training program. Training in community policing should supplement law enforcement techniques 
with communication and leadership skills that will encourage participation from the community. All 
personnel must become skilled in the techniques of problem solving, motivating, and team-building. 
Training should involve the entire agency and should include civilian personnel who can enlist 
participation in community meetings, help the police organization sharpen its marketing message, and 
incorporate sophisticated technology into the organization‟s service-oriented operations. Initial training 
efforts should be directed at managers and supervisors, who may feel their authority is being eroded by 
the modified priorities of the organization. More important, they must be relied on to transmit and 
translate the new concepts to those they supervise. 

Course Training should provide inside and outside academic course. Academic course; 
the institution of education should provide the main course to study in peace culture or special issue of 
conflict resolution in area adjustment; such as, peace studies, human rights, restorative justice, 
community justice, conflict management, culture studies and etc. in the relate field of education. 
Elective course; the school and university should support elective course in both of credit and noncredit 
course for student. However, the elective course in each course of degree is important to learner in the 
career or dream of occupation to prepare the student life before graduate degree and face to the conflict 
situation confidently. Concentrate course; activist course training or simulation of criminal justice 
process in both degree and non-degree course is essential to everyone to understand the ideal of 
thoughts, theories, practices and activities of peace culture. The course with the list of alumni is 
probably included the future activist in peace culture from the course. This strategy will also encourage 
people and the disadvantaged in society have access to justice and equal opportunities in all stages of 
litigation and know the process of care, assistance from the prosecution, bail litigation, witnesses 
inquiry, investigation, finding evidence until the end of the trial. Furthermore, promote the mechanisms 
that protect the leads /witnesses in the corruption misconduct. Compensatory damages to those persons 
who have been damaged by the impact of the operations of the Department of State. (Office of 
Economic Development Board and the National Society, 2549) 

Even though the course training will be designed for everyone, the selection of both 
public and official trainees is to consider the affect of trainees‟ skills whose possible positive impact to 
the process afterwards the course. With knowledge, understanding potential and skills to reduce 
conflict of the training course is the remuneration incentives and the right to work. (National Master 
Plan for the administration of justice between 2522-2555, 2552)              

If social learning occurs, then the social justice and peace culture will reform the 
mainstream judicial process.  

 
4. Connection of activists in mainstream judicial processes and community 

 Mainstream judicial processes include many organizations to success themselves on the 
one hand. Each organization administrates itself without advocacy from the others on the other hand. 
The official connection will bond by play role under legal formal enforcement. In fact, Alternative 
justice is often used to finish the end of criminal prosecution by court. Even though, it should be used 
to start at the first time in police affairs. Connection after the offence is legitimacy of law enforcement 
not the relationship in conflict resolution because the offence case stage on step of criminal justice. 
Why the due exercise of law enforcement function is too hard for conflict management in formal 
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alternative justice within mainstream judicial process. Relationship between activist both mainstream 
judicial processes and community is required to quality connection at the first time of the offence by all 
section participation. Not only just by court at the final stage of criminal prosecution.  The first time in 
prosecution of criminal case, the parties in conflict case need advocacy and assistance or facilities as 
much as satisfying. It is necessary to connection members of each organization to provide alternative 
justice than criminal justice.   

Clearly, the connection is important to this issue. Mainstream judicial processes and 
community need to apply and change public communications, media advertisement, education and 
training or other option to make new connection to assistance the parties in the offence as fast as they 
can do.     

  
Peace culture in judicial process, police affairs and community participation  

Police affairs are the first unit in the line of Thai judicial process. The empirical experience in criminal 
justice always depends on promotion and mechanisms development of police official ability to monitor and evaluate 
the implementation of the mediation, conciliation or dispute management. By the community participation, local 
organizations and community networks including to official connection in justice involvement play the role in the 
operation together like effective empowerment. The Master Plan for the National Justice Administration for 
2552-2555 had the main goal of reduce the dispute in criminal justice process. Unquestionably, the 
amount of crime reduction both the time and expense in the administration as well is visible part of 
measurable successfulness in conflict resolution and reconciliation is social justice. 

Circumstances and atmosphere of creating fairness to the people of the improvement have to 
begin on public assistance proactively. The appropriate legal and financial aid still be partial of public 
needs, equity fund raising to facilities for protection the poor and vulnerable. It maintains in the rights 
of the people. Advertising from police affairs to show the opportunity for access to justice have to 
ensure scheme constantly. Optimizing the investigation, prevention and suppression of crime in police 
affairs should access the public to be apart. (Policy Statement of the Cabinet ofYingluck Shinnawatra, 2554). 

National Economic and Social Development Plan. No. 11 (2555-2559) has set the objectives 
and targets are two important aspects to building a culture of peace under the principle of justice in the 
police affairs (Office of National Economic and Social Development Board, 2555) is;  

1) So that all citizens are protected fundamental rights, access to justice, transparency in the 
decision making process, including the creation of a system based on the rule of law, Integrity and 
ethics and primarily the interests of the country. And  

2) Parties to encourage the development of all sectors of the problems of inequality and 
reduced social conflict in Thailand and live in a homogeneous society based on the principles of social 
benefits.  

Retributive justice is the type of justice that have received the most attention in the conflict 
literature as well as the democratization literature, and which is also the type of justice which is most 
commonly referred to by those skeptical toward post-conflict justice. This type of justice emphasizes 
the need to hold perpetrators accountable and being punished for their crimes. The institutional 
mechanisms for carrying out such justice include prosecution and sentencing in domestic courts and 
special tribunals, in international tribunals, in joint international and domestic tribunals, or in foreign 
courts. Administrative procedures to lock perpetrators and collaborators out of jobs and positions as 
well as public exposure and social shaming are weaker measures, but do also fall into this category 
(Gloppen 2005: 18). In post conflict democratic settings these mechanisms are more likely to be carried 
out as part of the reconciliation process and as a response to humanitarian rights principles. In 
autocratic settings they are more arbitrary and usually directed toward the losing side of the conflict, 
such as separatist rebels, failed coup-makers, or leaders of the previous regime. In these situations, 
trials often take place as show-trials where the outcome is known prior to the legal process (Elster 
2004). There are, however, several reasons to believe that post-conflict justice, either it is legal justice 
or show trials, can contribute to a more durable peace period.  
 
Results of the Study and Analysis 
 

1. Principles of alternative justice in police affairs generally available without limitation of 
space and time. 

2. In police affairs, alternative justice is not popular due to the conditions used to mainstream 
judicial processes because of police official attitude and traditional process in criminal justice.  

3  Mediation skills and alternative justice vision of both police official and local leaders are 
required to effectively conflict transformation. 
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4  Statistics of criminal prosecution does not always reflect the actual cases because the 
quality of peace building is latent process to reduce the case in criminal justice. 
  
The results of the study reveal the following.   

1. Conflicts that occurred to polices affairs, both the police officers and the community have 
used their knowledge, skills and ability to handle conflict by applying the principle of alternative 
justice, both consciously and unconsciously.   

2. Actual peace culture in the police affairs can be created through the mainstream judicial 
processes and alternative justice principles under which the strategic plan, policy statement, orders or 
various existing laws that support the roles of both the police and the community.   

3.  The police officers and the community itself do not know the meaning of peace culture, 
thus making the creation of peace culture not in compliance with the intent of the law.  

4. There is no difference in the approach to build a culture of peace under the principle of 
community justice in the police affairs must be flexible and are dependent on the skills in conflict 
management of both public officials and the public sector. 
 
Conclusion 
 

Alternative justice can be used in police affairs by many types such as; community justice, 
restorative or retributive justice, mediation and another tool to build culture of peace. Conflicts that 
occurred to polices affairs, both the police officers and the community have used their knowledge, 
skills and ability to handle conflict by applying the principle of alternative justice, both consciously and 
unconsciously. Course and training is essential to all sector then keep in connection of peace network. 
Actual peace culture in the police affairs can be created through the mainstream judicial processes and 
alternative justice principles under which the strategic plan, policy statement, orders or various existing 
laws that support the roles of both the police and the community. The police officers and the 
community itself do not know the meaning of peace culture, thus making the creation of peace culture 
not in compliance with the intent of the law. The approach to build a culture of peace under the 
principle of alternative justice in the police affairs must be flexible and are dependent on the skills in 
conflict management of both public officials and the public sector. 
 
Suggestion 
 

1.Disseminate knowledge and promote understanding of the people and society about the 
violence to approximate how losses caused by the offense in social conflicts and disputes and which is 
the solutions and the success of the operation. The curriculum promotes the public participation both 
community leader and member of society to resolve conflicts by peaceful means in many ways; 
conciliation, community justice, restorative justice, mediation and alternative justice.   

2. Support the implementation of the policy, the enabling legislation, with coordinating agencies 
through the conference, seminar, course training and education.  
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An Assessment of the Presidential Communications Operations Office (PCOO) 
New Media Operations and Its Use of Social Media as a Tool for Government 

Communication  
Adrian Marco R. Lacsamana* 

Maria Faina L. Diola** 
 

Abstract 
 

 Social Media has become a tool for government communication due to its capacity for real-
time and interactive information sharing. In the Philippines, Social Media has become one of the major 
platforms of government communication when the New Media department under the Presidential 
Communications Operations Office (PCOO) was created. The PCOO New Media handles the Social 
Media accounts, the website, and the e-mail of the President of the Republic of the Philippines. It 
manages the online interactions of the President. The study‟s basic research question is “Is PCOO New 
Media efficiently using Social Media as a tool for Government Communication?” 

The study aims to assess the operation of PCOO New Media and contribute to the concept and 
practice of E-Government in the Philippines in the context of adopting and managing new technologies 
for Government Communication. The paper also aims to contribute to the concept of New Public 
Management that supposes that the introduction of Information Communication Technology (ICT) in 
government enhances efficiency, service quality, and accountability in the public sector. 
 The study accomplishes the following objectives: first, to assess whether PCOO New Media 
applies Government Communication principles in its day-to-day operations; second, to assess whether 
PCOO New Media, in its usage of Social Media, applies E-Government principles in its day-to-day 
operations; third, to assess the efficiency of the use of Social Media as a vehicle for government 
communication; fourth, to recommend criteria for evaluating the operation of the newly created New 
Media department of the Presidential Communications Operations Office of the Philippine 
Government.; and lastly, to give recommendations based on best practices on the use of Social Media 
in other countries.  
 From an operations research framework, the study employs the following research methods: 
first, primary techniques of data gathering through interviews with key people concerned with 
operations of the PCOO New Media; second, secondary techniques of data gathering through statistical 
data obtained from social media analytics, accomplishment reports, agency memoranda related to 
PCOO New Media; third, review of related literature regarding E-Government, Government 
Communication, Social Media, and case studies of government agencies using Social Media. The 
researcher used Edward‟s (1972) Software, Hardware, Environment, Livewire or SHEL Model to 
assess the operation of PCOO New Media50. 
 By employing the SHEL Model for assessing PCOO New Media, the study arrived at the 
following preliminary findings: first, PCOO New Media have set up policies to guide its operations, 
but it remains incomprehensive and lacking in strategic approach; second, PCOO New Media still lacks 
the physical infrastructures and human resources to operate efficiently; third, PCOO New Media needs 
to establish links with other government agencies to provide seamless information delivery; fourth, 
PCOO New Media needs more resources to implement its plans and to efficiently pursue with its 
operation. 
 The study concludes and recommends that PCOO New Media has already set up policies and 
has already invested on technologies to support its operation. PCOO New Media has no specific 
framework/policy/mechanism to guide the planning, implementation, and monitoring of its operations 
and projects. The study suggests the use of Edward‟s (1972) SHEL model which the researcher 
modified according to the needs of PCOO New Media. The study identifies gaps in terms of policy and 
hardware capacity of the agency that needs to be addressed through creation of policies and investment 
on physical infrastructures to support operations.  
 
Keywords: E-Government/Government Communication/Social Media/Information and   
                   Communication Technology/New Public Management 
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Introduction 
 

The use of Social Media became popular in the 2008 United States Presidential Campaign 
where U.S. President Barrack Obama was one of the Presidential candidates.  US President Obama 
gathered volunteers and monetary donations to support his campaign through Social Media. The use of 
Social Media was used as formal information dissemination and gathering tool by the U.S. federal 
government through a memorandum issued by President Obama known as “Transparency and Open 
Government”. 
 

Social Media is also used as a tool for government communication in the Philippines.  Same 
as with President Barrack Obama of the United States, Philippine President Benigno Simeon Aquino 
III used Social Media to engage the citizens during his campaign for the presidency. When President 
Aquino assumed office, the use of Social Media in Philippine government communication was 
formalized when the Office of the Press Secretary was reorganized into the Presidential 
Communications Operations Office (PCOO) with the addition of the New Media Department through 
the issuance of Executive Order No. 4.  
 

More people use Social Media as a vehicle for information dissemination and communication 
due to its capacity for real-time and interactive information sharing. Even the public sector has started 
using Social Media as a tool to disseminate government information, to connect with members of the 
public, and to provide access to services. (Jaeger, Bertot, Shilton 2012)  According to OECD (2001), 
engaging citizens in policy-making is one of the core elements of good governance. To be able to 
engage the citizenry, governments should employ the communication vehicle that is more accessible to 
the citizens. Social Media, gaining popularity as a vehicle for real-time information sharing, becomes a 
viable tool for government communication.  
 

According to TNS Digital Life, out of 101 million Filipinos, 33.6 million or one third of the 
Filipino population has Internet access. There are 27.7 million Filipinos who use Facebook while there 
are eight million who maintain a Twitter account. (Dumpit-Murillo 2012) According to a study 
conducted by IBM in 2012, there is an increasing number of Social Media users in ASEAN countries 
which includes the Philippines. From twenty five percent (25%) Social Media users in 2012, there is a 
projected increase of sixty eight percent (68%) Social Media users by the year 2017. 
 
The potential benefits of Social Media as a vehicle for information dissemination and gathering 
rationalize the creation of the PCOO New Media.  President Aquino‟s Executive Order No. 4 equips 
the government with new capacity to improve on its information dissemination and gathering and to 
keep up with the developments in Information and Communication Technology (ICT) through the use 
of Social Media. 
 
Objectives 
 

In order to capitalize on the potential benefits of Social Media to improve government‟s 
interaction with its citizens, there is a need to determine the use of Social Media in the context of 
government communication. The adoption of Social Media as a government communication platform 
is a new and unfamiliar practice for the Philippine government. The PCOO New Media is seen as a 
pioneer in utilizing Social Media in government communication in the Philippines. As a new 
department, there is a need for PCOO New Media to have criteria that can be used for planning, 
monitoring, and evaluating its operations. Due to the urgency of providing services to the citizens, it is 
a reality in the public sector that some of the innovations introduced in and by the government often go 
through trial and error without being accompanied by sufficient planning, research and strategy. The 
study aims to provide a framework PCOO New Media can use to support its operations.  
 

Although the use of Social Media as a new platform for government communication remains 
to be explored in both theory and practice, the study aims to examine related principles in Social Media 
and in Public Administration such as E-Government, New Public Management, and Government 
Communication and to provide a guide/criteria for PCOO New Media‟s operation as a public sector 
entity. New Public Management (NPM) serves as the general backdrop and overarching principle that 
provides the rationale behind the move of the public sector to adopt new technologies, specifically 
Information and Communication Technology (ICT), to enhance its service delivery to the citizens.  
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The impact that E-Government initiatives may have on government‟s agenda in contrast to the 
general vision of New Public Management (NPM), which supposes that the use of ICT enhances 
efficiency, service quality, and public sector accountability…NPM promotes a broader and more 
intense use of information and communication technologies. The interconnection between NPM core 
ideas and E-Government is thus explained by the potential benefits that ICT can bring to the re-
organisation of internal strategies in the public sector. E-Government is more often conceptualized as 
the generalized use of new information and communication technologies to provide public services, to 
improve public administration performance, and to enhance democratic values. (Bonina, Cordella, 
2008) 
 

The study aims to contribute to the theory and practice of New Public Management, 
specifically E-Government, in the Philippines through the criteria that can be used to evaluate the 
operations of public sector entities that use Social Media as a platform of communication. 
 

Aside from the aforementioned objectives of the study, the study aims to fulfill the following: 
1) to assess whether PCOO New Media incorporates Government Communication, E-Government, 
New Public Management, and Social Media principles in its operations; 2) to assess whether PCOO 
New Media is efficient in using Social Media as a government communication tool by using the 
guide/criteria produced in this study; 3) to provide recommendations based on best practices on the use 
of Social Media in other countries; 4) and to provide recommendations based on observations of the 
current operations of PCOO New Media conducted for this study. 
 

In terms of scope and limitation, the study is limited to 1) proposing a criteria that could be 
used by the PCOO New Media in planning, monitoring, and evaluating its operation; and 2) utilizing 
the same proposed criteria to assess the current operation of PCOO New Media with focus on assessing 
the efficiency of its operation. The study focuses on evaluating the efficiency of the operations of 
PCOO New Media and not on the efficacy of its operations due to the consideration that the study 
“cannot proceed with an assessment of the program‟s impact on the community if there is no 
qualitative discussion of the program, its objectives, structures, and approaches.” (Bautista, 1998)  
 

PCOO New Media‟s mandate is limited to the management of the official website and the 
official Social Media accounts of the President, which are limited to Facebook, Twitter, and YouTube.  
 
Conceptual Framework  
 

The use of Social Media was first gained credibility as a communication vehicle in the private 
sector. Social Media is often used for marketing and promotion of products and gathering feedback 
from product users through comments and “likes” over Facebook. Taking off from the initiative of the 
private sector, the public sector becomes open to the innovative opportunities provided by Social 
Media to enhance the interaction between citizens and governments.  
 

Most government agencies utilize Social Media without sufficient preparation in terms of 
policy, organizational set-up, and physical/technological infrastructures to support the successful and 
efficient implementation of Social Media-based government communication programs. There is a need 
to take into account the expansive policy environment for the implementation of the program to 
become more sustainable especially in the government context. 
 

Government, however, have begun using social media without sufficient consideration of this 
larger policy environment. Inconsistent goals and practices among related policies, combined with 
conflicting design values applied to implementations, have created long-term policy conflicts, 
particularly in approaches to defining and implementing access. (Jaeger, Bertot, Shilton,, 2012) 
 

PCOO New Media should take into account the different constraints it would face in using 
Social Media as a communication and information sharing platform in the public sector context. By 
comparing the experience of PCOO New Media with the experience of other public sector entities that 
used Social Media in its operations, the study can identify best practices PCOO New Media should 
adopt and the study can also determine possible constraints it would encounter in its operation. At the 
time the study was conducted, the PCOO New Media is in its second year of operation. As a newly 
created department, PCOO New Media should identify gaps and determine what it can do to improve 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 425 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

its operation to become more efficient. There is a need to identify the elements in E-Government, 
Government Communication, and Social Media that can guide PCOO New Media in its effort to make 
its operation more measurable and manageable. 
 
PCOO New Media 
  

According to Ms. Shella Raet, the Officer in Charge of PCOO New Media, the function of the 
PCOO New Media is to manage the official website, Facebook page, Twitter account, and email 
(op@president.gov.ph) of the President. PCOO New Media connects the President to the citizens and 
vice versa through Social Media. The Social Media channels are used to inform the citizens regarding 
plans, policies, projects, and activities of the President through official pronouncements. Through the 
same channels, the President gets to know the sentiments of the people regarding his administration by 
monitoring comments posted by the citizens. Included in the official functions of PCOO New Media 
are the following (See Appendix 2): 

 Lay-out and content management of the President‟s website.  
o Graphic Designer creates banners depending on the current activities of the President 

and the Country.  
 Monitoring of “Contact Us” section in the website where people post their concerns.   
 Consolidation of messages from Social Media channels 
 Sorting of comments and messages according to themes which are then coursed through the 

agencies concerned for appropriate action.  
 The website administrator is also responsible of updating the news desk and the transparent 

government section through the press releases received 
 

The use of Social Media such as Facebook requires interaction between the account 
administrators and their followers/guests. Social Media administrators of PCOO New Media and are in 
charge of responding to the comments posted on Social Media channels of the President. General 
questions are answered right away while sensitive issues are subject to discussion before feedback is 
sent out by the assigned Social Media Administrator. Concerns and requests posted on the Social 
Media channels are coursed through the proper channels for appropriate response. The Social Media 
administrators are also responsible for the drafting the weekly communication report submitted to the 
PCOO Secretary and the Undersecretary for reference. The weekly communication report contains 
statistical analysis of the comments posted by citizens in the Social Media channels managed by PCOO 
New Media. 
 

According to Ms. Ten Mariano, Director for New Media of PCOO, Social Media 
Administrators have to carefully craft responses to sensitive issues posted by followers/guests of the 
Social Media channels they are handling. An error committed in their communication would 
immediately be attributed directly to the President. As for determined protocol in handling the Social 
Media channels of the President, the Social Media administrators are still dependent on the instructions 
given by the head of the Social Media department. Despite the sensitive nature of the communications 
conducted by PCOO New Media, coming up with determined protocols to guide the department‟s 
operation remains to be a challenge. From the aforementioned concern raised regarding PCOO New 
Media‟s operation and objectives of the study, the study aims to assess the efficiency of PCOO New 
Media through the following: 1) observation of PCOO New Media operation and check whether it is 
consistent with E-Government and Government Communication principles; 2) review of organizational 
structure to support operations; and 3) check for provision of facilities and structures to support PCOO 
New Media operation. The study operates on the hypothesis that assessment of PCOO New Media‟s 
operation using Edward‟s (1972) Software, Hardware, Environment, Liveware (SHEL) model 
integrated with E-Government, Government Communication, and Social Media principles will promote 
efficiency by setting criteria that can be used for planning, monitoring, and evaluating PCOO New 
Media‟s operation. 
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Figure.1. Conceptual Framework patterned after Edward‟s (1972) Software, Hardware, Environment, 
Liveware (SHEL) Model for Administrative Processes 
 
Research Methodology 
 

The study is an operations research that looks into the internal operations of PCOO New 
Media.  By using principles from E-Government, Government Communication, and Social Media, the 
study crafts the criteria for assessing the efficiency of PCOO New Media operation. Using the same 
criteria, the study provides recommendations to improve PCOO New Media operation. Technological 
development is rapid and inevitable. The private sector and the citizens use technology to speed up 
daily transactions and interactions. It is important for the government to update its practices and keep 
up with the technology that could make its service delivery more efficient but it is not advisable for 
public sector to automatically adopt private sector practices without careful study and consideration. 
Through the study, Social Media can be analyzed through the lens of Public Administration principles 
in order to ensure that it would efficiently work in the context of public sector operation. It is important 
to gauge the operations of PCOO New Media because it is one of the pioneers in adopting Social 
Media in the Philippine government. The experience of PCOO New Media can serve as a model and 
reference for other government agencies or departments that would like to adopt Social Media in their 
operation. 
 

The study employs the following techniques for data gathering: 1) primary technique of data 
gathering through face-to-face interviews with key people in charge of PCOO New Media operation; 2) 
secondary techniques of data gathering from statistical data and analytics based on accomplishment 
reports and from agency memorandums of PCOO New Media; 3) and review of related literature 
regarding New Public Management, E-Government, Government Communication, Social Media, and 
case studies of government agencies using Social Media as platform for service delivery. 
 

The study uses the Edward‟s SHEL Model (1972) to assess PCOO New Media operation. E-
Government, Government Communication, and Social Media principles are incorporated in the SHEL 
Model to form the criteria to assess PCOO New Media operation. The SHEL Model is used in 
assessing an E-Government agency due to its capacity to account for hardware, software, and as well as 
“liveware” components of operations. SHEL model is used to understand the interrelations within a 
socio-technical system. 
  

Software: Software stands for non-material part of systems which includes practices, 
procedures, and regulations. It refers to the invisible infrastructure such policies, rules, practices, 
procedures, protocols, and plans an agency employs to support its operation. The following are the 
factors used to assess software efficiency of an agency: 

o Integrated Operations 
o Ubiquity and Accessibility 
o Security 
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o Resources 
o Protocol for Release of Information 

 Access to public information 
 Transparency 
 Clarity, integrity and promptness of information 
 Objectivity 
 Participation 

 User-generated content 
 Collaboration/Connectedness/Co-creation 
 Multi-directional conversations 

o Research and Analysis 

 Hardware: Hardware refers to the physical infrastructure such as equipment, building, tools, 
web system an agency has to support its operation. It includes technical systems and 
equipment which also tools and manuals. The following are the factors used to asses hardware 
efficiency of an agency: 

o Infrastructure 
o Equipment 
o Security 
o Connectivity 

 Speed 
 Capacity 
 Network 

 Environment: Environment refers to the political and cultural context the agency operates in. 
It includes all external influences and factors such as policies and cultural restrictions.The 
study tackles this aspect in a very limited manner due to its nature as an external factor that is 
beyond the scope of the study. The study touches only on the topic of the effect of 
environment on the access to resources of PCOO New Media. 

o Resources 
 Liveware: Liveware refers to the people that run the operation of an agency. Liveware 

includes partner organizations, administration, and staff. The following are the factors used to 
assess liveware efficiency of PCOO New Media: 

o Organizational Structure 
o Organizational Support 
o Public Information Officers 

 Capacity to provide political interpretation of government policies 
 Ability to communicate effectively orally and in writing 
 Good organizational skills 
 Diplomacy 
 Tactfulness 
 Knowledgeable of the organization and the operation of public institutions. 

 
Results of the Study and Analysis 
 

Preliminary Findings 
Software 

 
PCOO New Media, as one of the departments under PCOO, is linked with other government 

communication agencies where it sources news and information that it features in the Social Media 
channels under its management. According to Ms. Ten Mariano, Director for New Media, PCOO New 
Media has already established informal links with agencies within PCOO and with other departments 
within the executive branch of government. 
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Aside from partnerships with other government agencies, PCOO New Media has also 
established partnerships with private sector entities to help promote PCOO New Media as a source of 
government information. There is still a need to promote Social Media as a government information 
channel because people are still used to accessing information through traditional media channels. 
Through the promotion of the President‟s Social Media channels, the people would be encouraged to 
participate in a more interactive exchange of information. These networks and partnerships established 
with PCOO agencies and departments and with private entities become the organizational support 
PCOO New Media needed.  
 

Communication structures tend to remain decentralized and uncoordinated, even within single 
government agencies. Across agencies, there is often unevenness in capacity to communicate 
and a lack of collaboration which results in redundancy. (CommGAP, 2009) 

 
 
PCOO New Media addresses the need to integrate its operations by partnering with agencies within 
PCOO that manage traditional media channels.  
 

Coordination among government departments is also necessary. Methods that are interactive, 
citizen-based and focus on peer-to-peer learning are important tools in building 
communication capacity. (CommGAP, 2009) 

 
 

Government agencies that employ traditional media in government communication are the 
People‟s Television for television (PTV) and the Philippine Information Agency for print and for other 
media (PIA). Traditional media is still important even in the presence of Social Media due to the 
varying levels of accessibility to technology in the different regions in the country. PCOO New 
Media‟s integration of traditional media and Social Media partly addresses the problem of accessibility 
of government information. PCOO New Media aims to make its operation compliment the operations 
of other government communication agencies under PCOO.  
 

Although Social Media is an effective platform for government communication due to its real-
time information transfer and interactive nature, the access to Social Media is limited in the 
Philippines. Most of the subscribers/followers of the President‟s Social Media account are people from 
the urban areas who have access to the Internet. There is still a gap in terms of access of Social Media 
in the countryside. The lack of access is not due to the limitation of Social Media as a communication 
platform but due to the lack of citizen‟s access to the technology of computers and the Internet.  
 

Access to the Internet within countries is very unequal, with the poor, women and minorities 
enjoying lower access rates than men, the wealthy and the highly educated. It cannot be 
assumed that everyone will receive information put on to government web sites, and some 
target groups will be particularly hard to reach via electronic means. Measures to actively 
address an emerging “digital divide” are clearly in order. (Edes, 2000) 
 

 
The accessibility is one of the major constraints of PCOO New Media.  Its reach for 

disseminating information and gathering feedback is limited. In order to address the concern on 
accessibility, PCOO New Media should involve and utilize its partnerships other government agencies. 
 

PCOO New Media has limited staff, facilities, and resources. There are several reasons for 
PCOO New Media‟s limited resources and one of them is the limited priority and importance given to 
government communication in general. PCOO New Media is a new department and it is competing for 
budget with established government agencies that have already rationalized their budget requests due to 
well-planned and well-crafted budget requests that could be backed up by implemented programs. Even 
if there is a budget that could be allotted for PCOO New Media, PCOO New Media has to rationalize 
their budget request as a new department. Due to lack of research and studies for PCOO New Media, 
the department currently does not have enough capacity to lay-out and rationalize future projects that 
would need funding for implementation. 
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Aside from PCOO New Media, there are other entities from the private sector that provide 
information to the people. Although unwanted, PCOO New Media competes with private media 
entities for citizen‟s attention. Private media entities have the capacity to release information in the 
fastest way possible. PCOO New Media operates in an environment that requires fast transmission of 
information and PCOO New Media handles government information that needs to be clear, truthful, 
reliable, and relevant. It is also necessary for PCOO New Media to be careful in handling government 
information; because of this, protocols must be in place to ensure the balance between fast information 
dissemination and the availability of reliable information to the public. 
 

There is also a need to produce a policy to provide specific guidance on the following aspects 
of operations of PCOO New Media: 1) Access of citizens to public information; 2) Transparency, 
clarity, integrity of information; 3) Promptness of information; 4) Objectivity; 5) Creation of Research 
and Analysis to support operations of PCOO New Media; and 5) Participation/Online Interaction with 
the citizens 
 

Given this growing use of social media by governments, traditional information policy 
considerations of access and inclusion should be central to the formulation and 
implementation of policies related to social media. If access is not available to segments of the 
population due to design or implementation, government social media use will create new 
inequalities in public interactions with government. Although using social media is intended 
to make government easier to reach, it may instead create new barriers. (Jaeger, Bertot, 
Shilton, 2012) 

 
 

The creation of policies that will support the current operations of PCOO New Media is 
necessary in order to efficiently implement, evaluate, and innovate the practice of government 
communication through Social Media which was already started by PCOO New Media. Social Media 
as a government communication vehicle has a lot of untapped potential. It is necessary for PCOO New 
Media to harness the potential of Social Media by also giving importance to research so that it can 
contribute to the development of the agency and of government communication in general. 
 

While there is also very little research on government communication, some basic models in 
the available literature can be identified across a range of communication capacities. 
(CommGAP, 2009) 

 
PCOO New Media does not have research and development capabilities as of the moment. It 

is important to have researchers in order to provide necessary background information to back up 
policy announcements made over Social Media channels. It is also important to create policies that 
promote access of citizens to public information. Although it was previously mentioned that citizens‟ 
access to technology is beyond the scope of PCOO New Media, policies created by PCOO New Media 
can highlight the importance of developing the access to government information by people through the 
Internet. PCOO New Media also needs to have the capacity to analyze the enormous data they receive 
from Social Media interactions. PCOO New Media has the potential resource of information through 
Social Media, if it can only maximize its use of Social Media analytics. 
 

PCOO New Media does not have official policies regarding transparency, clarity, and integrity 
of information, but PCOO New Media assures the citizens of transparent, clear, and truthful 
information because it sources its information directly from official government communication 
agencies such as the Philippine Information Agency, the Philippine News Agency, and the official 
pronouncements by various government officials including the president. To ensure integrity, PCOO 
New Media releases unbiased news. 
 

PCOO New Media consults the Director for New Media and other communication consultants 
on posting sensitive and controversial news which needs approval. The process of consulting and 
looking for approving heads takes time. PCOO New Media still lacks protocol and a determined set of 
approving heads for posting sensitive news content. The need for PCOO New Media to create a 
protocol for operations is to provide a faster system for disseminating information through Social 
Media. If PCOO New Media slows down in its release of information, the citizens will turn to private 
media for their information. Although PCOO New Media releases reliable information, the citizens will 
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refer to the source of information they first saw and information on PCOO New Media becomes merely 
a source for verification. PCOO New Media‟s information becomes reactionary to the information 
posted by private media entities. PCOO New Media then will lose followers because the services it 
offers are being offered by other private media entities more efficiently. 
 

PCOO New Media still has limited interaction with citizens due to the lack of standard 
protocols PCOO New Media administrators can follow in interacting with citizens online. To increase 
online interaction, it is necessary for PCOO to promote the following: 1) user-generated content; 2) 
collaboration or co-creation with citizens to produce Social Media content; and 3) multi-directional 
conversations. 
 

Currently, the activities of subscribers/followers of the Social Media accounts of the President 
include the following: 1) comment on photos on Facebook; 2) comment on videos on Facebook; 3) 
comment on status updates on Facebook; 4) share photos posted by the administrator on Facebook; 5) 
share status updates posted by the administrator on Facebook; 6) share videos posted by the 
administrator on Facebook; and 7) retweet tweets posted by the administrator on Twitter; 8) retweet 
links posted by the administrator on Twitter. The comments on Social Media channels managed by 
PCOO New Media are categorized under the following general categories: 1) asking for help from the 
President; 2) expression of gratitude and appreciation to the President; and 3) comments on the 
performance of government agencies. 
 

PCOO New Media assesses the efficiency of their operations through observing the following: 
1) the number of reposts, 2) the number of likes, 3) the number of comments, and 4) the increase in the 
number of followers. The Social Media accounts managed by the PCOO New Media gain followers 
when: 1) there is an event of national importance; 2) when administrators launch projects that call for 
subscribers/followers participation; and 3) when administrators feature information posted by 
subscribers/followers. 
 
Hardware 
 

The internet is prone to attacks by people who spread virus or people who hack accounts for 
various reasons. Government Internet accounts are more exposed to these attacks. The government 
should secure its online accounts or websites from virus or hacking attacks in order not to experience 
disruption in their service delivery.  
 

The Internet-borne computer viruses can be seen as a warning of even more dangerous viruses 
that could infect public sector computer systems. Loss and misuse of information, as well as 
widespread service disruption, are among the real threats of over-reliance on new technologies 
to conduct government‟s information work. (Edes, 2000) 

 
There was a series of hacking incidents of Philippine government websites that happened 

when this study was being conducted. The hacking incidents were attributed to online protest 
movements which are becoming more prevalent. There are people who have seen the power of online 
interaction that they bring their protests in the internet by defacing government websites to send a 
message to the government and to the citizens. According to Ms. Ten Mariano, there were several 
attempts to hack the Social Media accounts and websites managed by the PCOO New Media, but the 
hackers remained unsuccessful. For security reasons, this study cannot disclose the security measures 
employed by PCOO New Media. Investing on hardware support to ensure security of internet data is 
important according to Ms. Ten Mariano. Investments on quality host servers and security software 
should be given priority by an E-Government agency because public data is at risk once hackers and 
virus breach into government Internet accounts or websites. 
 

Aside from security, E-Government agencies should invest on equipment that could ensure 
strong, fast, and uninterrupted connectivity. The use of Social Media is advantageous due to 
availability of up-to-date data anytime, anywhere. Constant problems with internet connectivity defeat 
the purpose of using Social Media as a communication and information exchange platform. In the case 
of PCOO New Media, staff members are always provided with portable wi-fi modems to ensure 
constant connectivity anywhere they go. 
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Internet connection speed of PCOO New Media is still limited and is still dependent on the 
capacity of private Internet Service Providers (ISP) the agency subscribes to. This set-up will remain 
until government has established its capacity to provide for its own reliable Internet connection. 
 
 
Environment 
 

PCOO New Media needs the political and economic support to develop the efficiency of its 
operations. As an E-Government agency, PCOO New Media should be a source of savings for the 
government; however, it also needs continuous funding in order to build up its capacity. The 
government should invest on technologies and human resources. 
 

The savings accruing to governments from being able to post information on web pages rather 
than distributing printed documents diminish quickly when one considers all the costs of 
supplying information on line: organising and managing huge volumes of text put on to the 
Internet, installation of new equipment and software, recruitment of web designers and 
operators, extensive training, etc. (Edes, 2000) 
 
Building up the capacity of PCOO New Media is not just an E-Government requirement, but 

according to Government Communication principles, government communication agencies should also 
build up on their capacity to communicate.  
 

Many governments also lack the requisite infrastructure to communicate, and this needs to be 
addressed through investment. It is important to approach improving government 
communication holistically, taking into account structural issues. (CommGAP, 2009) 

 
It is a reality that funding and investing on government communication agencies is limited due 

to the fact that the government has to prioritize other service-delivery projects. There is still a prevalent 
culture within government that does not give much importance to government communication. There is 
need to change the political environment in order to emphasize the importance of government 
communication through development of policies that highlights the functions and benefits of 
government communication. Only through changing of the political environment can government 
communication agencies be considered as one of the priorities in government operations, thus, 
receiving the funding it needs to operate efficiently. 
 
Liveware 
 

Most literature regarding government communication cites the need for well-trained and 
knowledgeable Public Information Officers. Public Information Officers should have the 1) the 
capacity to provide political interpretation of government policies, 2) ability to communicate 
effectively orally and in writing, 3) good organizational skills, 4) diplomacy, 5) tactfulness, and 6) 
knowledgeable of the organization and the operation of public institutions. It is also recommended that 
Public Information Officers should also have a good grasp of communication principles which they can 
get from formal education and training on communication. (CommGAP, 2009) 
 

The organizational charts of many governments, there are usually spaces reserved for 
government communicators, but these roles often remain vacant or understaffed. Governments 
often lack qualified communication staff, or employ those whose job descriptions include too 
many tasks that are not communication related.   (CommGAP, 2009) 

 
 

In assessing the organizational setup of PCOO New Media, it is remarkable to find graphic 
and multimedia artists instead of communication officers who write news in PCOO New Media. News 
posted on Social Media channels are written by Public Information Officers from other government 
communication agencies. (See Appendix 1) 
 

PCOO New Media has shown the need for producing another form of information 
dissemination through Social Media by giving importance in the presence of graphic and multimedia 
artists who can design information that can easily be disseminated, passed on, and understood by the 
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citizens. Through infographics and through a more visual presentation of public information, citizens 
from all walks of life will have the capacity to understand government information. Graphic and 
multimedia artists should work with Public Information Officers who are in charge of writing news and 
information for the government.  
 

Currently, PCOO New Media still needs more human resources to support its operations. 
There is a need for the department to have more Public Information Officers and researchers who are 
capable of analyzing news coming from partner government communication agencies within PCOO. 
Aside from PCOO New Media having more Public Information Officers and researchers, it is 
important for PCOO to establish organizational support through an integrated network among 
government communication agencies within PCOO to release consistent information and to have a 
stronger data gathering capacity. There is a need to invest more on the liveware of PCOO New Media 
in order to come up with studies, reports, and policies that can further improve its communication with 
the citizens. The challenge is the capacity of the agency to justify its request for additional funding to 
invest on the liveware component of its operations. 
 
Conclusion and Recommendations 
 

The main purpose of government communication is to connect the government and the people 
it serves. Traditional communication methods enable the government to communicate its policies and 
programs to the people without the need for feedback. Current government communication practices 
emphasize not just the need of the government to communicate information but also to gather feedback 
from the people it serves. This need to create a two-way government communication could be achieved 
by employing new communication vehicles that enable interactive, two-way communication. 
 

Social Media is currently considered as the fastest and most effective way to communicate to a 
wider audience due to its interactive and real-time information dissemination capacity. In order to 
integrate, strengthen, and intensify the use of Social Media in government communication, it is 
necessary to create the necessary visible and invisible structures to support it. Just like in the case study 
of the United States of America, it is necessary to create a policy that would integrate all Social Media 
efforts of executive departments for a more integrated, comprehensive, and efficient information 
sharing among government agencies and citizens. It is also necessary to provide funding to hire 
competitive Public Information Officers and to acquire necessary tools to support operation. The study, 
through interviews and through principles from related studies regarding E-Government, Government 
Communication, and Social Media, emphasizes on capacity building of PCOO New Media through 
enhancement of software capacity by creating policies and protocols to support operations and through 
integration of research and analysis in the operations. 
 

Harmonization of policy objectives and design approaches into an across agency, integrated 
social media approach that promotes public-government interaction. (Jaeger et al., 2012) 
 

 
PCOO New Media, as an E-Government and Government Communication agency, should 

also develop the capacity of its hardware in order to enhance its efficiency by mitigating delays and 
disruption of its service-delivery due to virus or hacking attacks or due to loss of Internet connectivity. 
 

Increase the number and security of inter- and intra-communication channels within 
government structures. Clear information strategies on issues such as goals, means/modes, 
time-space, evaluation, need to be put in place for effective communication and the 
development of citizen-government partnerships. (Milakovich, 2010) 

 
Aside from software and hardware development, PCOO New Media could also produce 

policies that would prepare the citizens and other stakeholders to support the shift from one-way 
communication through traditional media into multi-directional communication that is promoted by 
Social Media. Creating the proper policy environment would give government communication a 
prominence in agenda setting and receive the necessary funding to support its operations. Government 
Communication, as part of the reporting function of the government, has not been given the necessary 
attention due to focus on other services the government should provide for its citizens. It is important 
the government communication should also be developed through the participation of the citizens. 
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Another important aspect of the operations of an E-Government and Government Communication 
agency is to develop its liveware or human resources that support its operations. Public Information 
Officers should have the necessary credentials to properly exercise their functions. 
 

The development of software, hardware, environment, and liveware of an E-Government and 
Government Communication agency would make its operations more efficient by having protocols to 
guide its operations, by having criteria that is measurable to evaluate its operations, and by having 
research and analysis that give documentary support for policy development and for budget requests. 
 

The study does not tackle the efficacy of the operation of PCOO New Media. The researcher 
suggests that a study of the efficacy of PCOO New Media be conducted to further support the findings 
of this study. Knowledge on government‟s use of Social Media, on E-Government, and Government 
Communication may be further developed through the production of a quantitative research involving 
the citizens with access to the Social Media channels managed by PCOO New Media. 
 

The government‟s move to develop its service-delivery in terms of reporting and information 
dissemination through the use of Social Media is a good sign. There is still a lot to discover and 
develop in the aspect of E-Government and the use of Social Media in government communication. 
The use of technology, specifically the Internet, still holds much potential. Production of significant 
studies in the field of Government Communication and E-Government would hopefully provide 
support in developing the practice of E-Government and Government Communication principles in the 
country. 
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Abstract 

 
ASEAN integration mainly aims to promote close collaboration and productive partnership 

with visually distinctive characteristics for one identity among ASEAN countries. Consequently, there 
will be free flow of investments, tourists and labors across national border so that a number of linkage 
journey and communication will be more intense. As a result, a number of mobile calling usage growth 
among ASEAN-oriented people will be obviously increase. Currently, mobile roaming prices are 
charged if inter-calling made between visit and home country or any third country.  

The main purposes of this study are to examine whether mobile roaming rate control come to 
be issued or not and what should be in meaning regarding to or not to be the issue ,and second what the 
specific alternative for ASEAN should be made in case of mobile roaming. Agenda setting and 
alternative generation based logically on policy window model by using documentary research were 
conducted.  

The results show that, in Thailand, mobile service operators are in oligopoly holding 
tremendously powerful over the telecommunication markets, subsequently such roaming charges are 
set in high rates. Nowadays, an organized pressure groups and national mood tend to activated 
campaigns on other customer protection aspects. In governmental view, there is ASEAN ICT Master 
plan 2015 collectively developed by ICT ministers to document an addendum on ASEAN 
telecommunications regulators council (ATRC) intra-ASEAN mobile roaming rates (MRR) to the 
record of intent (ROI) in order that the use of mobile calling across the region will be consolidated. 
Because of considered as private issue, it is rather careless to control roaming rate on government role. 
On the one hand, there are many attractive alternatives to reduce intra-ASEAN mobile roaming prices 
varies from negotiation to regulation. As initiated in Singapore-Malaysia case, thus, the reasonable 
specific alternative of mobile roaming rate control should be an activity which, if possible, could be 
multilateral to promote greater collaborative for ASEAN integration.  
 

Keywords: Agenda Setting/ Mobile Roaming/ ASEAN Integration 

 
Introduction 
 
 Mobile phones were first introduced in 1986(Anan, 2007, pp.71-79). At that time, they were 
considered as expensive and heavy weight,largesize electronic devices mostly use in upper societies 
class; the calling payment is also charged too much costly. They weremarkedly superior to home 
telephonebecause of no tight constraint about where calling is made and make easy life in globalization 
world, As a result of using mobile phones , however, there were complicatedboth of how to calculate 
service fee and how to limit user cost(The Senate, Kingdom of Thailand [Senate], 2008, p.9).Now, with 
competitive telecommunication industry growing up, operators tend to improve service by making the 
use easier than that of the past, for example, launched one rate one country promotion, established 
calling program in second unit charge.  Nevertheless, mobile operators are allegedforone-sided take 
benefit in many challengingstrands. As National Commissions and Telecommunications Commission 
(NBTC) enacted in 2012 to enforce operators reducing upper limit rate of outgoing call bynot over 99 
stang/minute for mobile voice service effective on April 4, 2012 but on flexible until January 1, 
2013(NBTC Notification (2012), Three principle operators in Thailand have negative trend to breakthe 
rule, for example, Total Access Communication Public Company Limited (DTAC) has “Sim-Muan-
Chen-Tang-Pee package” of all network calling for first two minutes in Thailand with 2 baht/min 
charged but calling to DTAC from 5 a.m.to 5 p.m. cost 50 stang/minute, or Advance Info Service 
Public company Limited (AIS) has “Rak-Thuk-Khay package” which is only customer in central and 
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southern parts of Thailand called for first minute in 2 baht and50 stang afterwards, and third, True 
Corporation Public Company Limited (True Move) has promotion “Buffet unlimitedtalking before 
night” that is only within True Move network calling from  5 a.m. to 5 p.m. charged 139 baht/month in 
exception of calling other times or other networks charged 2 bath/min and 1 bath/min after that. In 
addition, there has ever been “bill shock” effect for international roaming of smartphone users by 
unintentionally internet connection and automatically switching to detect strengthening international 
network instead of very low domestic network, from 6 p.m., December 31, 2010 to 6 p.m., January 1, 
2011, it was shockingcharged more than one hundred thousand bath for only 200 MB(“Roaming 
Problem”, p.1).In contrast, with the concept of one single market in European union (EU), It has 
gradually mobile roaming rate decrease for data package 0.20 Euro/MB and voice usage 0.19 Euro/min 
next year and finally no mobile roaming charges among European countries. 
 In late 2015, ASEAN integration will be formally started. Certainly, there will be various 
aspects changing within ASEAN community, for example zero tax rate under the Common Effective 
Preferential Tariff (CEPT) for Tax exception since 2010(National Economic and Social Advisory 
Council, 2012) , Therefore, it is necessary to prepare for ensured readiness to integration. In socio-
cultural community blueprint, It talks about information and communication technology which is of 
benefit to support education, commerce, investment and so on(The Association of Southeast Asian 
Nations [ASEAN], 2009). For economic community blueprint, It is indicated that to improve potential 
competitiveness; they have to aware of customers protection in order to ensure that all can access 
information technology without over payment(ASEAN, 2008). Now, We are at the end of mobile 
service concession in which operators are monopolized by two public enterprises namely Telephone 
Organization of Thailand and Telecommunication Authority of Thailand(Senate, 2008, pp.15-16), As a 
result, It provides appropriate implication for operators extending service capabilities by increasing the 
number of signal transmit stations, enhancing signal strength in accordance with advance technology 
and serving higher demand of users in which the number of mobile phone global subscription has reach 
2.6 billion and over half of which is coming from Asia Pacific(ASEAN Telecommunication Regulators 
Council [ATRC],  2011). Although considered as oligopoly business, they still have more powerful 
over market. It is difficult for new coming operator since exiting operator will take an advantage in 
market entry barrier in which they are be able to meet customer need and limit possibility for the new 
one to survive in business competition (Aryut, 2007).  
 To completely overcome these obstacles, ASEAN ICT Master Plan 2015 has been established 
and affordable broadband access to every community has been ensured. To achieve this prosperity, 
they set time frame to study from 2011 to 2013 in objective to lower intra-ASEAN roaming charges to 
promote the use of mobile broadband across the region(Ministry of Information and Communication 
Technology [MICT], 2012, pp.27-28). As in the minutes of meeting on September 2010, NBTC 
accepted workshop in international mobile roaming (IMR) report and submit to MICTto take in to 
account in cabinet meeting to set as public agenda. Nonetheless, there is now no concrete plan or policy 
for mobile roaming rate control. In this research is the logical applied to policy window model to study 
whether mobile roaming is recognized as problem or not and to understand why mobile roaming rate 
control come to be issued, which groups  has contribution in agenda setting, and identify what and why 
should be the specific alternative for intra-ASEAN mobile roaming rate control is taken consideration. 
 
Objectives 

1. To study whether mobile roaming is recognized as problem or not and to understand why 
mobile roaming rate control come to be issued 

2. To identify what and why should be specific alternative for intra-ASEAN mobile roaming  
rate control taken into consideration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 437 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Conceptual Framework 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 1 The conceptual framework 

Research Methodology 
 
 The research entitle “Agenda setting on mobile roaming rate control to promote ASEAN 
integration” is documentary research based on value or normative judgement which review and analyze 
both of paper and electronic forms including scholarly articles, academic publications, magazines, 
annual reports from multiple sources. The objective of this are to study whether mobile roaming is 
recognized as problem or not and to understand why mobile roaming rate control come to be issued, 
and second to identify what and why should be specific alternative for intra-ASEAN mobile roaming 
rate control taken into consideration.As Problem window, we observed likelihood indicators that would 
be affected to setting agenda, then, tried to find out what would be focusing events to raise mobile 
roaming rate as agenda. Next, we would like to determine there are any feedbacks from various actors 
to bring problems into consideration and what magnitude of concerning is.As Policy window, we 
review from statement, article of written by specialists both of inter and intra-ASEAN to find ideas and 
concepts related mobile roaming control. In addition, we are thoughtful of operators serving as an 
impetus or a constraint role in this issue. As a politic window, we review ICT government policies 
from both of Abhisit and Yingluck governments to examine how having been involved on that agenda. 
The ICT policies from former government until now were reviewed and analyzed to determine how 
government concentrate on mobile roaming rate control in view of public/ private issues. Next we 
observed pressure groups campaigns in mobile roaming rate control. Finally, Possible alternatives were 
indicated to define the reasonable specific alternative on mobile roaming control (Kingdon, 1995: 
Patcharee, 2013, pp.9-13). 
 
Results of the study and analysis 
 
 Roaming was occurred under the concept of “one number connected the world” that allows 
customer easy to going anywhere. Without considering complicated technical aspects of roaming, All 
operators try to make a contract to permit their customers using other networks worldwide, for 
instance, Advance Info Service Public Company Limited (AIS) customers going to Brunei Darussalam 
their mobile phones will show “BRU-DSTCom/TH GSM”. It means that you would have been extra-
charged from service operator, for example not including 7% VAT, you will charged 85 baht/min 
calling to mobile phone using Thailand network roaming in Brunei Darussalam and 55 bath/min calling 
back to person stay in Thailand; moreover, there is incoming service charge in roaming that receivers 
have to pay.Dissimilarity, True Corporation Public Company Limited (True Move) costs 12 baht/min 
calling in Brunei Darussalam and 60 baht/min calling back to Thailand. It realized that it is very 
expensive roaming rate comparing to other countries, for example from Table 1, DigiCo.,Ltd customers 
Malaysia going to Singapore by roaming StarHubCo.,Ltd network pay 5 baht/min for service charge, 
then when calling back to Malaysia it costs 16-28 baht/min depending on destination but definitely 
cheaper than Thailand network roaming. 
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No. Registered 

country 

Operators Outgoing 

country 

Roaming 

network 

Service 

charge (baht) 

Destination Service 

charge (baht) 

Incoming 

call (baht) 

1 Brunei  B-mobile Thailand AIS 31.5 Brunei 81 69 

2 Brunei B-mobile Malaysia Digi 14.5 Brunei 81 52 

3 Brunei B-mobile Singapore StarHub 21 Brunei 60 53 

4 Malaysia Digi Thailand DTAC 10 Malaysia 15 N/A 

5 Malaysia Digi Brunei DST 5 Malaysia 15 N/A 

6 Malaysia Digi Singapore StarHub 5 Malaysia 16-28 N/A 

7 Singapore StarHub Thailand AIS 25 Singapore 57.5 57.5 

8 Singapore StarHub Malaysia Digi 11.5 Singapore 8.75 17.5 

9 Singapore StarHub Brunei B-mobile 37.5 Singapore 87.5 45 

10 Cambodia Smart Thailand AIS 30 Cambodia 60 30 

11 Cambodia Smart Brunei B-mobile 30 Cambodia 90 30 

12 Cambodia Smart Singapore StarHub 30 Cambodia 90 30 

13 Vietnam VMS Brunei B-mobile 11 Vietnam 72 17 

14 Vietnam VMS Thailand AIS 26 Vietnam 81 32 

15 Vietnam VMS Malaysia Maxis 10 Vietnam 78 16 

 

Table 1 Intra-ASEAN roaming service for Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore,   
             Cambodia and Vietnam 

 
Problem window 

1. Likelihood indicators 
 Indicators are tools to monitor whether the condition has become to problem or not. For 
understanding, condition and problem should be clearly differentiated. Condition is classified as any 
incidences but it is not come to an attention of policy makers. For example, an occurrence of AIDs in 
almost 30 years ago with few people affected to that disease is condition because it is not important 
point in the past. Now, that is considered as an international epidemic disease which no effective 
treatment so AIDs at this stage is considered as a problem because of increasing attention from its 
harmful by public or maybe policy makers(Gerston, 2008, p.36).In this study,the most possible 
indicators affecting to the mobile roaming rate control agenda setting is lower mobile roaming price of 
other countries. Table 1 shows that mobile phone registered in Malaysia calling to Brunei Darussalam 
was roaming charged 5 bath/min. In contrast, there will be 85 baht/min if using Thailand registered 
mobile phone calling to Brunei Darussalam. As a result, there is a big gap in mobile roaming rate even 
we are members in ASEAN community whose ideology is one vision one identity one community but 
why mobile roaming is not the same unlike imported tax rate.  
 
2. Focusing events or crisis 
 Focusing events or crisis is rare event but sudden made public giving an attention like 
earthquake, Tsunami disaster and so on(Birkland, 2007, p.74).As reviewed in this study, there are no 
focusing events or crisis to activate mobile roaming control agenda so it is taken into account less 
likely to influence this agenda setting. 
 
3. Feedback for existing program 
 Feedback is one of the major channel to bring problems to an attention. As newspapers, mass 
media, and World Wide Web reviewed, we found that there were talking about the study of lower intra-
ASEAN roaming charged in ASEAN ICT Master Plan 2015 which planned to start in 2011. However, 
it has very slow progression; there is no update on public documents or any governmental sector 
websites about advancement. However, on customers viewpoint, there are a few feedbacks on social 
network and web blog. Table 2 shows number of telecommunication complaints in percentage between 
2011 and 2012 (NBTC, 2013, p.5). 
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No Issues 2011(%) 2012 (%) 
1 Pre-paid cellphone service i.e. assigned expired date without law 

enforcement 
32.50 29.54 

2 Incorrect service charge billed i.e. roaming service,  recharged of already 
paid users 

16.94 17.78 

3 Standard of service i.e. network failure 15.89 15.50 
4 Special service i.e. SMS bill by no service subscription 11.45 10.82 
5 Information correctness i.e. free SIM but bill afterwards 4.12 12.74 

 

Table 2 Percentage Comparison on Telecommunication Complaints between 2011 (n=2,184) and 2012 (n=2,265) 

 

Policy window 

1. Knowledge of specialists 
 As globalization, telecommunication knowledge will gradually accumulate thoroughly 
informative-based mobile roaming rate control. There are studies result in various parts of the world 
which show that in Arab world, American, Asia-Pacific and Africa have agenda setting to control 
mobile roaming control with suggested or regulated by international organizations including 
International Telecommunications Regulations (ITU), Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) proposed the recommendation on international mobile roaming services for 
voice and data roaming,  and World Trade Organization (WTO) whose roles to promote more 
competitive in delivery of roaming service. In ASEAN, Singapore and Malaysia have reached 
collaborative regulation to reduce roaming price up to 30% for voice calls by all mobile operators 
(“Bilateral mobile roaming”, 2011).  In this intervention, Singapore approach is based on industrial 
policy reflecting its position as ASEAN international business hub but the status of Malaysia was 
served as supporter in political reasons. In addition, European reason was primarily based on political 
support to solve the problem in European project. For cell phone roaming rate control,  Liau  Yun 
Qing, 2012 said that it is overambitious to create a free mobile roaming zone in Southeast Asian region 
as supported by StarHub Co.,Ltd in Singapore stated that there is no free roaming elsewhere in the 
world. However, there is some controversies about this because Telkom Co.,Ltd in Indonesia believes 
that even taking time but it is possible to create roaming free zone. From this occurrence, It can be 
analyzed from specialists knowledge that the possible alternative for roaming rate control is reducing 
approach. 
 
 
2. Operators 
 As mentioned earlier, Thailand mobile service operators is oligopoly business so they are 
more powerful to negotiate to stakeholders even though we have regulator organization like NBTC to 
control or enforce operators to follow in conform as the rule (National Telecommunication Committee, 
2008, p.93). In 2013, It is even though considered as “customer protection year”, various evidences 
show that they do not harmoniously operate in accordance with the statute. There is little impetus for 
operators to create roaming fee because they do not want to lost profit. Expected to government sectors, 
It is hopeless because NBTC dealing with mobile roaming issue by making customer suggestionto turn 
off data update or following documented guideline when going oversea countries to prevent “Bill 
shocks” effect. NBTC‟s way is parallel to Federal Communications Commission forcing operators in 
United State of America to send short messages for customers roaming awareness (Sutherland, 2012, 
p.14) 
 

Politic window 
1. ICT policies by Prime MinisterAbhisit‟s government 
 There are 3 main policies which are social security, economic, and land, resource and 
environmental policies. Those are consisting of 7 projects. The most well-known project byAbhisit‟s 
government having long period to put it up is a third generationnetwork or 3G. It is expected that 
competitive capabilities will be increased and maximized customers need to access high speen internet. 
This project was taken very much attention because, first the administrative court has a writ to postpose 
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and delay 3G auction in accused of the right of Thailand Telecommunication Commission to seek for 
operators as a result of Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 was revoked by coup d‟etat 
in 2006. after that, there would have issued that taken into talk of the town including alleged auction 
cost lower than social expectation, and customer protection issues, for example, fair service cost and 
equal distribution in internet access for all. At that time, the people mood is stronger in 3G story than 
that of other ICT issues. However, it was demonstrated that on October 2009, the 9th ASEAN 
Telecommunications and IT‟s Ministers meeting has been conducted in order to set up ASEAN ICT 
Master plan 2015 which is a part of intra-ASEAN roaming rate control initiation(“Statement of policy”, 
2008). 
 
2. ICT policies by Prime MinisterYingluck‟s government 
 Prime Minister Yingluckoffer 14 ICT projects which are pretty much comparing to the former 
government. The most outstanding projectalways heard during elective campaign in 2011 of “Pheu 
Thai Party” is “ICT free Wi-Fi project” Amain objective of which is to enhance an opportunity to 
access high speed internet throughout country and ultimately promote ASEAN integration by 
distributed 2 Mbps internet in 80% of district level within late 2015. By Yingluck‟s government, an 
auction of the Third generation network project (3G) is achieved even though strongly critique about 
lower auction price, suspected transparent auction approach, and reducing service price criteria might 
be existed. At this time, national mood is focusing and interesting after waiting for 3G service for long 
time (Adisak, 2013, pp.121-143). As a result, there is no progressive information about mobile roaming 
rate control at all(“Statement of Policy”, 2011). 
3. Pressure group campaigns 
 Pressure group is identified normally as basic need of people. They trend to make a group that 
has similarity in what they need to enhance negotiation power. The groups have to battle to achieve 
what they want to do. In reality, some groups are more powerful than others so they are influence to 
agenda setting. In this study, we classified into 2 pressure groups, first between-country and second is 
within-country groups. For between-country group, the dominant one is ASEAN Telecommunication 
Regulators Councils (ATRC) which is established in 1995, then acted as ASEAN ICT advisor since 
2001 which one of the main objectives is to support telecommunication bodies working together in 
spirit of co-operation in policy, strategic and law. In fact, it is accepted that retail roaming charges in 
ASEAN are significantly higher than others. On ATRC website, however, there are only 3 bilateral 
activity agreement to reduce mobile roaming rate which are, first Brunei Darussalam – Singapore in 
2004, and in 2005 for Indonesia- Singapore and the last Malaysia-Singapore respectively. In addition, 
Indonesia‟s ICT Minister hoped to make free mobile roaming zone in Southeast Asia by 2014 
(“ASEAN Connect”, 2013). On the other hand, there is no supportive implication to promote mobile 
roaming control in Thailand. For within-country group pressure, government sectors play a minor role 
and also customers have little powerto push any campaigns to bring this agenda into consideration of 
public perception. 
 
Conclusion 
 
 From these three windows, it can be realized that mobile roaming control is actually careless 
issueand there might not be problem in the sense of policy window model. This is because, from 
problem window, numerous feedbacks about mobile roaming is in media eye views and almost all parts 
of the world have made great effort in practical so it is a problem in broad level not to national level 
since agenda setting authorities seemingly did not hear people voice. For policy window, as knowledge 
of specialists become expanding, it is proved that the benefit of mobile roaming control is outweigh the 
costs; the tendency of more call or longer call will be multiplied when lower roaming rate but it is true 
that mobile service operators is rather oligopoly because there are many business congestions for new 
operator. Besides from these, government sectors play a minor role in addendum on ATRC Intra-
ASEAN Mobile Roaming Rates (MRR) to the Record of Intent (ROI) and ASEAN ICT Master Plan 
2015. Because they were declared and advocated by former government, there may be low priority to 
set it as agenda. 
 As government responsibilities, any decision must rely on public choice. For mobile roaming, 
government has to encounter the question of what the public interest is. First, it is necessary to know 
whether mobile calling signal was classified as public or private goods. Suppachai&Piyaporn 
(2009)categorized calling signal as quasi-public goods because it can be excluded that anyone who do 
not pay for service cannot take benefit but mobile signal is available for all need to pay for service. 
Besides calling signal, a number of customer force and knowledge of specialists plus between-country 
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pressure groups against influential operators resisting plus unintentional government in mobile roaming 
control is not enough to promote that agenda setting come into public consciousness. Thus, mobile 
roaming control is now aware of condition in our country that likely to become the problem in agenda 
setting to consolidate ASEAN integration. 
 
Suggestion 
 
 It will be more useful to study agenda setting on mobile roaming rate control by using both of 
qualitative and quantitative methods. In addition, budget constraints and other factor on political 
windows should be more extend, for example, political system, electoral politics. Because this study is 
based on value or normative judgement, it will be of benefit to differentiated objective and subjective 
conditions as stated on value conflict theory (Clemons &Mcbeth, 2001, p.5). Ultimately, comparing 
between policy window model on agenda setting with other agenda setting theories should do in the 
future. 
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Abstract 
In the light of the globalizing world, urbanization is almost everywhere and this world of ours 

is drastically evolving to an urban world. The Philippines is experiencing the same statistical trend, as 
more than half of the Filipino population resides in urban areas, and the country‟s rate of urban growth 
since 1980s is considered as one of the highest in the developing economies of Asia (Mercado and 
Manasan, 2002, p. 35). Overpopulation and overcrowding, traffic congestion, solid waste and refuse 
disposal, water and sewerage systems, public safety and security, and environmental degradation are 
just few of the many problems that are directly related to rapid urbanization. Of the many problems 
posed by metropolitan areas, one of the most intractable is that of how they can be governed effectively 
(Barlow, 1991). Given that the challenges posed by urbanization cannot be underestimated, 
governments both at the national and local levels are finding efficient and effective ways to manage 
and govern urban / metropolitan areas. One of these is the formation of metropolitan alliances between 
neighboring local government units (LGUs) to address common issues and concerns brought about by 
rapid urban growth. Yet, scholars in public administration and governance agree that the main 
challenge in metropolitan alliances is not on the formation/creation of alliances but rather in sustaining 
and maintaining them.  

This study provides an analysis and evaluation of a metropolitan alliance – the Metro Iloilo-
Guimaras Economic Development Council (MIGEDC). Taking into context that formation of 
metropolitan alliance is emerging as an approach to develop the capacities of local governments to 
meet the demands and challenges of urbanization, this study will first review and analyze the trigger 
issues and forces that led to the creation of the alliance, as well as the binding and unbinding factors 
that influence the alliance‟s governance process. The focal point of the study is the practice of good 
metropolitan governance wherein it seeks to answer the following questions: (1) is MIGEDC 
institutionally stable and financially sustainable?; (2) does MIGEDC adhere to and practice the 
principles and norms of good governance? and; (3) in the performance of the alliance‟s functions and 
mandates, were the objectives and goals achieved? These three (3) major research questions will 
eventually determine if good metropolitan governance was achieved and practiced in MIGEDC‟s 
pursuit of providing an improved quality of urban life to its constituents. It must be noted that the major 
research questions are complementary and mutually reinforcing of each other, thus serving as 
indicators of good metropolitan governance in the context of this study.  

David Easton‟s systems framework was adopted to construct the systems framework on 
metropolitan governance used as the conceptual framework of this study. Based on the findings and 
evaluation of the elements of institutional stability that includes leadership, membership, structure and 
purpose, and plans and operations, it has been found out that MIGEDC is institutionally stable. In terms 
of MIGEDC‟s financial sustainability as a metropolitan alliance, it was found out that the alliance is 
relatively sustainable in terms of finances. This relativity is justified on the point that the financial 
aspects of MIGEDC prove to be sustainable at this point, yet it needs immediate attention and serious 
reconsideration for it to be financially sustainable in the long-term perspective. Overall findings for 
practice and adherence to principle and norms of good governance reveal that MIGEDC as a 
metropolitan alliance adheres to and promotes good governance, thus promoting a culture of equity, 
effectiveness and efficiency, participation, and accountability and transparency. As a work-in-progress 
and developing metropolitan alliance, MIGEDC continually achieves it goals and objectives in the 
performance of its mandated functions through its agreed areas of collaboration, general goals and 
objectives, and the four (4) Es of metropolitan governance.  
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*Instructor, University of the Philippines Visayas and MPA Candidate, UP-National College of Public Administration and 
Governance  
**Ph.D., Assistant Professor and Director of Publications Office, UP-National College of Public Administration and 
Governance, Thesis Adviser  
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 444 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Introduction 
 

The organization and formation of alliances between and among local government units 
(LGUs) is considered as one of the most effective strategies for local economic development 
(Panadero, 2010). Beginning in the early 1990s, local government units, particularly municipalities and 
cities, began moving towards cooperative undertakings to achieve certain goals and address problems 
which are common among them. The underlying reason in forging these alliances is evident; local 
government units acknowledge that single-handedly, they cannot adequately address problems and 
concerns given their scarce/ insufficient resources and limited capacities. With most LGUs being 
heavily dependent on the Internal Revenue Allotment (IRA) share from the national government, 
coupled with the looming financial crisis that affects the economy and the constant increase in the cost 
of delivering basic services, the challenges just continue to pile-up for local governments. This 
situation is by no means unique to the Philippines as local governments worldwide are also struggling 
to deliver services in increasingly difficult conditions, trying to solve the contradictory equation of 
delivering more, with less (MacDonald, 2010).  

London, the first world city provides a classic example. As early as 1889, the London County 
Council (LCC) was established to operate all municipal services in the area of around three (3) million 
people. Rendered irrelevant and overtaken by suburban expansion, the LCC was swept away in 
Britain‟s first metropolitan reform of 1965, and was replaced by the Greater London Council (GLC). 
The GLC was short-lived as it was abolished in 1986, just 21 years after it was created. The abolition 
resulted to the dispersal of authority downward to the boroughs and upward to the central government. 
Yet, this was not a lasting arrangement as the new government for London – the Greater London 
Authority (GLA) came into effect in July 2000. With an elected Mayor and Assembly, the new GLA 
absorbed most of the former London-wide organizations and have over-all responsibility for strategic 
planning, transport, economic development and regeneration, police, and civil defense (Rao, 2007, p. 8-
9). 

Toronto, Canada in the North American Region presents the same trend. Toronto has a long 
history of metropolitan governance reforms by adapting its institutional and financial structures and 
modernizing its administration in order to deal with rapid economic, social and environmental change. 
Metropolitan Toronto was created by provincial legislation on January 1, 1954. It was a two-tier 
government structure with a metropolitan tier that encompassed thirteen (13) lower-tier municipalities, 
which by 1967 was reduced to six (6) through amalgamation (Slack, 2004 p. 16). Until 1988, Metro 
Toronto was an indirectly elected body, but in that year with the passing of Bill 29, a council composed 
of directly elected representatives was created (Rao, 2007, p. 10). Direct election of representatives to 
the council paved the way for greater accountability, but another reform was introduced 10 years later. 
On January 1, 1998, the new City of Toronto came into being by replacing the former metropolitan 
level of government and its constituent lower-tier municipalities with a single-tier city.  This 
restructuring was not initiated by local initiative but by the provincial government through the passage 
of Bill 103 or the City of Toronto Act, 1996 (Slack, 2004, p. 17).  

Closer to home examples are embodied by the Tokyo Metropolitan Government (TMG), 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and the JABOTABEK Region in Indonesia. The Tokyo 
Metropolitan Government is overseen by an elected governor who provides an executive arm of the 
Tokyo metropolis and is in effect the mayor of the central area. The Governor takes over-all control of 
metropolitan affairs and maintains the collective integrity of the administration. He has the exclusive 
right to prepare the budget, implement expenditure decisions, submit draft decrees to the Assembly, 
and levy taxes. Though the powers and functions of the Tokyo Metropolitan Assembly and Governor 
are formally separate, they collaborate as equals and are regarded as interdependent (Rao, 2007, p. 9 & 
60). Bangkok Metropolitan Administration (BMA) follows a similar set-up, with the Governor 
exercising executive powers and the Bangkok Metropolitan Council (BMC) exercising legislative 
functions. The BMA is tasked to formulate and implement policies on transport services, urban 
planning, waste management, housing, roads and highways, security services and environmental 
management. JABOTABEK metropolitan region on the other hand, is composed of the capital city of 
DKI Jakarta and the regencies of Bogor, Tangerang, and Bekasi where a joint development cooperation 
board was established in 1976 with the responsibility of coordinating development activities in this 
region. Under the Indonesian structure of local government, both the regency and the city are the same 
administration level, having their own local government and legislative body. The difference between a 
Regency and a City lies in demography, size and economy as generally, a regency comprises a rural, 
larger area than a city. Cooperation among the local governments is carried out through the 
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establishment of the JABOTABEK Planning and Development Cooperation Board headed by the 
governor of DKI Jakarta and the governor of West Java (Bintarto, 1998). 

In the Philippines, metropolitan governance and the existence of metropolitan government 
have a long history. In the case of Metro Manila alone, the political and administrative changes 
underwent three (3) legal revisions: Presidential Decree 824, Executive Order 392, and Republic Act 
7924. These revisions involved recurring themes of institutional form and mandate, functions and 
services, financing, governing body and chairmanship, and personnel / staffing (Panganiban, 1995). 
The formation of alliances among LGUs is not anymore new in the case of the Philippines. The 1987 
Constitution under Article X Section 13 stipulates that “local government units may group themselves, 
consolidate or coordinate their efforts, services and resources for purposes commonly beneficial to 
them in accordance with law”. This stipulation is likewise reiterated in Section 33 of the 1991 Local 
Government Code (LGC). Upon passage of the Code, many local governments have entered into 
cooperative undertakings either to pool resources and capabilities in delivering services, or address 
common issues, challenges and problems that go beyond administrative and political boundaries 
(Brillantes and Tumanut, 2007, p. 26). Configurations of these interlocal alliances range from the most 
common coastal-resource management alliance, to alliances for economic development, environmental 
protection/conservation, and alliance for integrated delivery of social services (e.g. health). These 
alliances are seen as instruments for local governments to increase their ability to carry out their 
mandates under decentralization (Phil. Development Forum [PDF], Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit [GTZ], European Union [EU], Canadian International Development 
Agency [CIDA], 2010).  

These alliances vary according to type and membership.  When grouped by type, alliances 
could be a geopolitical alliance, an ecosystem based, or a thematic alliance (GTZ, 2009). If grouped by 
membership, generally there are three (3) types of local alliances:  

(1)  Natural alliances among local governments which is the most common;  
(2) Public-private alliance, where local governments develop active partnerships with NGOs, 

POs and the private sector; and  
(3) Quasi public alliance made up of political subdivisions such as municipalities, cities or 

provinces that are vested with juridical personalities through legislation. 
One prominent example of a natural alliance among local government units (LGUs) is a 

metropolitan alliance. Typically, a “metropolitan alliance consists of a core city and the local 
government units (LGUs) contiguous with it” (Mercado and Manasan, 2002, p. 163). Types of 
metropolitan alliances vary across the country. These range from the establishment of a formal, upper-
tier governance structure within a metropolitan area (e.g., Metro Manila Development Authority), to 
the establishment of less-formal, consensus-based metropolitan development councils (e.g., Metro 
Naga, Metro Cebu and Metro Iloilo) and finally to the establishment of a sub-regional development 
board encompassing both urban and peri-urban regions (e.g., Metro Davao) (Treñas, 2003). 

But it must be noted that not all LGUs are open to the idea of forging alliances and entering 
into metropolitan arrangements. Some are hesitant in joining inter-local alliances and other 
metropolitan initiatives because they see metropolitanization as an encroachment to their independence 
and autonomy as local governments. Some even see it as a move for recentralization, some fear loss of 
power and authority as well as identity. Metropolitan alliances may make LGUs give up some of the 
greater and broader powers and functions they have been accorded under the 1991 LGC. Smaller LGUs 
might consider such initiative as a form of annexation and fear that they will lose their identity as a 
distinct local entity (Mercado and Manasan, 2002, p.37). But advocates of metropolitan alliances argue 
that benefits of joining an alliance offset the loss of power. The benefits include: better delivery of 
services, more efficient implementation of projects and activities, improved participation of more 
stakeholders, access to more information and better technology, and increased claim-making power for 
funds and services vis-à-vis funding agencies, etc. (PDF et al., 2010, p. 49-50). 

Moreover, scholars in public administration and governance agree that the main challenge in 
metropolitan alliances is not on the formation/creation of alliances but rather in sustaining and 
maintaining them. As cited from the experience of the League of Provinces, they say that “it is easy to 
form alliances but it is difficult to sustain them” (Delegation of the European Union [EU] to the 
Philippines and the Philippine Development Forum [PDF] Sub-Working Group on Inter-local 
Cooperation, 2010, p. 53). Many inter-LGU alliances formed earlier have slowed down, discontinued 
operation, or have become paper alliances (Ferrer, 2008). Several arrangements failed to take off due to 
the inability to sustain political support and financial support or mechanism for revenue generation 
(Brillantes and Tumanut, 2007, p.29). In a study on alliances done by Brillantes and Tumanut (2007), it 
was documented that differing political interests and priorities aggravated by change in leadership with 
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the member-LGUs resulted to the disintegration of the Marihatag, Cagwait, San Agustin, Lianga, Tago, 
Bayabas and San Miguel (MACASALTABAYAMI) alliance, while dysfunctional organization and 
management led to the dormancy and disintegration of Metro BLIST. The collapse of the Batan Bay 
Integrated Management Council in Aklan province and Central Panay Economic Union (CPEU) 
showed that lack of financial resources or mechanisms to generate income as a major barrier to 
sustainability (Brillantes and Tumanut, 2007, p.29).  

Institutional stability and financial sustainability of the alliance are integral for its survival and 
continued operation. The financial aspects of the alliance serve as its lifeblood therefore; the alliance 
must ensure that it has resources and funds to cover the cost of its operations. An alliance is financially 
stable when it has funds sufficient to cover the cost of its operation (PDF et al., 2010, p. 71). Funds are 
valuable but not a sufficient condition for the sustainability of the alliance. Funds must be 
complemented by right and working organizational structure and procedures, effective processes of 
negotiation and communication, right skills, strong link with all stakeholders, and most especially the 
exercise of political will (Ferrer, 2008). Also, there has to be commitment from the local chief 
executives (LCEs) because without it, the alliance would not prosper. Support for alliance-building and 
management, particularly in improving human resource management and building competencies of the 
people working in the alliance (EU and PDF, 2010, p. 48-49), is also important for the alliance‟s 
stability and sustainability. 

Such kind of metropolitan alliance exists between Iloilo City and its neighboring Local 
Government Units (LGUs). Being one of the highly-urbanized areas in the country, cooperation and 
coordination of LGUs within the Metropolitan Iloilo – Guimaras (MIG) area is carried through the 
Metro Iloilo-Guimaras Economic Development Council (MIGEDC). MIG is located in the Western 
Visayas region. It is composed of the City of Iloilo, its adjacent Municipalities of Leganes, Oton, Pavia, 
San Miguel and Santa Barbara, and the Province of Guimaras. With a land area of 996.76 sq. kms, it is 
the regional capital of Western Visayas. On a regional perspective, Western Visayas has a total land 
area of 20,223.2 sq. kms. and covers six provinces: Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental 
and Guimaras. The region has 16 cities namely Bacolod, Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, 
Kabankalan, La Carlota, Passi, Roxas, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Talisay and Victorias, with 
Iloilo City as the regional capital (National Statistical Coordination Board, 
http://www.nscb.gov.ph/ru6/, retrieved Oct. 1 2011). 
 
 
 
 

 

Figure 1 

Map Metro Iloilo-Guimaras (MIG) Area 
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Problem Statement and Research Objectives 
Improving the quality of urban life through cooperation and partnership is foremost in 

MIGEDC‟s vision for the Metropolitan Iloilo – Guimaras area. In the words of MIGEDC “champion” 
and former Iloilo City Mayor, now Congressman Jerry Treñas, “good governance at the metropolitan 
level is an imperative first step toward the pursuit of improved quality of urban life in large cities”.  

It is upon these contexts that this study seeks to find out how metropolitan alliances promote 
good metropolitan governance. Taking the case of Metro Iloilo-Guimaras Economic Development 
Council (MIGEDC), this paper will try to study and analyze the alliance‟s institutional stability, 
financial sustainability, adherence to good governance norms, and extent of goal achievement as 
indicators of good metropolitan governance. Thus, this study seeks to answer the main research 
question as stated:  
How does MIGEDC strive to attain good metropolitan governance in terms of institutional stability 
and financial sustainability, norms of good governance and achieving its functions and goals as a 
metropolitan alliance? 

Such compendium of factors is seen in this study as indicators of a well-managed and 
governed metropolis which is a prerequisite to an improved quality of urban life. This study will 
explore and relate these indicators and in the process analyze if these are met and fulfilled by the 
alliance, thus making it a descriptive-analytical research. The focal point of the study is the practice of 
good metropolitan governance wherein it seeks to answer the following questions; 

(1) Is MIGEDC institutionally stable? Does it manifest strong leadership, participative 
membership, enabling structures and established purpose, plans and operations? Is the alliance 
financially sustainable in terms of members‟ commitment to fund and finance the alliance? Are there 
determined sources of funds and collection mechanisms? Is the alliance capable of generating its own 
income and tap external funding sources? Are there established fund management schemes and 
accountability and transparency in all financial transactions? What are the various strategies by which 
MIGEDC attains institutional stability and financial sustainability as a metropolitan alliance?     

(2) Does MIGEDC adhere to and practice the principles and norms of good governance? Does 
the alliance practice and promote participation, equity, effectiveness and efficiency, accountability and 
transparency? Are there established mechanisms and processes that promote such practice? 

(3) In the performance of the alliance‟s functions and mandates, were the objectives and goals 
achieved? The extent of goal achievement will be measured in terms of efficiency, equity, economic 
development, and environmental sustainability  characterized as the 4 E‟s of metropolitan governance 
as based on Laquian‟s (1995) study. The alliance‟s stipulated functions and objectives as compared 
with its actual performance, especially in the agreed areas of cooperation and priority projects will also 
be considered. 

These three (3) major research questions will eventually determine if good metropolitan 
governance was achieved and practiced in MIGEDC‟s pursuit of providing an improved quality of 
urban life to its constituents. It must be noted that the major research questions are complementary and 
mutually reinforcing of each other, thus serving as indicators of good metropolitan governance in the 
context of this study. As such, it is imperative to document and analyze how MIGEDC managed to 
sustain and maintain its operations, especially its projects and programs since its inception as a 
voluntary alliance of LGUs contiguous to Iloilo City up to its present-day status as a metropolitan 
alliance of seven (7) local government units (LGUs) created through Executive Order 559.  

In the context of the research problem, the following are the specific objectives of the study: 
(1) To examine and analyze MIGEDC‟s stability and sustainability in terms of leadership, membership, 
legal structures and framework, source of funds, capability to generate own income, resource 
management, accountability and transparency etc.; (2) To examine and analyze MIGEDC‟s stability 
and sustainability in terms of leadership, membership, legal structures and framework, source of funds, 
capability to generate own income, resource management, accountability and transparency etc.; (3) To 
identify and examine MIGEDC‟s good governance practices and mechanisms, especially in their goals 
and agreed areas of collaboration; (4) To examine and analyze MIGEDC‟s goal achievement by 
comparing its actual performance vis-à-vis its stipulated mandates and functions and identified goals 
and objectives, and; (5) To analyze and draw vital lessons from the case-study on how to strengthen 
and sustain metropolitan alliances especially in terms of institutional and financial capacities. 
 
The Research Framework 

The framework used in analysis for this study is the systems framework, adapted from David 
Easton‟s (1957) “An Approach to the Analysis of Political Systems”. This framework is widely used in 
analyzing political and policy-making processes, taking into consideration the inputs, process, outputs, 
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and feedback and how these elements relate and affect each other. In the field of public administration, 
the same framework was also used to analyze the administrative system (e.g. Sharkansky). The strength 
of the framework can be attributed to its reliance on information theory (input, output, feedback) as it 
conceives the process of policy-making as being essentially cyclical and as a response of the political 
system to the forces brought upon it (inputs) from the environment (Easton, 1957). This framework as 
adopted and applied to the study is illustrated in the diagram in the next page. 
 

Figure 2  

Easton's Political Systems Framework 

 
Source: Easton, 1957 
 

The inputs on good metropolitan governance framework were identified as the “trigger 
issues” – which are general issues and considerations that prompt local government units (LGUs) to 
group themselves and constitute an alliance. The trigger issues identified were: (1) common pressing 
local concerns; (2) regional development strategies and programs; (3) opportunities brought by 
economies of scale, and; (4) efficient and effective delivery of area-wide services. The process 
component of the framework is the “metropolitan governance process”, which is composed of three (3) 
interrelated elements: (1) key actors/stakeholders in metropolitan governance; (2) administrative 
aspects of metropolitan governance, and; (3) governmental aspects of metropolitan governance. The 
key actors/stakeholders include the local government units (LGUs) and national government agencies 
(NGAs), the private/business sector, and the greater civil society including non-government 
organizations (NGOs), civil society organizations (CSOs) and local and international development 
organizations and funding agencies. On the other hand, the administrative aspects of metropolitan 
governance mandate that the alliance should have a common purpose, a coordinating structure, 
commonly agreed upon systems, and pooled resources. Lastly, the governmental aspects of 
metropolitan governance include institutional aspects, legal aspects, and financial aspects. Factors that 
affect and influence the metropolitan governance process are identified in this study as the withinputs 
of the systems framework. These withinputs are termed as the binding and unbinding factors. Binding 
factors are the factors that brought the alliance members together to work for common goals, while the 
unbinding factors are identified as irritants and deterrents in the relationship among the members of the 
alliance. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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The output component of the systems framework is in essence the focal point of this study – 
that is good metropolitan governance – defined simply as the desired standards in the practice of 
metropolitan governance. In this study, these desired standards are identified as: (1) institutional 
stability and financial sustainability; (2) practice and adherence to the principles and norms of good 
governance, and; (3) achievement of goals and objectives. These three (3) factors are seen in this study 
as indicators and standards of a well managed and governed metropolis, which are prerequisites to 
achieving an improve quality of urban life. Institutional stability mandates that the alliance possesses 
strong leadership, participative membership, enabling structures and established purpose, plans and 
operations. On the other hand, financial sustainability necessitates commitment to fund and finance 
the alliance, determined sources of funds, payment and collection mechanisms, capability to generate 
own income, capability to tap external funding sources, established fund management schemes and 
accountability and transparency in all financial transactions. Practice and adherence to the norms and 
principles of good governance was determined based on the major indicators of participation, equity, 
effectiveness and efficiency, and accountability and transparency. Other indicators of good 
governance were used as supplementary factors, given that they are all interrelated and mutually 
reinforcing of the other. Lastly, achievement of goals and objectives were analyzed and evaluated 
through the alliance‟s actual performance vis-à-vis the declared functions and mandates and goals and 
objectives. The agreed areas of collaboration and the general goals and objectives of the alliance as 
supplemented by Laquian‟s (1995) four (4) Es of metropolitan governance were used as key points of 
analysis on the aspect of achievement of goals and objectives by MIGEDC. 
 Good metropolitan governance is envisioned to be the answer to the challenges posed by rapid 
urbanization and the ever-dynamic and changing metropolitan environment. This is perfectly captured 
by the remark of MIGEDC Champion, Cong. Jerry Treñas that “good governance at the metropolitan 
level is the imperative first step towards the pursuit of improved quality of urban life in large cities”. 
When good metropolitan governance is practiced by metropolitan alliances like MIGEDC, the very 
outcome of the systems framework – that is, improved quality of urban life – will be attained. 
 
General Findings of the Study 
 The main research question of this study as stated, sought to answer: “How does MIGEDC 
strive to attain good metropolitan governance in terms of institutional stability and financial 
sustainability, principles and norms of good governance and achieving its functions and goals as a 
metropolitan alliance?”. This research question was subdivided into individual research objectives to 
facilitate better analyses and evaluation. Looking back at the objectives of this study, the study found 
out the following: 
 
Inputs, process and withinputs 

Trigger Issues 
Analysis and evaluation of this case study show that for the case of MIGEDC, the dominant 

trigger issue that led to the formation of the metropolitan alliance was the common pressing local 
concerns among the member-LGUs. The spillovers of urbanization and its related socio-economic and 
environmental issues prompted the first of the initiatives to create a metropolitan arrangement/alliance 
for metropolitan Iloilo. This aspect points to the distinguishing feature that MIGEDC is a locally 
initiated endeavor of LGUs adjacent and contiguous to Iloilo City to form an alliance to collectively 
address common concerns brought about by urbanization and its spillovers. The rendering of EO 559 
that merged MIDC and GICA to create the MIGEDC was not seen as national government intervention 
or direct imposition to create a metropolitan body but rather to strengthen the already existing 
metropolitan alliance by providing it with a legal and binding document that spells-out its mandates, 
functions, powers and obligations. Moreover, it was found out that the advantages of economies of 
scale and efficient and effective delivery of urban services were not trigger issues for the case of 
MIGEDC but rather envisioned as desired effects or outcomes of alliance formation. 

Metropolitan Governance Process 
 In the case of MIGEDC, significant and key stakeholders in metropolitan governance are 
involved through partnerships and collaboration with the alliances programs, projects and activities. 
National government agencies like DOT, DPWH, DILG, DTI, NEDA, DOH and HLURB are involved 
in the alliance. For the private/business sector, the Iloilo Business Club (IBC) and Iloilo Hotels, 
Restaurants and Resorts Association (IHRRA) are active partners of the alliance. Stakeholders from the 
civil society include Iloilo Caucus of Development NGOs, Inc. (ICODE) and Process Foundation, 
while international development organizations like CIDA, CUI, JICA, AusAID, GTZ and USAID had 
existing partnerships and collaboration with MIGEDC. Notable on this aspect is the partnership of 
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MIGEDC with CUI, which has been in place since 1994. Undoubtedly, MIGEDC has been the desired 
platform for program implementation of these international development organizations. 
 In terms of the administrative aspects of MIGEDC‟s metropolitan governance its common 
purpose, coordinating structure, operational systems and pooled resources are specifically defined and 
clearly laid-out. The alliance‟s common purpose were underscored in the nine agreed areas of 
collaboration and imbedded in the comprehensive mission, vision and goal statements of the alliance. 
MIGEDC‟s coordinating structure is that of a metropolitan development council structure patterned 
from that of Metro Naga and Metropolitan Vancouver in Canada. This coordinating structure works 
perfectly for MIGEDC given its voluntary nature and enabling approach to metropolitan governance. 
The operational systems of the alliance is embodied and specified in detail in its Operations Manual, 
which defines the alliance‟s functional roles, processes and procedures. It is on this aspect that all 
member-LGUs agreed to take up their functional roles in the alliance; wherein the province of 
Guimaras is the agri-eco-tourism center, Pavia is the agro-industrial center, Leganes is the center for 
light industries, San Miguel is the agricultural food basket, Oton is the residential center, Santa Barbara 
is the international air travel gateway, and Iloilo City will remain as the center of financial, 
commercial, governance, education, and economic activity. Also it has been found out in this study that 
MIGEDC‟s pooled resources is only consisted of the annual members contribution to the alliance – 
which is the sole source of funds for the alliance. 
 For the governmental aspects of MIGEDC‟s metropolitan governance, institutional, legal and 
financial aspects of the alliance were analyzed. The alliance has established leadership and 
membership, purpose and structures and plans and operations. Also notable under institutional aspects 
of MIGEDC is its legal backbone as an alliance. MIGEDC showcases complete legal foundation 
documents ranging from MOUs, MOAs, legislative concurrences of the Local Sanggunians of each of 
the member-LGU, EO 559 and the pending house bill (HB 3956) authored by Cong. Treñas in the 
House of Representatives. Lastly, MIGEDC‟s financial aspect was found to be heavily reliant and 
dependent on the annual members‟ contribution, with no other available sources of funds or alternative 
income-generating mechanisms at work as of the time of writing. 
 Binding and Unbinding Factors 
 For this case study, it has been observed that the binding factors that keep MIGEDC members 
working together towards a common goal is the common understanding among the members that a 
metropolitan alliance like MIGEDC is a “necessity”, to borrow the exact words of Cong. Treñas, in 
order to meet the challenges of urbanization. Also, it has been found out that member-LGUs are 
starting to get out of their individual-LGU thinking through developing a “metropolitan perspective”, 
as evidenced by the numerous remarks of interviewed LCEs quoted in using phrases like “we at 
MIGEDC”, “our metropolitan region”, “as a metropolitan area”, and other collective phrases that 
connote a wider perspective in viewing local and metropolitan governance. Furthermore, the strong 
sense of “barkadismo” and “compadre” system among the member-LGUs of the alliance reinforces 
their professional relationships with each other.  

But this does not spare MIGEDC from irritant issues and deterrents in the relationship of the 
member-LGUs with each other. It was found out that some unbinding factors include the lack of 
notable benefits that directly affect their own LGUs or the issue of one LGU benefitting more than the 
other. But the most significant irritant issue among the alliance members was the issue on traffic 
management, specifically on the perimeter boundary ordinance implemented by Iloilo City. Such 
ordinance was seen as “unfair” and “biased” to the interest of Iloilo City only, with some referring to it 
as a “shotgun law” that all are coerced to follow. On a positive note, it is noteworthy that this issue on 
traffic management was resolved, and notably MIGEDC was the platform to address the issue. After 
series of consultations and dialogues with the relevant sectors and stakeholders, a new traffic 
management plan was agreed by all member-LGUs. This only proves the point that MIGEDC is also an 
effective venue to resolve conflicting interests of its member-LGUs. 
   
Institutional Stability and Financial Sustainability 
 Institutional Stability  
 Based on the findings and evaluation of the elements of institutional stability that includes 
leadership, membership, structure and purpose, and plans and operations, it has been found out that 
MIGEDC is institutionally stable. MIGEDC‟s notable strength as a metropolitan alliance in on the 
aspect of plans and operations exemplified by its Operation Manual, strategic planning approach, and 
comprehensive sets of short, medium and long term development plans for the metropolitan region. It 
was also observed that both leadership and membership are significant strong points of the alliance, 
where alliance leaders exudes strong local influence, strong relations with alliance members, ability in 
tapping internal and external sources and leadership stability even with change in political  and alliance 
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leadership. Complementing MIGEDC strong leadership is the participative membership observed 
among the member-LGUs, where members are participative and committed to the alliance, the 
harmonious and cooperative relationship among alliance members wherein common good is balanced 
with individual LGU interests, and relative specialization among the member-LGUs‟ functions in the 
alliance. On structure and purpose, the strong points of MIGEDC include its established implementing 
structure duly agreed upon by the members and its comprehensive goals, mission and vision with 
members having unified and common perception of these goals, mission and vision.  
 Key areas for improvement under the aspect of institutional stability include the participation 
and involvement of metropolitan stakeholders and the staff complements of the Secretariat because 
even with established and legal venues for participation and involvement of other stakeholders in the 
alliance, these venues are not fully maximized. The Advisory Board, which is composed of 
representatives from national government agencies (NGAs), provincial government, private/business 
sectors, academe, and civil society groups and development agencies, was found out to be non-
functional. The Board does not meet on a regular basis and if ever they were convened and constituted 
in actuality remains a big question. The same observation goes for the sectoral representatives in the 
respective Project Steering Committees of the alliance. Some committees do not have sectoral 
members, and in instances when there are indicated members from the civil society and 
private/business sectors, their participation in meetings and activities are either limited or worse, non-
existent. On the staff complements of the MIGEDC Secretariat, both the Executive Director and 
Assistant Executive Director of the MIGEDC Secretariat are only working “part-time” on the alliance. 
This is because of the fact that they are also full-time employees of the City Government of Iloilo, one 
as City Planning and Development Officer and the other as Assistant Environment and Natural 
Resources Officer respectively. The functions and responsibilities they perform in MIGEDC are done 
on top of their mandated responsibilities as employees of the City Government. Moreover, the 
Secretariat is obviously understaffed and shorthanded, with just one (1) full time staff and a messenger 
who are also employees of the City Government assigned in special detail to the alliance secretariat.      

Financial Sustainability 
 In terms of MIGEDC‟s financial sustainability as a metropolitan alliance, it was observed that 
the alliance is relatively sustainable in terms of finances. This relativity is justified on the point that the 
financial aspects of MIGEDC prove to be sustainable at this point, yet it needs immediate attention and 
serious reconsideration for it to be financially sustainable on the long-term perspective. Aspects like 
absence of sanctions and penalties for late or non-payment of member‟s contributions and mechanisms 
and guiding rules for the contribution of non-monetary resources need immediate attention of the 
Council. MIGEDC is heavily reliant on the annual members‟ contribution as their only source of funds. 
The alliance does not have any steady funding support from the national government and international 
development agencies. Moreover, MIGEDC was also lacking in terms of other funding mechanisms 
and options for income generation. The willingness to generate funds outside of the annual members‟ 
contribution is there, but what is seen to be lacking is the translation of these willingness to actual 
programs. MIGEDC has plans to engage in business-like ventures and partnerships, impose fines, user 
fees, taxes, penalties and other fund-raising and generating mechanisms to ease the members of the 
burden of singlehandedly bankrolling the alliance. But as of the time of writing, all these remain as 
plans yet to be implemented in actuality and the current reality is that annual members‟ contribution 
remains to be the only source of funds by the alliance. 
 On a more positive note, the financial strengths of MIGEDC as an alliance includes its proper 
funds management scheme and observance of accountability and transparency in all financial 
transactions. Findings of this study reveal that MIGEDC has an established fund management scheme, 
duly agreed by all the members of the alliance – that is all funds and finances of the alliance are 
managed by the alliance treasurer selected from the members of the Council. Strict guidelines and 
processes are observed from the process of remitting of funds to disbursement, accounting and 
auditing. This is done by the appointed MIGEDC auditor, which is also selected from the members of 
the Council. Furthermore, utmost accountability and transparency in all financial transactions 
complement the financial sustainability of the alliance. MIGEDC observes proper recording and 
auditing of financial transactions done at different levels, from the Project Steering Committees 
(PSCs), the Secretariat, the alliance Treasurer and Auditor, up to the level of the Executive Council. 
Financial reports are fully disclosed and made available to the public through the MIGEDC website 
and posting on the Office of the Secretariat upon approval of the Council. The only flaw seen on this 
aspect is the frequent non-availability of the MIGEDC website for on-line access, which was found out 
to be caused by non-regular maintenance and updating of the website. 
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Practice and Adherence to Good Governance Norms and Principles 
 Participation 
 
 It was observed that MIGEDC promotes active participation of the member-LGUs, promotes 
community involvement through civic responsibility and healthy competition, provides legal authority 
and venue for participation and involvement of other sectors of the metropolitan area, and adopts 
participative mechanisms like consultations, public hearings, surveys, sessions, forum and the likes. 
Notable under this principle of good governance are the programs and projects of the alliance that 
invokes community participation. These include the Pretty Plaza Banwa Gwapa Contest, the Best 
Christmas Decoration Contest and the Search for Model Baranggay Tanod, all done annually. These 
projects and programs of MIGEDC foster community involvement and civic responsibility through 
healthy competition and recognition and awards system. Furthermore, the Search for the Model 
Baranggay Tanod was adopted and expanded by the Department of Interior and Local Government 
(DILG) into a nationwide search. To further improve this program, MIGEDC also expanded the 
original search to the Model Public Safety and Security Offices and Officers, including categories for 
police, fire bureau jail officers and rescue volunteers. 
 Moreover, findings of this study reveal that the aspect of participation that MIGEDC needs to 
improve on is the involvement of major stakeholders in metropolitan governance. As discussed earlier, 
MIGEDC‟s Advisory Board and sectoral representation in the Project Steering Committees (PSCs) are 
supposed to widen and enhance stakeholder participation in the alliance. Yet, these opportunities for 
participation are not fully maximized and utilized by the alliance and its stakeholders, as the Advisory 
Board was found out to be non-functional and almost non-existent while the sectoral representation are 
limited and in some cases, non-existent as well.   
    

Equity 
 

 MIGEDC as a metropolitan alliance promotes and adheres to equity in governing the 
metropolitan region as manifested in having an Operations Manual as a universal guide for all 
constituents and members of the alliance, promotion of right to equal access to basic services as 
espoused by the Metro Iloilo Health Alliance (MIHA), promotion of gender equality and sensitivity 
through the MIGEDC Gender Analysis and Strategy and MIGEDC Gender and Development Focal 
Team, promotion of equal distribution of economic benefits and advantages through the Iloilo Night 
Market Program and the functional roles that each member-LGU performs in the alliance, and in 
promoting pro-poor policies and reasonable preference and protection of the disadvantaged sectors of 
the metropolitan society through the expanded PhilHealth membership program and the institutional 
partnership and linkages in providing for the housing needs of the urban poor. 
 The Metro Iloilo Health Alliance (MIHA) is one of the notable projects of MIGEDC that 
promote and advance equity in the metropolitan area. Through MIHA‟s “two-way referral system”, the 
alliance ensures that quality and effective health care is made readily accessible and available to the 
metropolitan constituents, from the level of the health centers up to the level of government hospitals. 
Also, the expanded PhilHealth membership program which is a component of the MIHA, ensures that 
even the poor and the marginalized sectors have access to quality health care at minimal or no expense 
at all, depending on the health service needed. These, among all others previously discussed, promote 
equity among the citizens of the Metro Iloilo-Guimaras region.  
 
  Effectiveness and Efficiency 
 
 In terms of effectiveness and efficiency, MIGEDC adheres and promotes this principle of 
good governance through promoting integrated and inter-sectoral planning and participative budgeting 
as evidenced by the Metro Iloilo-Guimaras Integrated Spatial Development Framework (MIGISDF), 
Metro Iloilo Guimaras Integrated Urban and Regional Infrastructure Plan (MIG-02), Integrated 
Tourism Action Plans, and many other integrated and coordinated plans framed and adopted by the 
alliance. MIGEDC also promotes effectiveness and efficiency in revenue collection and spending and 
disbursement through the adoption of the Enhanced Tax Revenue and Collection System (ETRACS) 
and the electronic Business Permit and Licensing System (e-BPLS). Effectiveness and efficiency is 
also upheld by the alliance though a clearly defined mission-vision statement that guides the overall 
direction of the alliance, minimal or eradication of duplication and overlapping of functions through 
clearly delineated functional roles of the member-LGUs, and satisfaction of the metropolitan 
stakeholders on the overall performance of the alliance. 
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 Moreover, the aspect of effectiveness and efficiency that MIGEDC needs to focus more is on 
delivery and regulation of public services through partnerships and other forms of venture with the 
private sector and civil society. Though it was observed that MIGEDC is not lacking in terms of 
partnership and linkages with development groups and organizations, what was found out to be 
deficient is the actual partnerships and other forms of joint venture in the delivery of metropolitan 
services. MIGEDC has indicated in their numerous plans that they are open to ventures and 
partnerships such as Build-Operate-Transfer (BOT), public-private partnerships (PPP) and the likes. 
Yet, as discussed earlier, all these remain as plans yet to be implemented and seen in actuality. As of 
the time of writing, MIGEDC has no existing partnerships and ventures of this kind in the delivery 
and/or regulation of basic metropolitan services. 
 
 Accountability and Transparency 
 
 On this aspect of good governance, MIGEDC was observed to adhere and practice utmost 
accountability and transparency through having established mechanisms that exact and promote 
accountability and transparency, through publication and dissemination of vital and necessary 
information to the public, regular and organized consultations and opportunities for feedback, and 
established mechanisms for anti corruption like independent audit, accounting and monitoring of the 
alliance‟s financial transactions. MIGEDC ensures utmost accountability and transparency by strictly 
and rigidly following standard government procedures in disbursing and accounting of funds. 
MIGEDC sees to it that they conduct consultations and public hearings for their metropolitan 
constituents especially on new projects and programs and on the accomplishments of the alliance. Most 
notable on MIGEDC practice and adherence to accountability and transparency is the observation that 
anti-corruption mechanisms of accounting and auditing are embedded in the alliance‟s organizational 
structure that complements the standard accounting and auditing done at the individual member-LGU 
level. Within themselves, MIGEDC Mayors selected and appointed the Municipality of Oton as the 
alliance treasurer and Municipality of San Miguel as the auditor. These practices were found out to 
exact accountability and transparency on MIGEDC, especially on its financial transactions. 
 Furthermore, MIGEDC needs to address the concern of frequent unavailability and not 
updated contents of the MIGEDC website, in order to further enhance and promote accountability and 
transparency. Given that the MIGEDC website is utilized by the alliance to publish and disseminate 
accomplishment reports, accounting and audit findings, financial reports and other significant 
documents, it is imperative that the MIGEDC must make sure that the platform or venue for 
information dissemination is available for those who might want to access it. In this case, the alliance 
must make sure that the MIGEDC website is properly maintained and updated for it to effectively serve 
its purpose in exacting and promoting accountability and transparency. 
 Overall findings for practice and adherence to principle and norms of good governance reveal 
that MIGEDC as a metropolitan alliance adheres to and promotes good governance, thus promoting a 
culture of equity, effectiveness and efficiency, participation, and accountability and transparency. It 
was also observed that through promotion and adherence to these principles of good governance, 
MIGEDC evolves to be a paradigm of good governance among metropolitan alliances, thus being more 
capacitated to meet the challenges of urbanization in pursuit of providing an improved quality of urban 
life to its metropolitan constituents. 
 
Achievement of Goals and Objectives 

On MIGEDC‟s achievement of goals and objectives as a metropolitan alliance, these were 
analyzed based on the alliances nine (9) agreed areas of collaboration, its goals as stipulated on EO 559 
and other official pronouncements of the alliance, and Laquian‟s four (4) Es of metropolitan 
governance which consists of efficiency in the delivery of urban services, equity in the inter-
relationships of groups and classes in the urban society, economic development in the mega-urban 
region, and environmental sustainability in the process of development. 

 
Agreed Areas of Collaboration 
 

 In the case of MIGEDC‟s agreed areas of collaboration, significant efforts and steps were 
already undertaken by the alliance on every agreed area of collaboration. The researcher observed, and 
it was confirmed by Executive Director Peñalosa, that each Project Steering Committee (PSCs) in-
charged of an area of collaboration has a “pet project” or “pioneering program”. For the Committee on 
Environmental Management, their “pet project” is the newly launched Metro Iloilo-Guimaras 
Bioregion Initiative, a project done in close coordination with the Canadian Urban Institute (CUI) and 
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Tigum-Aganan Watershed Management Board (TAWMB). The Committee on Trade and Investment 
Promotion banners their Iloilo Investment Promotion Center (IIPC) which is a partnership among 
MIGEDC member-LGUs, Department of Trade and Industry (DTI), Iloilo Business Club (IBC), Iloilo 
Hotels Restaurants and Resorts Association (IHRRA), and other major urban stakeholders. It is a body 
tasked to promote the Metro Iloilo-Guimaras region as an ideal investment destination. The Committee 
on Basic Services Delivery considers the Metro Iloilo Health Alliance (MIHA) as their “pet project”, 
pushing for an efficient and effective delivery of basic health services through the “two-way referral 
system”.  
 On the other hand, the Land Use Planning and Management Committee boast the Metro Iloilo 
Guimaras Integrated Spatial Development Framework (MIGISDF) as its priced project, together with 
its subsidiary plan, the Metro Iloilo Land Use Framework (MILUF) and the Metro Iloilo Physical 
Framework Plan (MIPFP). The Committee on Infrastructure Development considers the Metro Iloilo 
Flood Control Project and the Circumferential Road Network as the “pet projects” of the committee, 
while Public Safety and Security Committee is very proud of its Annual Search for the Model 
Baranggay Tanod which they already expanded into the Search for the Model Public Safety and 
Security Offices and Officers. The Committee on Tourism Development pioneers the Metro Iloilo-
Guimaras Integrated Tourism Action Plan, the Central Business District Revitalization, and the 
Experience Iloilo Guimaras Program. The Metro Iloilo Integrated Transport Development and Traffic 
Management Plan and the eventual implementation of the improved Perimeter Boundary Ordinance are 
achievements of the Traffic Management and Transport Development Committee. Lastly, the 
Committee on Special Projects boasts their existing and lasting linkages and partnerships they forged 
with different agencies and organizations, both local and foreign. 
 
 MIGEDC’s Goals as a Metropolitan Alliance 
 
 MIGEDC as a metropolitan alliance is an effective and efficient body in formulating, 
coordinating and monitoring of programs, projects and activities for the acceleration of economic 
growth and development of the metropolitan area. Findings of this study reveal that MIGEDC has 
formulated comprehensive and integrated plans for each agreed area of collaboration. The MIGEDC 
Spatial Development Plan, MIGEDC Roadmap 2010 and 2015, Integrated Urban Infrastructure Plan, 
Tourism Strategy and Action Plan, Downtown CBD Revitalization Plan, Guimaras-Iloilo Ferry 
Terminal System Plan, Growth Corridor Framework, Metro Iloilo Traffic Management Study, 
MIGEDC Capacity Building Plan, Investment Portfolio, Metro Iloilo-Guimaras Integrated Spatial 
Development Framework (MIGISDF) and Metro Iloilo-Guimaras Integrated Urban and Regional 
Infrastructure Plan (MIG-02) all point to the aspect that MIGEDC is the collective platform in the 
formulation of these plans. All of these plans and frameworks embody collaboration among member-
LGUs through integration and coordination of services to achieve metropolitan development. 

Also, MIGEDC as an alliance continues to address the area‟s emerging problems brought 
about by rapid urbanization and the spatial development challenges of tourism and economic 
development. Findings of the study reflect that the emerging problems of the Metro Iloilo-Guimaras 
region are consist of the socio-economic and environmental effects of urbanization and the spillovers 
brought about by rapid urbanization. These emerging problems range from concerns on traffic 
congestion, worsening air quality, inadequate potable water supply, deficiencies in solid waste 
management, environmental degradation and flooding, and growing poverty and inequality. To 
effectively address these concerns, MIGEDC has classified and categorized this based on the agreed 
areas of collaboration. Also, the assumption of the functional roles of each member-LGU was built on 
the perspective of comprehensively addressing the metropolitan area‟s emerging concerns. 
  Lastly, as a metropolitan alliance in one of the most vibrant and active economies of the 
country, MIGEDC was able to carry out and formulate, implement, coordinate and monitor programs, 
projects and activities that support the Mega-region Economic Development Strategy of the national 
government, wherein the Metro Iloilo Guimaras region was identified as the center of tourism. Analysis 
and findings of the study points that the naming of the Metro Iloilo-Guimaras region as “festival capital 
of the Philippines” and the implementation of the “Experience Iloilo-Guimaras” program were all built 
around the mega-regions strategy of the national government. The promotion and development of 
sustainable tourism in the metropolitan region is consonant and complementary to the mega-regions 
strategy of the national government, which provides justification why MIGEDC was found out to put 
due emphasis on this goal. 
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Four Es of Metropolitan Governance 
 

 In the performance of its functions and goals, MIGEDC satisfies the four (4) Es of 
metropolitan governance as identified by Laquian (1995). Efficiency in the delivery of urban services 
was achieved by MIGEDC through coordination and collaboration of metropolitan services like health 
services, transport and traffic management, tourism initiatives, public safety and security, among 
others. On the other hand, equity in the inter-relationships of groups and classes in the urban society is 
promoted by the alliance through Gender and Development initiatives, providing social safety nets for 
the poor and underprivileged, making available essential metropolitan services to those who could not 
afford and not capacitated to access such services, and the like.  Furthermore economic development of 
the metropolitan region is promoted by various programs and projects by MIGEDC like the Panay Area 
Business Development, Iloilo Investment Promotion Center, Tourism Promotion initiatives, and the 
Downtown Revitalization Project. Lastly, environmental sustainability is ensured by MIGEDC through 
adoption of environmental programs and projects like the bioregions approach. In summary, it has been 
found out through this study that some achievements and accomplishments of the alliance transcend set 
indicators and targets. It has been observed that MIGEDC member-LGUs are more capacitated and 
able in facing daunting urban challenges. Also, improved capacities of LGUs and their leaders resulted 
to earning distinctions and recognitions of good governance and good leadership and other awards. 
 
Conclusions and Recommendations 
 
 In the analysis and evaluation of MIGEDC‟s pursuit of good metropolitan governance, the 
following can be concluded: 
 1. The creation of MIGEDC was triggered by common pressing local concerns of the 
metropolitan area, which was predominantly in addressing the problems brought about by rapid 
urbanization and its spillovers. The problems identified include traffic congestion, worsening state of 
metropolitan environment, inadequate potable water supply, deficiencies in solid waste management, 
environmental degradation and flooding, and growing poverty and inequality;  
 2. The institutional, legal and financial aspects of the MIGEDC as a metropolitan alliance are 
interrelated and thus reinforcing of its purpose, structure, systems and resources. These aspects of 
metropolitan governance are enhanced and developed by the collaborative and healthy interaction of 
the governmental actors, private/business sectors and the civil society that serve as the foundation in 
which a metropolitan alliance is built on. Moreover, MIGEDC as a metropolitan alliance is influenced 
by binding and unbinding factors that affect relationships inside and outside of the alliance. Thus, it is 
stressed that binding factors should be strengthened by the alliance while the unbinding factors should 
be corrected or mitigated; 
 3. As a metropolitan alliance, MIGEDC is institutionally stable as manifested by strong and 
influential leadership, participative membership, enabling organizational structure and established 
purpose, plans and operations. Also, MIGEDC as a metropolitan alliance is relatively sustainable in 
terms of finances, with relativity justified on the grounds that the financial aspects of MIGEDC prove 
to be sustainable at this point, yet it needs immediate attention and serious reconsideration for it to be 
financially sustainable in the long-term; 
 4. MIGEDC as a metropolitan alliance exemplifies being a paradigm of good governance 
through promotion of a culture of equity, participation, effectiveness and efficiency and accountability 
and transparency. MIGEDC‟s practice and adherence to the norms and principles of good governance 
radiates the prominence of good governance as the crucial link to metropolitan development; 
   5. As a work-in-progress and developing metropolitan alliance, MIGEDC continually achieves 
it goals and objectives in the performance of its mandated functions through its agreed areas of 
collaboration, general goals and objectives, and the four (4) Es of metropolitan governance, and; 
 6. MIGEDC as a metropolitan alliance remains to be a promising platform of coordinated and 
integrated approach to metropolitan governance thus providing an improved quality of urban life to the 
citizens and constituents of the Metro Iloilo-Guimaras region. 

In the light of the analysis, findings and conclusions of this case-study on the pursuit of good 
metropolitan governance by MIGEDC, the following recommendations and policy considerations are 
rendered to alliance-building and metropolitan alliances in general: 
 1. It is highly recommended for highly urbanized cities and its contiguous and adjacent LGUs 
to locally initiate the formation of a metropolitan alliance, inter-local cooperation, or any alliance of 
similar nature.  Also, the national government through its appropriate agencies like DILG should 
encourage the formation of such alliances, especially to those identified as parts of the mega/super-
regions economic development strategy; 
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   2. Existing alliances should be improved and strengthened, based on institutional, financial 
and legal aspects. These existing alliances should be cited and recognized for good practice so that it 
will encourage and inspire replication on LGUs aspiring to build one. Also, study tours and knowledge 
and expertise exchange should be encouraged to further strengthen inter-local and metropolitan 
alliances, and; 

3. That aside from the guiding principles from the 1987 Constitution and the 1991 Local 
Government Code, more enabling laws on metropolitan governance and alliance-building should be 
drafted by the appropriate governmental agencies (Congress / Senate). These enabling laws should 
contain stipulations on funding and institutional support coming from the national government to 
jumpstart the creation of these alliances 
 For Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council (MIGEDC), the following 
specific recommendations are suggested: 
 

Structure and Organization 
 

 1. The alliance should consider reconstituting and strengthening its Advisory Board in order to 
enhance participation of the civil society and the private/business sectors. The Advisory Board should 
also meet in a regular basis (say at least once every quarter) for it to function and become an effective 
source of policy advice and information for the Executive Council.  
 2. Sectoral representation in every Project Steering Committee (PSC) should be strictly 
observed in order to enhance participation from the metropolitan stakeholders. These sectoral 
representatives are the ones that embody the interest of their sectors in the respective PSCs. For 
instance, for the Committee on Traffic Management and Transportation Development, sectoral 
representatives should come from the transport sector, for instance the President of the Public Utility 
Vehicles Owners and Drivers Association. 
 3. MIGEDC should consider hiring a full time Executive Director to head and supervise the 
day-to-day businesses of the alliance. The current Executive Director is working with the alliance on a 
“part time” basis given his responsibilities and obligations as the City Planning and Development 
Officer for Iloilo City. Given the workload of supervising and coordinating MIGEDC‟s activities, 
programs and projects, it is but imperative to hire a full-time Executive Director for MIGEDC. Also, 
MIGEDC needs to consider hiring full-time staff for the Secretariat in order to make it more effective 
and sustainable body for coordination of the alliance‟s day-to-day activities. 
 4. MIGEDC should look at the need to secure a larger and separate office space for the 
alliance Secretariat. Currently, the secretariat shares office space with the City Planning and 
Development Office in the new Iloilo City Hall. This set-up is understandable and imperative as of now 
given that the MIGEDC Executive Director is also the head of the City Planning and Development 
Office. But once the alliance, gets to hire full-time Executive Director and staff to man the everyday 
business of the secretariat, it should consider securing a separate and larger office space of its own. 
 5. In the long-term, the MIGEDC might want to consider rotating the alliance leadership, say 
every 3 years. Though in the case of MIGEDC, the selection of leaders was consensually agreed by all 
members, it does not remove the possibility that the other members of the alliance may develop a “big 
brother” dependency to the leading LGU. Aside from rotating leadership, the alliance may also want to 
regularly rotate among themselves the responsibility of acting as Treasurer and Auditor of the alliance. 
This will facilitate healthy distribution of responsibilities among the member-LGUs.  
 

Management and Implementation 
 
1. MIGEDC should consider adding stipulations and guidelines in the Operations Manual to 

govern funding and finance-related aspects. For instance, it would be rational to institutionalize and to 
put into writing the imposing of fines, sanctions and penalties for delayed or non-payment of the annual 
contribution. In this way, the alliance could invoke the binding legality of the document, in case there 
are cases of late or non-payment of contributions. 
 2. The alliance should also draft clearer guidelines on pooling and sharing of resources, 
especially non-monetary resources like office spaces, personnel complements, equipments, office 
supplies and the likes. 
 3. MIGEDC should find other ways to finance and bankroll the alliance, as the danger of 
“donor fatigue” can possibly happen in the case of the member-LGUs, given that the alliance is heavily 
reliant on the members‟ annual contribution. MIGEDC can seek funding from the national government 
through the GAA (which is part of the proposed HB 3956 of Cong Treñas), but given the tedious nature 
in asking for funding through legislation, the alliance might want to consider alternative ways to 
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generate income. One could be on exacting user fees, fines, penalties, taxes and the likes of integrated 
services delivered or regulated by the alliance. Another could be to engage in business-like ventures 
and partnerships with the private sector. To recall, the alliance is seen to be open to this possible 
alternative source of income, as embodied on their plans and development frameworks. If this is so, 
engaging in private-public-partnerships and other business-like ventures is just a matter of 
implementing and putting the plans into action. 
 4. In line with finding other sources of income and implementing planned public-private-
partnerships and other business-like ventures, MIGEDC can assign this specific task to the Committee 
on Special Project Planning and Development to be given due priority.  

5. MIGEDC should always make sure that the alliance website is properly maintained and 
updated. Also in the light of the emergence of social media as powerful platforms of accountability and 
transparency, the alliance might want to think about setting-up a Facebook page and /or Twitter 
account. Through this, the alliance makes itself more accessible to its constituents in the digital world. 
 
Agenda for Future Studies 
 Future researches on inter-local alliances and metropolitan governance can possibly look at 
the most common concern of most alliances in the Philippines – that of lack of funds and absence of 
institutionalized financial support from the national government. Possible research inquiry can start 
with looking at the idea of earmarking specific percentages of the LGUs IRA to serve as automatic 
source of fund ofr alliances. Also, future studies on the same matter can be focused on analyzing 
possible amendments on the Local Government Code of 1991 to introduce specific stipulations 
governing inter-local and metropolitan alliances. 
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Disaster Communication and Information Management of the Philippine 
National Disaster Risk Reduction and Management Council:  

A Research Proposal 
 

Julian Leonard S. Chuidian* 
Maria Faina L. Diola** 

 
Abstract 

 
This study is about the disaster communication process of the Philippine government. It aims 

to provide readers with an overview of Philippine Disaster Management with emphasis on its 
communication functions. Information was gathered through a series of interviews with key officials of 
the Philippine government concerned with information dissemination, disaster management, and 
presidential communication. 

The main research problem presented in the paper asks: Is the current messaging process of 
the Philippine Government adequate and effective in communicating disaster-related information to the 
public? This is further divided into the three sub-problems: (1) Are members of the National Disaster 
Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) coordinated in the formulation and 
dissemination of information?; (2) Is the current communication mechanism (message formulation and 
dissemination) of the National Disaster Risk Reduction and Management Council effective in 
informing the citizens?; and (3) Are the people receptive to the information given by the authorities?
  

Christopher Hood‟s theory of New Public Management (NPM) was used to guide the research 
with the doctrines of Explicit Standards of Measures and Performance and Greater Emphasis on Output 
Controls chosen as theories to address adequacy and effectiveness of communication. According to 
Hood (1991), Explicit Standards of Measures and Performance means that government should define 
goals, targets, and indicators of success, which are preferably expressed in quantitative terms, 
especially for professional services. Greater Emphasis on Output Controls on the other hand is seen as 
resource allocation and rewards linked to measured performance; breakup of centralized bureaucracy-
wide personnel management. Its justification is to stress results rather than procedures. 

Being that this is a research proposal, the study cannot be deemed as completed since there is 
a need to go deeper in the fields of communication adequacy and effectiveness. More data and 
information on the Philippines‟ disaster management office are currently being studied and evaluated 
for further research. 

 
Keywords: Disaster Management/ Communication/ Philippines 
 

INTRODUCTION 
 

The geographic location of the Philippines makes it vulnerable to natural disasters. 
Throughout its history, the country has experienced a growing mix of earthquakes, typhoons, droughts, 
and volcanic activity. In a study conducted by the World Bank,the Philippines was reported to have 
incurred “an average cost of Php 15 billion per year in direct damages between 1970 and 2000, and 
killing about 866 people per year”(World Bank, n.d.). And recently, the Citizens‟ Disaster Response 
Center (CRDC) mentioned the Philippines as having the third highest share of the world‟s natural 
disasters in 2010(GMA News, 2011). Based on these data, the government had taken policy measures 
implemented programs to address this worsening problem.  

On May 27, 2010, President Gloria Macapagal-Arroyo signed Republic Act 10121, also 
known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, into law. This Actcalls 
for the state to “develop, promote, and implement a comprehensive National Disaster Risk Reduction 
and Management Plan (NDRRMP) that aims to strengthen the capacity of government to build disaster 
resilient communities andenhance disaster preparedness”(Section 2, Republic Act 10121). One of the 

                                                 
*Special Assistant to the Secretary, Presidential Communications Operations Office, Republic of the Philippines 
  MA Student (Public Administration), National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines  
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most significant features of this law is the strategy to mainstream disaster risk reduction and climate 
change in development processes. 

A key provision in Republic Act 10121 states the former National Disaster Coordinating 
Council (NDCC), whichin itself carries certain semantic problems, be renamed to the National Disaster 
Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) (Section 5, Republic Act 10121). Not only did 
this rectify the linguistic aspect of the Council‟s name, but it also signified a shift in paradigm, that 
from a culture of disaster response to that of disaster preparedness and mitigation. 

The enactment of this law is believed to be aresponse to TyphoonsOndoy (International name: 
Ketsana) and Pepeng (International name: Parma) in September 2009 when the Philippines experienced 
two of the worst and costliest natural disasters in history (Climate Change Commission, 2013). 
According to the National Statistical Coordination Board, Ondoy and Pepeng left almost a thousand 
people dead and economic losses estimated to be at Php 38 billion(NSCB, 2009). There was intense 
public outrage and despair over what had happened andPhilippine Disaster Management would 
experience its tipping point. 

The past years challenged the existing mandate of the NDRRMC due to three devastating 
typhoons in a span of twelve (12) months. The Philippines experienced a number of typhoons affecting 
not only the National Capital Region, but also the seldom-affected areas of Mindanao. The most recent 
typhoon to hit the country was Typhoon Bopha (PH name: Pablo) in December 2012, which left over a 
thousand people dead and damages amounting to over Php 36 billion (GMA News, 2012). Despite the 
lower number of casualties vis-à-vis Typhoon Sendong (International name: Washi), Typhoon Pablo 
incurred more economic losses (ABS-CBN News, 2013). 
 
OBJECTIVES 

 
The primary objective of this paper is to present an initial assessment of the messaging process 

of the National Disaster Risk Reduction and Management Council through its implementing arm, the 
Office of Civil Defense. This paper is aimed at producing a research proposal on effective disaster 
communication using Christopher Hood‟s theory of New Public Management (1991) while presenting 
preliminary findings on the Philippines‟ disaster management organization. The research seeks to spark 
interest for researchers to come up with more literature in the field of communication and disaster 
management.  

Though addressing and improving disaster management processes should be holistic in nature, 
this study will only focus on the role of communication, particularly its messaging function, in the first 
priority area of the National Disaster Risk Reduction Plan (Disaster Prevention and Mitigation). 
Communication and information management in other priority areas are considered vital and should 
not be taken in any way as an exclusive component of disaster prevention and mitigation.Succeeding 
researches on other priority areas are highly encouraged to enable readers to fully understand the 
importance of communication in disaster management. 

This study will not feature the current state of the country‟s communication infrastructure and 
will not dwell on the topic of Information and Communication Technology (ICT). The author will 
assume that there are already existing and reliable communication technology like early warning 
systems and two-way radios that are available for the use of government and are functioning at 
optimum levels. Should the reader find evidence suggesting a different state of communication 
infrastructure and equipment in the Philippines, the improvement of information and communication 
systems should be separately studied in coordination with the Information and Communications 
Technology Office under the Department of Science and Technology and other concerned agencies. 

The study is deemed to be significant since academic literature on communication strategies 
on disaster management is limited. The author believes that a study on the role of communication in 
disaster management will benefit governments, especially those who experience natural calamities on a 
regular basis, and its constituents in the pursuit of casualty-free results. 
 
RESEARCH PROBLEM 
 

From 1980-2010, the Philippines experienced 363 events that killed 32,956 people; economic 
damages have totaled to $7,417,145,000 and 116,212,416 people were affected (Prevention Web, 
n.d.).In March 2013, the World Bank recently commissioned the Social Weather Stations (SWS) to 
conduct a survey on climate change information and its impacts. According to the World Bank‟s press 
release, “many survey respondents however admit that they have yet to fully understand climate change 
and its impacts. Thirty eight percent (38%) have “only little” and fourteen percent (14%) have almost 
no understanding as against twelve percent (12%) who have “extensive” and thirty five percent (35%) 
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”partial but sufficient” understanding(World Bank, 2013). Based on these figures, one can surmise that 
climate change and disaster management have barely entered the consciousness of Filipinos. 

A report conducted by the United Nations University‟s Institute for Environment and Human 
Security and the German Alliance Development Works ranked the Philippines third on the list of most 
vulnerable countries to climate change (Inquirer, 2012). The Asian Development Bank Special 
Evaluation Study entitled: ADB’s Response to Natural Disasters and Disaster Risks lists the 
Philippines as the third developing member country (DMC) at highest risk of human losses and 
economic damage where 4 out of 5 residents of the Philippines live in areas of high mortality risk 
(ADB, 2012).  

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) conducted a 
post-disaster assessment on Typhoon Pablo and discovered that “a lack of accessible information and 
unfamiliarity with disaster warning systems may have contributed to the loss of lives”(OCHA, 2013). 
Philippine social media users posted comments and reactions blaming the Philippine government for 
seemingly lack of communication between the National government and there sidents of Compostela 
Valley, the province devastated by Typhoon Pablo. Some posts even went as far as saying that with 
sufficient and timely information; the country would experience fewer, or avoid any casualties. On the 
contrary, the government, through the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services 
Administration (PAGASA) and the Office of Civil Defense, released weather advisories as early as a 
week before Typhoon Pablo intensified. 

It is because of this reason that this study wishes to present the main research problem: Is the 
current messaging process of the Philippine Government adequate and effective in communicating 
disaster-related information to the public? 
 The author realizes that setting a measure of success for communication can be problematic as 
there are arguably no universal standards for quantifying effective communication. However, in the 
interest of this research, the researcher suggests the measurement success be based on the number of 
citizens informed on disaster-related knowledge. Based on the interview with officials of the National 
Disaster Risk Reduction and Management Council and the Office of Civil Defense, successful disaster 
management is attributed to the total number of casualties experienced. 
 
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The researcher has decided to use the theory of New Public Management (NPM) by 
Christopher Hood (1991). According to Hood, the origins of NPM can be interpreted as a “marriage of 
two different streams of ideas.” The first of the two is called „new institutional economics‟ which is 
based on the principles of contestability, user choice, transparency, and incentive structures. New 
institutional economics is then coupled with business-type „managerialism‟ which uses the ideas of 
„professional management‟ as portable, paramount over technical expertise, requiring high 
discretionary power to achieve results and central and indispensable to better organizational 
performance.  
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Figure 1: Theoretical Framework. Doctrinal Components of New Public Management 
Source: Classics of Public Administration. Christopher Hood cited in Shafritz & Hyde, 2007. 
 

Institutional economics, being one of the key elements of New Public Management, has 
various ways of changing the way government works. The concept of market and quasi-market type 
mechanisms (MTMs) is believed to promote cost savings and responsiveness. This particular MTM 
complements Christopher Hood‟s theory of New Public Management as it places emphasis on quality 
“in the sense of making public services more responsive to the wishes of their users” (Larbi, G.A., 
2003). 

Hood‟s doctrine on stressing results rather than procedures and identification of goals should 
serve as a guide for government in addressing disaster-related information management. The 
effectiveness of communication should have a standard measure for it will be the basis of attaining an 
agency‟s goal. Nevertheless, information services should be more preventive than reactive so as to 
satisfy the needs and wishes of the citizenry. 
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RESEARCH METHODOLOGY  
 

The researcher considered approaching this study through both quantitative and qualitative 
means; but due to time constraints and unavailability of stakeholders, it was decided that the study 
would employ qualitative research methods such as key informant interviews, group discussions, 
analysis of official documents and materials, and participant observation. Interviews with various 
government officials were conducted throughout the research, gathering evidence and opinions from 
both frontline actors and key decision-makers. Official documents were also secured through the access 
granted by government websites. 

The first interview conducted was with Secretary Sonny Coloma of the Presidential 
Communications Operations Office, the communication arm of government responsible for 
information dissemination; second with Ms. Girlie Bangunan, Officer-In-Charge of the Philippine 
Information Agency‟s Regional Operations Division; third, with Mr. Nilo Mamaclay, Staff Director of 
the Philippine Information Agency‟s Planning and Communication Research Division; fourth, with Mr. 
Ogie Salvador, Philippine Information Agency representative to the National Disaster Risk Reduction 
and Management Council‟s Operations Center (NDRRMC-OPCEN); Major Rey Balido, Spokesman of 
the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC);and lastly, with 
Lieutenant Colonel Edwin Sadang, Senior Military Assistant to the Civil Defense Administrator and 
Officer-in-Charge of the Office of Civil Defense‟s Operations Division. The researcher was also able to 
attend the National Summit for DRRM for Local Chief Executives on March 20, 2013, which was 
attended by Defense Secretary and NDRRMC Chairman Voltaire Gazmin, Office of Civil Defense 
(OCD) Administrator and NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, along with various 
Local Government Chief Executives. 
 
Listed below are some of the questions asked throughout the interviews: 
 

1. What is the current process of information from the source to the receiver? 
2. Who are the main actors in the gathering, crafting, and disseminating of information? 
3. Have you ever encountered problems or challenges in managing information from the national 

level down to the local level? 
4. What is your role in the information and communication efforts of your agency? 
5. Where do you get your information on natural disasters? 
6. How does the National Government transmit information to the local governments? 

 
RESULTS OF THE STUDY AND ANALYSIS 

 
Communications Secretary Sonny Coloma narrated his personal experience and shared his 

thoughts on the country‟s communication efforts in disaster management. He cited Typhoon Pablo as 
an example. According to him, the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services 
Administration(PAGASA), the Philippines meteorological agency, sent out warnings a week prior to 
the typhoon‟s landfall. Residents in Compostela Valley in Mindanao were informed in advance giving 
them ample time to evacuate to a safer location. However, it was brought to his attention that the last 
time a typhoon swept across their area was a hundred years ago. Save for a few centenarians, no one in 
their area had any experience of a typhoon and how destructive it can be. He said that despite official 
warnings and information from the government, since no one can account to having ever experienced a 
typhoon, the warnings were taken lightly. He suggested that information might not be the only deciding 
factor in this case; but what‟s more important is an individual‟s experience to this particular 
occurrence. 

This was also the view shared by Randy David, a professor of sociology from the University 
of the Philippines, in his articledated December 8, 2012: 

 
To believe that it is sufficient to centralize the issuance of warnings and 
relevant information in the NDRRMC using radio, television, and the new 
social media is to assume that the message and its implications for action are 
uniformly understood. We should know by now that information from 
agencies like Phivolcs, Pagasa, and the NDRRMC is inescapably filtered by 
people‟s own experiential horizons. 
 

The other informants all echoed the same sentiments because Typhoon Pablo stood out as a 
unique case where government performed its duties yet still resulted in numerous casualties.  
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In the messaging aspect, Major Balido and Lieutenant Colonel Sadang said that disaster-
related information originates from scientific agencies (PAGASA, PHIVOLCS). These data are then 
transmitted to the NDRRMC and OCD for dissemination. The NDRRMC and OCD modify the format 
by using their official letterhead before being approved and signed by the Executive Director of the 
NDRRMC. These advisories are then given to the media for initial broadcast and to the regional offices 
of the Office of Civil Defense and to the regional disaster management council. These, in turn, are 
transmitted to the provincial, city and municipal, until it reaches the barangay level. The Philippine 
Information Agency, through its regional offices, also sends out text blasts to their constituents. These 
agencies believe that repetitive announcements are beneficial and would result in a more informed 
citizenry. 
 
ANALYSIS 

One of the turning points of disaster management in the country is the signing of the 
Philippine Disaster and Risk Reduction Act of 2010. The legal mandate of Presidential Decree 1566 
was aimedat strengthening the Philippine Disaster Control Capability.P.D. 1566 also soughtto harness 
the power and reach of communities for disaster preparedness. Republic Act 10121 on the other hand, 
strengthens the PDRRM system, provides for the NDRRMF Framework, institutionalizes the NDRRM 
Plan, and provides funds for these programs. 
 
Illustrated below is a representation comparing the two legal documents by featuring its main functions 
and responsibilities : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Illustrated comparison between PD 1566 and RA 10121 
Source: State of DRRM in the Philippines. Undersecretary Eduardo Del Rosario, 2013. 

 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 470 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 
The strengthening of disaster management in the country signaled a paradigm shift from being reactive 
to proactive: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3: Paradigm shift of Philippine Disaster Management 
Source: State of DRRM in the Philippines. Undersecretary Eduardo Del Rosario, 2013. 

 
Part of the strengthened DRRM law is the directive to formulate a National Disaster Risk 

Reduction and Management Plan. In the recent National DRRM Summit for Local Chief Executives, 
Office of Civil Defense Administrator and NRRMC Executive Director Undersecretary Eduardo Del 
Rosario presented the strategic NDRRM Plan 2011-2028. 

 Bottom-up & participatory disaster risk reduction process  
 Disasters mainly a reflection of people's vulnerability  
 Integrated approach to social & human development to 

reduce disaster risks 

 Top-down& centralized disaster management  
 Disasters as merely a function of physical hazards 
 Focus on disaster response & anticipation 
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Figure 4: National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2011-2028 
Source: State of DRRM in the Philippines. Undersecretary Eduardo Del Rosario, 2013. 

The current NDRRM framework and strategic plan aims at a balanced approach to disasters 
by employing the four (4) priority areas of Disaster Prevention and Mitigation, Disaster Preparedness, 
Disaster Response, and Disaster Recovery and Rehabilitation. Notwithstanding its efforts 
implementation, the researcher believes that there are more ways to improve disaster management 
through the use of communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 472 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

The framework below suggests education and communication interventions with the goalof 
boostingcurrent efforts of disaster management by including the third and most important aspect of 
communication, behavior/behavioral change. 
 

 
 

 
 
 
Figure 5: Conceptual Framework 
 

As part of the prevention and mitigation efforts of the NDRRMC, Nationwide Disaster 
Awareness Programs (NDAP) should be in place allowing people to gain more knowledge on disasters 
and disaster management. These programs should not be construed as a replacement for existing 
communication efforts but should complement the already existing DRRM framework. 
 
 
CONCLUSION 
 

The researcher acknowledges that in order to measure the adequacy and effectiveness of the 
government‟s messaging process, one must not only study the source of the message but also consider 
what the receiver does once the information is delivered to them. The formulation and dissemination of 
messages, which are considered part of the duties and responsibilities of the government to its citizens, 
are only the first steps to achieving disaster preparedness. This can be identified as the government‟s 
information management system.  

The more important role now lies with the receiver wherein the information given by 
government should be translated to knowledge, or what we can call knowledge management. Guided 
by Christopher Hood‟s theory of New Public Management, the components of effective disaster 
management can be viewed using the lens of doctrines such as explicit standards and measures of 
performance and greater emphasis on output controls.  

The conceptual framework of introducing National Disaster Awareness Programs and 
expanding the role of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and the Office of 
Civil Defense will not only educate citizens on inevitable and imminent natural calamities but will 
translate complicated and technical information into clear and comprehensible knowledge. 

This paper serves as a research proposal for academicians and public administration 
practitioners who wish to go into a more detailed investigation of the effectiveness of government 
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information management and study the field of communication. The preliminary findings will aid 
researchers as it provides data on the Philippines‟ current plans and goals for the future. 
 
 
RECOMMENDATIONS 
 

According to studies conducted by various international agencies and statistics presented by 
numerous sources, there are still gaps in disaster management that government needs to address. The 
information aspect alone has been experiencing challenges brought about by lack of knowledge and 
understanding on disaster-related issues as evidenced by the SWS survey. This gives future researchers 
preliminary data to serve as the starting point in their plan to expand this study.  

In this regard, it is recommended to further explore and add to this research by surveying local 
government units and their constituents as the receiver of information. The choice of cities and 
municipalities should be diverse as there are areas where natural calamities are either rampant or rare. 
The researcher should also take caution as some local government units may deny the existence of 
information sharing between the national and local government due to political reasons. This was 
suggested by some of the researcher‟s key informants. 

Finally, a comparison of the Japanese model of disaster management is highly suggested. The 
Philippines can learn from Japan‟s best practices by adopting some of their policies and programs that 
allowed them to recover from disasters and prepare for forthcoming calamities. 
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กฬีา กบั (เช้ือ)ชาตินิยม: เบอร์ลนิโอลมิปิก 1936 กบั ทฤษฎขีองวลิเลียมส์ เจมส์1 
ชุตเิดช เมธีชุตกิลุ 2 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีว ัต ถุประสงค์เ พ่ือ ศึกษาว่าทําไม  “ กีฬา”  ไม่สามารถทดแทนสงครามในกรณี            
“เบอร์ลินโอลิมปิก 1936”  ได้ตามทฤษฎี “ส่ิงที่ทดแทนสงคราม” ของ William James จากบทความเร่ือง                
“The moral equivalent of war”  เพราะหลงัจากนั้นในปี 1939 ฮิตเลอร์ไดก่้อสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ข้ึนโดยการบุก
โปแลนด ์ซ่ึงเหตุผลแรกท่ี “เบอร์ลินโอลิมปิก 1936” ทดแทนสงครามไม่ได ้เพราะเป้าหมายของการจดังานคร้ังน้ี
ของนาซีเพ่ือเป็นการร้ือฟ้ืนความยิง่ใหญ่ของเยอรมนี และเพ่ือทาํให้ประชาชนและประชาคมโลกไดเ้ห็นถึงความ
ยิง่ใหญ่ของระบอบนาซีภายใตฮิ้ตเลอร์ “กีฬา(โอลิมปิก)” ในคร้ังน้ีจึงไม่สามารถทดแทนสงครามได ้เหตุผลท่ีสอง
เก่ียวกบัความเขา้ใจในเร่ืองโอลิมปิกสมยักรีกโบราณกบัโอลิมปิกยคุสมยัใหม่ ซ่ึงในแนวคิดของกรีกโบราณการ
จดัโอลิมปิกคือการพกัรบไม่ใช่ทาํเพ่ือสันติภาพ โดยนาํสงครามจากสนามรบมาอยูท่ี่สนามกีฬาตามแนวคิดของ
โอลิมปิกสมยัใหม่ ซ่ึงภายใตจุ้ดประสงคข์องจดังานท่ีเขา้ใจต่างกนัน้ีเองโอลิมปิกคร้ังน้ีจึงไม่ไดท้ดแทนสงคราม
แต่อยา่งใด เหตุผลสุดทา้ยเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายการเหยยีดผิว ซ่ึงความรู้สึกของมวลชนไม่ไดมี้อิทธิพลต่อผูน้าํนั้น
คือฮิตเลอร์ ซ่ึงเป็นผูก้าํหนดนโยบายน้ี ซ่ึงฮิตเลอร์มีความมัน่ใจมากต่อนโยบายน้ี จึงทาํให้ไม่สามารถหาส่ิงใดมา
ทดแทนความรู้สึกน้ีได ้น้ีคือเหตุผลว่าทาํไมทฤษฎีของเจมส์จึงใชอ้ธิบายกรณีเบอร์ลินโอลิมปิก 1936 ได ้ ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัซ่ึงของการจดัการแข่งขนั ‚เบอร์ลินโอลิมปิก 1936‛ วา่ไม่ใช่แค่
เป็นกีฬาโอลิมปิกตามแนวคิดโอลิมปิกสมยัใหม่ แต่เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์อนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนาํไปสู่
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 การท่ีทาํใหป้ระชาชนชาวเยอรมนัเห็นถึงการกลบัมาอีกคร้ังของเยอรมนีท่ีประชาคมโลกต่าง
รับรู้ นาํไปสู่การท่ีประชาชนสนับสนุนฮิตเลอร์อย่างถล่มถลาย และยงัแสดงให้เห็นว่าโอลิมปิก(กีฬา)ไดแ้ฝง
แนวคิดลทัธิเหยยีดผิวเหยยีดเช้ือชาติและความเป็นชาตินิยมอยูด่ว้ย 
 
ค าส าคญั: กฬีาโอลมิปิก/ เบอร์ลนิ/ ทฤษฎขีองวเิลยีมส์ เจมส์ 
 

                                                 
1 บทความนีเ้ป็นบทความท่ีเขียนส่ง Final Paper วิชาปรัชญาสงครามและสันติภาพ (PO315) ซ่ึงสอนโดย                        

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ภาคเรียนท่ี 2/2555 ซ่ึงในตอนแรกใช้ช่ือว่า “วิลเลยีมส์ เจมส์ กบั เบอร์ลนิโอลมิปิก 1936”  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ 
สถาอานันท์ ได้ตั้งช่ือบทความให้ใหม่ช่ือ “กฬีา กบั ลทัธิเหยยีดผวิ: เบอร์ลนิโอลมิปิก 1936 กบั ทฤษฎขีองวิลเลยีมส์ เจมส์” สาํหรับ
การนาํเสนองานท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ เขียนต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อย่างย่ิงท่ีคอยให้คาํปรึกษาเก่ียวกับ
บทความนีเ้สมอ และเป็นผู้ผลักดันให้ผู้เขียนพัฒนาบทความนีต่้อไป และขอขอบคุณ อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีระหว่างท่ีผู้ เขียนเขียนบทความนีก้ไ็ด้แนะนาํหนังสือและข้อสังเกตบางประการเพ่ือให้บทความนีมี้ความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึน้  
 หลังการนาํเสนองานท่ีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 
ผู้ เขียนได้ตัดสินใจเปล่ียนช่ือบทความอีกคร้ังเพ่ือให้ครอบคลมุเนือ้หาของบทความ หลังจากท่ีมีผู้ วิจารณ์ในเร่ืองเหยียดผิว ซ่ึงคาํ ๆ นี้
อาจไม่ครอบคลมุถึงยิว ยิปซี คอมมิวนิสต์และอ่ืน ๆ ท่ีถกูผลกระทบจากนโยบายเชื้อชาติอารยนัของพรรคนาซี ผู้ เขียนจึงเปล่ียนช่ือ
บทความนีใ้หม่เป็น “กฬีา กบั (เช้ือ)ชาตินิยม: เบอร์ลนิโอลมิปิก 1936 กบั ทฤษฎขีองวิลเลยีมส์ เจมส์” ขอขอบคุณผู้วิจารณ์บทความ
ผู้เขียนในคร้ังนี ้อ.วิโรจน์ อาลี และ อ.วรวุฒิ จาํลองนาค 

2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 477 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 “กฬีาโอลมิปิกเป็นของนักกฬีาไม่ใช่ของนักการเมอืง”3 
Avery Brundage 

 ประธานคณะกรรมการโอลมิปิกแห่งอเมริกา (American Olympic Committee: AOC) 
 

 น้ีคือคาํประกาศท่ีทาํให้โอลิมปิกปี ค.ศ. 1936 ท่ีเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีสามารถดาํเนินการจดังานใน
คร้ังน้ีได ้หลงัจากท่ีก่อนหน้าน้ีเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน ค.ศ.1931 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International 
Olympic Committee :IOC) ไดมี้การโหวตเลือกเจา้ภาพการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ.1936  ซ่ึงผล
ปรากฏว่า เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ยมติ 43:16  ซ่ึง
เอาชนะตวัเกร็งอย่าง บาร์โซน่า จากประเทศสเปนไปได ้ซ่ึงในขณะนั้นพรรคนาซียงัไม่ไดข้ึ้นเถลิงอาํนาจ แต่
หลงัจากนั้น 2 ปี ในปี ค.ศ.1933 พรรคนาซีภายใตก้ารนาํของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้ข้ึนมาเป็นรัฐบาลปกครอง
ประเทศ4 เม่ือฮิตเลอร์ข้ึนมามีอาํนาจทาํให้เกิดกระแสการต่อตา้นและถึงข้ึนมีการเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ควํ่า
บาตร (boycott) การแข่งขันคร้ังน้ี  แต่ด้วยท่าทีของผู ้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง
สหรัฐอเมริกา และยงัมี Charles Sherrill 1 ใน 3 กรรมการชาวอเมริกาใน IOC ซ่ึงเห็นดว้ยกบัแนวคิดของ 
Brundage ในเร่ืองการท่ียงัจะให้เยอรมนีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกต่อไป5 ทาํให้โอลิมปิกฤดูร้อน 1936 เกิดข้ึน
ในท่ีสุด 
 โอลิมปิกฤดูร้อนท่ีเบอร์ลินในปี ค.ศ.1936 มีความน่าสนใจอยู่ตรงท่ีวา่ทั้ง ๆ ท่ีการจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิกเป็นการจดัเพ่ือสร้างความสามคัคี และการเป็นมิตรท่ีดีต่อกนัในระดบัโลก แต่แมก้ารแข่งขนัจะสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ไม่ได้สามารถหลีกเล่ียงการบุกโปแลนด์ของเยอรมนีในปี ค.ศ.1939 ลงได้ ซ่ึงนําไปสู่
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในท่ีสุด ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้นได ้ในบทความ “The moral equivalent of war” ของ “วิล
เลียมส์ เจมส์” ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุของสงครามท่ีเกิดข้ึนจากอารมณ์ความรู้สึกของคาํวา่ “เกียรติยศ” และ “ความ
อบัอาย” สงครามไม่ไดเ้กิดดว้ยเหตุผลอะไรนอกจากความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่ของการทาํสงคราม ฉะนั้นการท่ีจะระงบั
สงครามไดน้ั้นก็ตอ้งหาส่ิงท่ีมาทดแทนความรู้สึกของ “เกียรติยศ” และ  “ความอบัอาย” ได ้ซ่ึง “กีฬา” ก็สามารถท่ี
จะทดแทนความรู้สึกท่ีเกิดจากสงครามไดโ้ดยการยอ่ขนาดของการต่อสู้จากกองทพัเหลือเป็นทีม คู่ หรือเดียว ซ่ึง
จะนาํไปสู่การตดัสินผลแพช้นะในท่ีสุด ณ จุดน้ีเองท่ีจะทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีจะมาทดแทนความรู้สึกท่ีเกิดจาก
สงครามได ้แต่ทาํไมในกรณี โอลิมปิกฤดูร้อนท่ีเบอร์ลิน 1936 แมจ้ะให้เยอรมนัจดักีฬาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของมวล
มนุษยชาติแลว้ ทาํไมในปี 1939 หลงังานไปอีก 3 ปีสงครามยงัเกิดข้ึนอีกเพราะอะไร? แนวคิดของเจมส์ถึงไม่
สามารถอธิบายในกรณีน้ีได ้น้ีคือประเด็นท่ีบทความน้ีจะพยายามคน้หาคาํตอบ ซ่ึงผลของคาํตอบน้ีทาํให้เราตอ้ง
คิดต่อไปวา่ กีฬากบัเช้ือชาติและชาตินิยมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร แต่เดิมเราเขา้ใจตามท่ีเราถูกสอนมาวา่ กีฬา
คือการแข่งขนัเพ่ือความสามคัคี เพ่ือสันติภาพ ทาํให้เราได้รู้จักกนั กีฬาทาํให้เรารู้แพรู้้ชนะรู้อภยั หรือตามท่ี
โอลิมปิกตอ้งการการแข่งขนัน้ีเป็นกีฬาเพ่ือมวลมนุษยชาติ เพ่ือสนัติภาพถาวรและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติของทุก
เช้ือชาติทุกศาสนา น้ีคือความสัมพนัธ์ระหว่างกีฬากบัเช้ือชาติ ท่ีพยายามทาํให้กีฬาเป็นจุดท่ีทาํให้เร่ืองเช้ือชาติ
ไม่ใช่เร่ืองสาํคญั แต่การไดม้าแข่งขนัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนเช้ือชาติอ่ืน รู้แพรู้้ชนะ จะนาํซ่ึงการอยูร่่วมกนัอยา่ง
                                                 

3 ‚Politics And the Olympic Games: Case Study 2: Berlin 1936 – ‘Hitler’s Olympics’,‛. p.3 
4 Large, David Clay.‚Hitler’s Games: Race and Relations in the 1936 Olympics,‛ in German Historical Institute 

London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007. p.1 
5 Ibid p.12 
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สนัติ สร้างสนัติภาพให้กบัโลกใบน้ี ฉะนั้นแลว้เรายงัจะเขา้ใจความสัมพนัธ์แบบเดิมน้ีไดห้รือไม่ บทความน้ีอาจ
ใหค้าํตอบบางอยา่งท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งกีฬากบัเช้ือชาติใหม่ 
 
เจมส์กบัแนวคดิเร่ือง “ส่ิงทีท่ดแทนสงคราม” 
 ใน The moral equivalent of war ของเจมส์นั้นเป็นงานท่ีเจมส์พยายามทาํความเขา้ใจสงครามใหม่ จากท่ี
แต่เดิมเช่ือวา่สงครามเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย แต่เจมส์กลบับอกวา่ ”ไม่ใช่” สงครามเป็นท่ีรวมของความรู้สึกโดยเฉพาะ 
“เกียรติยศ” และ “ความอบัอาย” เป็นท่ีรวมความรู้สึกของผูค้นเขา้ไวด้ว้ยกนั และสงครามเกิดจาการท่ีผูค้นรู้สึกเบ่ือ
หน่ายกบัชีวิต เพ่ือจะสลายความเบ่ือหน่ายน้ีสงครามไดต้อบสนองพวกเขา เพราะสงครามสามารถทดแทนความ
เบ่ือหน่ายของชีวติได ้นั้นก็คือสงครามไดน้าํ “ความต่ืนเตน้” ซ่ึงไดท้ลาย “ความเบ่ือหน่าย” ให้กบัผูค้น ซ่ึงการจะ
หยดุย ั้งสงครามไดน้ั้นเจมส์บอกวา่ตอ้งหาอะไรสักอยา่งท่ีสามารถบรรจุอารมณ์ความรู้สึกของผูค้นเอาไวไ้ดไ้ม่วา่
จะ “ชยัชนะ” “เกียรติยศ” “ความอบัอาย” และ “ความเบ่ือหน่าย” หากส่ิงใดสามารถบรรจุส่ิงเหล่าน้ีเขา้ไปได ้อาจ
ยบัย ั้งสงครามในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
 แต่ในกรณีเบอร์ลินโอลิมปิก 1936 การท่ีแนวคิดของเจมส์ไม่สามารถอธิบายไดน้ั้น เพราะดว้ยเยอรมนั
ไดใ้ชก้ารแข่งขนัโอลิมปิกเพ่ือสร้างความฮึกเหิมให้กบัประชาชน และเพ่ือให้ประชาชาติไดต้ระหนกัถึงภาพแห่ง
ความประทบัใจท่ีคนจากทัว่ทุกมุมโลกจะมารวมตวักนัเพ่ือทาํการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกแห่งน้ี แต่ก็ไดแ้อบแฝงบาง
ส่ิงไวภ้ายใตภ้าพท่ีปรากฏ นอกจากน้ียงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาํเร็จและความยิ่งใหญ่ของพรรคนาซีใน
การปกครองเยอรมนี ก็เพ่ือใหป้ระชาชนเช่ือใจในตวัพรรค และเพ่ือแสดงใหน้านาชาติไดรั้บรู้ถึงการฟ้ืนตวักลบัมา
ใหม่ของเยอรมนีท่ีจะกลับมาเป็นมหาอาํนาจของโลกอีกคร้ัง6 และเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่
ชาวต่างชาติท่ีไดม้าชมงานใหก้ลบัไปบอกเล่าถึงเร่ืองราวความประทบัใจและความทรงจาํดี ๆ ท่ีเกิดจากรัฐบาลนา
ซีให้กับผูค้นในประเทศเขาฟัง7 นอกจากน้ีแลว้การได้เป็นเจ้าเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ทาํให้
ประชาชนชาวเยอรมนัมีความภาคภูมิใจต่อส่ิงน้ีอยา่งมาก เป็นการแสดงใหเ้ห็นความสาํเร็จของรัฐบาลนาซีต่อการ
ผลิตนักกีฬาท่ีไดส้ร้างความสําเร็จในคร้ังน้ี ซ่ึงความสําเร็จในคร้ังน้ีได้สร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนชาว
เยอรมนัต่อการบริหารประเทศของพรรคนาซี และไดท้าํใหป้ระเทศไดฟ้ื้นฟกูลบัสู่ความยิง่ใหญ่อีกคร้ังหน่ึงหลงัจา
กากรพ่ายแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 1 และความวุน่วายทางเศรษฐกิจและการเมือง โอลิมปิกในคร้ังน้ีไดน้าํพาผูค้น
ยอ้นกลบัไปหาอดีตอนัเป็นภาพเยอรมนีท่ียิ่งใหญ่เกรียงไกร8 ฉะนั้นแล้วแสดงให้เห็นว่าโอลิมปิกคร้ังน้ีเป็น
ความสาํเร็จคร้ังสําคญัของพรรคนาซีท่ีไดส้ร้างความเขม้แข็งและความชอบธรรมให้กบัรูปแบบการปกครองท่ี
พรรคใชใ้นการบริหาร9 สร้างความความสามคัคีและความเป็นหน่ึงเดียวกนัใหก้บัประชาชนโดยมีจุดศูนยก์ลางอยู่
ท่ีฮิตเลอร์ (หรือท่านผูน้าํ) 
  ดงันั้นการท่ีแนวคิดของเจมส์ไม่สามารถทาํความเขา้ใจต่อกรณีน้ีได้ก็เพราะจุดประสงค์ของการจัด
โอลิมปิกของพรรคนาซีคือสร้างความเช่ือมัน่จากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประชาชนชาว
เยอรมนั เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กบัพรรค เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารประเทศไดต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลจากการ
เป็นเจา้เหรียญทุกเหรียญในการแข่งขนัคร้ังน้ี ไดส้ร้างความภาคภูมิใจอยา่งมากต่อประชาชน และโดยจุดประสงค์
                                                 

6 Mcgregor, Scott.‚Nazis: Hosts of the 1936 Olympics,‛ p.1 
7 Ibid p.4 
8 Mcgregor, Scott.‚Nazis: Hosts of the 1936 Olympics,‛  p.7 
9 Ibid p.13 
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ของการแข่งขนัก็ชดัเจนวา่เพียงแค่พยายามแสดงใหเ้ห็นการกลบัมาของเยอรมนีท่ียิง่ใหญ่ในช่วงก่อนสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 และประเด็นท่ีสาํคญัในการแข่งขนัคร้ังน้ีก็คือแมจ้ะยินยอมให้ชาวยิวเขา้แข่งขนัได ้ก็เพราะการท่ีฮิตเลอร์
ไดท้าํตามขอ้เสนอของ IOC เพื่อท่ีจะให้เยอรมนัไดจ้ดังานน้ี (จะอธิบายต่อไปขา้งหนา้) ซ่ึงฮิตเลอร์แค่เพียงหยุด
เร่ืองนโยบายเช้ือชาติชัว่คราวในช่วงจดัการแข่งขนั ซ่ึงเป็นช่วงเดียวท่ีเกิดสันติภาพข้ึนในเยอรมนี10 กีฬาในคร้ังน้ี
จึงไม่ไดท้ดแทนสงครามได ้และไม่พอท่ีบรรจุความภาคภูมิใจของประชาชนไวไ้ด้หมด ดว้ยปัญหาเศรษฐกิจ 
ความวุ่นวายทางการเมือง และสภาพสังคมท่ีย ํ่าแย่ของเยอรมนีท่ีผ่านมา ซ่ึงกีฬาโอลิมปิกในคร้ังน้ีได้สร้าง
ความรู้สึกปลาบปล้ืมยินดีต่อการกลบัมาอีกคร้ังหน่ึงของเยอรมนี ไดส้ร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนทุกคนใน
ประเทศ ดว้ยความสามารถทางการโฆษณาชวนเช่ือ ภาวะผูน้าํของฮิตเลอร์ ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
และนโยบายในประเด็นการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กลบัมาสู่เยอรมนีอีกคร้ังหน่ึงทาํให้อีก 3 ปีขา้งหนา้สงครามจึง
เกิดข้ึนในท่ีสุด ซ่ึงฮิตเลอร์ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในจุดหมาย 25 ขอ้ของพรรค11  
 
นิทเช่กบัประเดน็เร่ือง “มหามนุษย์” (Superman): เบอร์ลนิโอลมิปิกกบัโอลมิปิกยุคโบราณ 
 ภายใตง้านโอลิมปิกนาซีไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ีแอบแฝงอนัเป็นการสร้างภาพและการโฆษณาเก่ียวกบัระบบ
นาซีให้กบัผูค้นไดห้ลงเช่ือ นาซีพยายามท่ีจะปกปิดเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงไว ้ซ่ึงภายใตก้ารปกปิดน้ีไดมี้การนํา
แนวคิดของนกัปรัชญาชาวเยอรมนั ฟรีดริช นิทเช่ (Friedrich Niezteche) ซ่ึงเป็นความพยายามของพรรคนาซีใน
การนาํแนวคิคเร่ืองวฒันธรรมกรีกโบราณมาใชก้บัเบอร์ลินโอลิมปิก อนัเก่ียวกบัพวกนอกรีต ซ่ึงนาซีไดน้าํไปเป็น
ประโยชน์ในประเด็นเร่ืองเช้ือชาติซ่ึงมาประยกุตใ์ชก้บันโยบายเหยียดเช้ือชาติ ซ่ึงนาซีหวงัท่ีจะให้โอลิมปิกคร้ังน้ี
เป็นการเร่ิมตน้ของการครอบงาํโลกในฐานะเช้ือชาติอารยนัท่ียิง่ใหญ่ เฉกเช่นเดียวโอลิมปิกสมยัโบราณของชาวเฮ
เลนนิก นอกจากน้ีแลว้นาซียงัเนน้ถึงความเช่ือมกนัระหวา่งกีฬากบัสงครามเหมือนกบักรีก มากกวา่ท่ีจะเนน้ไป
ทางดา้นสนัติภาพท่ีโอลิมปิกสมยัใหม่ใชเ้ป็นจุดประสงคข์องการจดักีฬาโอลิมปิก12 
 ในประเด็นเร่ืองกีฬาในหนังสือ “การต่อสู้ของข้าพเจ้า”  ฮิตเลอร์ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองร่างกายท่ี
แข็งแรงของเด็ก เด็กทุกคนตอ้งไดอ้อกกาํลงักายทุกวนัอย่างน้อยวนัละ 1 ชัว่โมง ทั้งตอนเชา้และตอนบ่าย ทั้ง
ยิมนาสติก กีฬาชกมวยและอ่ืน ๆ ซ่ึงในเร่ืองความแข็งแรงเป็นนโยบายท่ีอยูภ่ายใตก้ารสร้างความบริสุทธ์ิให้กบั
ชาวอารยนั ผูช้ายตอ้งแข็งแรง ผูห้ญิงก็เช่นกนัเพ่ือการเป็นการภรรยาและแม่ผูก้าํหนดเช้ือสายอารยนัท่ีสมบูรณ์
แบบ13  
 เม่ือเป็นเช่นนั้นการจดักีฬาโอลิมปิกก็ถือเป็นส่ิงท่ีมาสนบัสนุนนโยบายเร่ืองกีฬาของนาซีซ่ึงมีฐานมาจาก
นโยบายเร่ืองเช้ือชาติ ซ่ึงได้ตอบโจทยข์องกีฬ่าโอลิมปิกทั้ งยุคเก่าและยุคใหม่ท่ีให้ความสําคญักับร่างกายท่ี
สมบูรณ์แบบ นอกจากน้ีแลว้นาซียงัได้รวมความคิดของ  โจฮาน  โจอาคิม วินเคิลมานน์ (Johann Joachim 
Winklemann:1717-1768)  นกัประวติัศาสตร์ และนกัโบราณคดี ซ่ึงในหนงัสือ Reflections on the Painting and 
Sculpture of the Greeks และ History of Ancient art ไดบ้รรยายภาพของผูช้ายท่ีมีรูปร่างงดงาม แข็งแรง มีความ
สงบเรียบร้อย และสามารถควบคุมตนเองได ้ซ่ึงนาซีไดน้าํความคิดน้ีไปใชใ้นการบรรยายภาพตวัแทนของชาว
                                                 

10 Mcgregor, Scott.‚Nazis: Hosts of the 1936 Olympics,‛ p.11 
11 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์. 5248.“การต่อสู้ของข้าพเจ้า,” ศ.ป. แปล.  กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์โฆษิต  น.228-231 
12 Pitsula, James M.‚The Nazi Olympics: A Reinterpretation,‛ in Olympika: The International Journal of Olympic 

Studies Volume XIII – 2004. p.1 
13 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์. 5248.“การต่อสู้ของข้าพเจ้า,” ศ.ป. แปล.  กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์โฆษิต  น.134 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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อารยนัท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงไดเ้ปล่ียนร่างกายของมนุษยก์ลายเป็นสัญลกัษณ์การเมืองภายใตน้โยบายเหยียดเช้ือชาติ
ของนาซี14 กบัแนวคิดของนิทเช่เก่ียวกบั “มหามนุษย”์ (Superman) นอกจากน้ีนิทเช่ยงับอกไวว้า่ชีวิตคือเจตจาํนง
แห่งอาํนาจ (will to power) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการต่อสูเ้พ่ือความอยูร่อด แต่การต่อสู้ของมนุษยคื์อการเพ่ิมอาํนาจให้กบั
มนุษยเ์อง (the struggle to increase power)15 ซ่ึงนิทเช่ยงัเขียนไวว้า่ 

“ไม่มีแผนการใด ๆ และไม่มีคุณธรรมใด ๆ เบื้องหลังจักรวาลนี ้นอกจากนี้ไม่มีการเตรียมการใด และ
ไม่มีพระเจ้า ไม่มีวิญญาณ ไม่มีการดาํรงอยู่ ท่ีแท้จริง มนุษย์ผู้แข็งแรงเท่าน้ันท่ีจะมีสิทธ์ิท่ีทาํให้ตัวเขา
รู้สึกดี”16 
น้ีคือความพยายามของนาซีท่ีจะเปล่ียนแนวคิดทางปรัชญาของนิทเช่มาสนับสนุนนโยบายเช้ือชาติ

อารยนั นอกจากน้ีเร่ืองโอลิมปิกโบราณนั้นมีไวส้ําหรับชาวกรีกเท่านั้น คนป่าเถ่ือนเขา้ร่วมไม่ได้17 ก็เป็นอีก
ความคิดท่ีนาซีไดน้าํไปทาํความเขา้ใจต่อการจดักีฬาโอลิมปิกและพยายามร้ือฟ้ืนแนวคิดเก่า ๆ เก่ียวกบัประเพณี
ของโอลิมปิกโบราณข้ึนมาในการจดัโอลิมปิกยคุใหม่คร้ังน้ี  

ในอดีตการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระดบัชาติ และการเป็น
นกักีฬาท่ีดี ในเร่ืองเหล่าน้ีมีนอ้ยมากในการแข่งขนัโอลิมปิกสมยัโบราณ18 และการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในสมยั
โบราณไม่ไดมี้ข้ึนเพ่ือยบัย ั้งสงครามแต่เป็นการท่ีทุก ๆ 4 ปีชาวกรีกจะจดัการแข่งขนักีฬาน้ีเพ่ือบูชาเทพเจา้ และ
หลงัจากงานก็จะเร่ิมทาํสงครามอีกที ซ่ึงแตกต่างจากเป้าหมายของโอลิมปิกสมยัใหม่ท่ีตอ้งการสร้างความสามคัคี
ระหวา่งประเทศ และการเป็นนกักีฬาท่ีดีท่ีทาํตามกฎกติกา19  

และน้ีคือการทาํความเขา้ใจต่อกีฬาโอลิมปิกของนาซี ท่ีพยายามนาํแนวคิดเก่ียวกบัโอลิมปิกยคุโบราณ 
กบัแนวคิดเร่ืองร่างกายของชายท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดแ้อบแฝงอยูใ่นการจดัโอลิมปิกฤดูร้อนท่ีเบอร์ลิน ซ่ึงเป็น
ความสับสนอลหม่านเก่ียวกบัการเขา้ใจกีฬาโอลิมปิกของทางฝ่าย IOC กบันาซีท่ีแตกต่างกนั ภายใตฐ้านคิดของ 
IOC จะเป็นภาพของโอลิมปิกยดุใหม่ท่ีพยายามสร้างความสามคัคี และสันติภาพให้เกิดข้ึนกบัโลก แต่นยัยะของ
กีฬาโอลิมปิกสมยัโบราณนั้นแตกต่างท่ีมีจุดประสงคเ์พียงบูชาเทพเจา้เท่านั้น น้ีอาจทาํให้ IOC เขา้ใจคลาดเคล่ือน
ท่ีสนบัสนุนใหเ้ยอรมนัจดักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนข้ึนมา แมจ้ะมีการหา้มปรามและมีขอ้เสนอในเร่ืองของการเหยียด
เช้ือชาติท่ีทาํให้เยอรมนียอมให้ชาวยิวเช้ือสายเยอรมนัเขา้แข่งขนักีฬาโอลิมปิกได ้แต่ขณะเดียวกนัการท่ีแค่ให้
เยอรมนัยกเลิกการเหยยีดเช้ือชาติแค่ช่วงโอลิมปิกไม่ไดรั้บประกนัวา่หลงัโอลิมปิกแลว้เยอรมนัจะไม่กดข่ีเร่ืองเช้ือ
ชาติอีก และถา้หากทาํความเขา้ใจต่อการใชป้ระโยชน์จากกีฬาโอลิมปิกของนาซีแลว้ ก็ยิ่งยืนยนัไดเ้ลยวา่ นโยบาย
เร่ืองการเหยยีดเช้ือชาติจะยงัมีอยู ่แค่เพียงเก็บเขา้กรมกองชัว่คราวในช่วงการแข่งขนั หากเป็นเช่นน้ีกีฬาโอลิมปิก
ในคร้ังน้ีก็มีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝงตั้งแต่ตน้ ภายใตค้วามสัมพนัธ์ทางอาํนาจท่ีนาซีตอ้งยอมต่อนานา
ประเทศ โดยท่ีตวัเองก็ไม่ไดรั้บผลเสียใด ๆ แต่กลบัไดรั้บประโยชน์แทน เช่นนั้นแลว้เป้าหมายหลกัของโอลิมปิก

                                                 
14 Pitsula, James M.‚The Nazi Olympics: A Reinterpretation,‛ in Olympika: The International Journal of Olympic 

Studies Volume XIII – 2004. p.6 
15 Ibid p.9 
16 Ibid p.9 
17 Ibid p.12 
18 Pitsula, James M.‚The Nazi Olympics: A Reinterpretation,‛ in Olympika: The International Journal of Olympic 

Studies Volume XIII – 2004. p.11-12 
19 Ibid p.13 
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ยคุสมยัใหม่เพ่ือการสร้างความสามคัคีและสร้างสนัติภาพระหวา่งประเทศ ก็คงไม่สามารถใชก้บัเป้าประสงคน้ี์ได้
เพราะโดยเบ้ืองหลงัของงานน้ีมีเป้าหมายท่ีแอบแฝงอยู ่

แนวคิดของเจมส์จึงไม่สามารถอธิบายกรณีเบอร์ลินโอลิมปิกไดเ้น่ืองจากส่ิงท่ีนาซีทาํ เพียงแค่สงบศึก
ชัว่คราว และดว้ยนยัยะแอบแฝงท่ีเกิดข้ึนในเบอร์ลินโอลิมปิกก็แสดงให้เห็นวา่เยอรมนีพร้อมท่ีจะทาํสงคราม ซ่ึง
เจมส์ก็ไดพ้ดูถึงประเด็นวา่การเตรียมการรบโดยชาติต่าง ๆ นั้นก็คือสงครามท่ีแทจ้ริง20 ซ่ึงก็คือการเตรียมการรบ
ทุกคร้ังยอ่มมีการใชง้บประมาณจาํนวนมากเพ่ือรักษาซ่ึงกาํลงัรบไว ้ฉะนั้นบางคร้ังเพ่ือไม่ให้ใชง้บประมาณไป
อยา่งเสียเปล่า ก็จาํเป็นท่ีตอ้งสร้างผลกาํไรโดยการก่อสงคราม ดงันั้นในกรณีน้ีดว้ยนัยยะท่ีแอบแฝงของนาซีใน
เบอร์ลินโอลิมปิกท่ีเตรียมพร้อมแลว้สําหรับทาํสงคราม ทาํให้ไม่สามารถมีส่ิงใดทดแทนความรู้สึกอยากก่อ
สงครามในอนาคตของเยอรมนีได ้ 

 
เจสซี โอเว่นส์ (Jesse Owens) กบันโยบายการเหยยีดเช้ือชาต ิ(แอบแฝง) ในเบอร์ลนิโอลมิปิก 
 หลงัจากท่ีฮิตเลอร์ข้ึนมามีอาํนาจในปี ค.ศ.1933 ทาํให้มติของ IOC ท่ีโหวตใหเ้ยอรมนัจดัโอลิมปิกฤดู
ร้อนปี 1936 ข้ึน เกิดกระแสการต่อตา้นมากมายโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่สุดทา้ยไดมี้การเจรจาและทาํ
ขอ้ตกลงระหวา่ง IOC กบัรัฐบาลนาซีข้ึน ทาํให้โอลิมปิกปี 1936 ยงัจดัท่ีเบอร์ลินเหมือนเดิม ในช่วงก่อนถึงงาน
และช่วงระหว่างงานไดเ้กิดประเด็นท่ีเป็นของถกเถียงกนัระหว่างนั้นและเกือบจะเกิดการคว ํ่าบาตรโดยไม่ส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัโอลิมปิกท่ีเบอร์ลิน  
 ในช่วงแรกนั้นฮิตเลอร์ไม่มีความรู้สึกท่ีอยากจะจดักีฬาโอลิมปิกเลย เพราะเขาคิดว่าพวกยิวเป็นผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงั แต่ดว้ยการโนม้นา้วของ Theodor Lewald และ Carl Diem ทาํใหฮิ้ตเลอร์ และโจเซฟ เกิบเบิลลรั์ฐมนตรี
กระทรวงโฆษณาการและภูมิปัญญาสาธารณะ เห็นเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะใชโ้อลิมปิกคร้ังน้ีเผยแพร่ความยิ่งใหญ่
ของอาณาจกัรไรซ์ภายใตน้าซี21 ในขณะเดียวกนักลุ่มชาวยิวในอเมริกาไดท้าํการประทว้งเร่ืองท่ีเยอรมนีไดเ้ป็น
เจา้ภาพโอลิมปิกและประกาศท่ีจะไม่สนบัสนุนเงินช่วยเหลือให้กบัการส่งนกักีฬาของอเมริกาไปแข่ง Henri de 
Baillet-Latour ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ออกมาพดูเร่ืองน้ีวา่ทุก ๆ คนและทุก ๆ เช้ือชาติมีสิทธ์ิจะเขา้
ร่วมการแข่งขนัเท่าเทียมกนั22 และในช่วงปลายฤดูร้อนปี ค.ศ.1935 Charles Sherrill 1 ใน 3 คณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลไดเ้ขา้พบกบัฮิตเลอร์เพ่ือยื่นขอ้เสนอให้ฮิตเลอร์ทาํตาม โดยยอมให้ชาวยิวในเยอรมนีเขา้แข่งขนั
กีฬาโอลิมปิก มิฉะนั้นอาจเกิดการคว ํ่าบาตรโอลิมปิกคร้ังน้ีข้ึนได ้ฮิตเลอร์ยอมตามนั้นเพราะเขาเห็นวา่ ณ ตอนนั้น
โอลิมปิกสาํคญักวา่เร่ืองของชาวยวิ จึงทาํใหก้ารคว ํ่าบาตรโอลิมปิกท่ีเยอรมนีลม้เลิกไป23 
 ในช่วงระหว่างการแข่งขนัโอลิมปิกในเบอร์ลินปรากฏวา่ชาวอเมริกนัแอฟริกนั เจสซี โอเว่นส์ (Jesse 
Owens) นกักีฬาลู่และลานผิวสีประสบความสาํเร็จในการแข่งขนัคร้ังน้ีมากท่ีสุดไดรั้บเหรียญทองจากการแข่งขนั

                                                 
20 James, William.‚The Moral Equivalent of War,‛ in Leon Bramson and George W.Gorthals (eds.) War: Studies from 

Psychology, Sociology, Anthropology (New York and London: Basic Books, 1968), p.23 
21 Large, David Clay.‚Hitler’s Games: Race and Relations in the 1936 Olympics,‛ in German Historical Institute  

London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007. p.8 
22 Large, David Clay.‚Hitler’s Games: Race and Relations in the 1936 Olympics,‛ in German Historical Institute 

London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007. p.11 
23 Ibid p.12-13 
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วิง่ 100 เมตร 200 เมตร กระโดดไกล และวิง่ 4x100 เมตร รวมเป็น 4 เหรียญทอง24 ซ่ึงการไดช้ยัชนะของคนผิวดาํ 
(หรือนิโกร) คร้ังน้ีเป็นการทา้ทายต่อแนวคิดเร่ืองเช้ือชาติอารยนัของนาซีอยา่งมาก อนัเผยให้เห็นถึงความมีอคติ
ทางเช้ือชาติของนาซี ซ่ึงตวัฮิตเลอร์เองก็มีความคิดต่อคนผิวดาํวา่เป็น “มรดกจากป่า” และเขาบอกวา่หากนาซีได้
ครองโลก กีฬาโอลิมปิกท่ีนูเรมเบิร์กจะตอ้งห้ามไม่ให้คนท่ีไม่ใช่ชาวอารยนัเขา้มาร่วม รวมไปถึงคนผิวดาํดว้ย25 
ทาํให้เกิดกระแสข่าวท่ีฮิตเลอร์ไม่ยอมจบัมือกบั  โอเว่นส์หลงัจากท่ีเขาไดรั้บชยัชนะจากการแข่งขนัซ่ึงเร่ืองน้ีก็
กลายเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบนัวา่ทาํไมฮิตเลอร์ถึงไม่ยอมจบัมือกบัโอเวน่ส์26  
 ในประเด็นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่แมจ้ะมีการยกเลิกนโยบายการเหยยีดเช้ือชาติของเยอรมนีชัว่คราว แต่ก็ยงัมี
ความคิดท่ีแฝงอยูใ่นพฤติกรรมของผูน้าํพรรคนาซีหลาย ๆ คน ทาํให้นโยบายการเหยียดเช้ือชาติยงัทาํงานอยู ่แต่
เพียงไม่ไดแ้สดงออกมากใหเ้ห็นโจ่งแจง้ชดัเจนนกั  
 ดงันั้นจากท่ีไดไ้ล่เรียงถึงสาเหตุของการท่ีแนวคิดเร่ืองส่ิงทดแทนสงครามของเจมส์ไม่สามารถอธิบาย
กรณีเบอร์ลินโอลิมปิกไดน้ั้นประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีสุดอยูท่ี่นโยบายเหยยีดเช้ือชาติของฮิตเลอร์ ซ่ึงนโยบายน้ีเป็นความ
พยายามของเขาตั้งแต่จัดตั้ งพรรคนาซีข้ึนมา ซ่ึงในหนังสือ “การต่อสู้ของข้าพเจ้า”  ท่ีฮิตเลอร์เขียนเก่ียวกับ
ชีวประวติัของตวัเองตั้งแต่ช่วงท่ียงัเป็นเด็กจนถึงก่อนท่ีเขาจะมีอาํนาจ ตลอดทั้งเล่มเน้ือหาจะดาํเนินไปภายใตฐ้าน
อคติทางเช้ือชาติ หลงัจากกีฬาโอลิมปิกจบลง ฮิตเลอร์ไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนอยา่งมาก ทาํให้เขาเร่ิม
ดาํเนินนโยบายเหยยีดเช้ือชาติอีกคร้ัง ในอีกประเด็นหน่ึงอยูท่ี่ตวัผูน้าํคือฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์เองยงัรู้สึกวา่กีฬาคร้ังน้ียงั
ไม่สามารถทดแทนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสงครามได ้ทาํใหก้ารแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในเบอร์ลิน ซ่ึงในสายตาของ
ฮิตเลอร์เป็นเพียงแค่โรงมหรสพท่ีเขาใช้แสดงแสนยานุภาพ และความยิ่งใหญ่ของเขาให้ประชาคมโลกได้
ประจกัษแ์ละรับรู้ถึงการกลบัมาของ “เยอรมนีใหม่” ในขณะท่ีมือหน่ึงของเขาถือคบไฟโอลิมปิกดว้ยความสง่างาม 
แต่ในขณะท่ีอีกขา้งหน่ึงถือมีดแอบซ่อนจากพวก IOC และประเทศอ่ืน ๆ น้ีจึงเป็นประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีสามารถ
นาํประเด็นน้ีไปอธิบายในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเหตุผลท่ีแนวคิดของเจมส์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เบอร์ลิน
โอลิมปิกได ้ 
 
สรุป  
โอลมิปิกกบัเช้ือชาต:ิ ความสัมพนัธ์ระหว่างกฬีากบั(เช้ือ)ชาตนิิยมทีเ่ปลีย่นไป 
 จากท่ีคน้หาสาเหตุของการท่ีไม่สามารถใชแ้นวคิดเร่ืองส่ิงท่ีทดแทนสงครามได ้อนัเน่ืองมาจากประเด็น
เป้าหมายของการท่ีตอ้งฟ้ืนฟคูวามยิง่ใหญ่ของเยอรมนีใหก้ลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีภูมิใจในชาติของ
ตนและซ่ึงการร้ือฟ้ืนความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะทาํสงคราม จึงไม่สามารถอธิบายต่อกรณีน้ีได ้
ในส่วนประเด็นเร่ืองเก่ียวกบัการตีความโอลิมปิกยคุโบราณมาใชก้บัโอลิมปิกในยคุสมยัใหม่ของนาซี ทาํให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนระหวา่ง IOC กบันาซี ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีแตกต่างในเร่ืองจุดประสงคข์องการแขง่ขนั 
ทาํให้ส่ิงท่ีเยอรมนีทาํในโอลิมปิกก็คือการเตรียมพร้อมรบ ซ่ึงทาํให้แนวคิดน้ีไม่สามารถอธิบายการทดแทน
ความรู้สึกในการแข่งขนักีฬา ท่ีมีแทนท่ีความรู้สึกในสงครามได ้เพราะไม่วา่จะแทนไดห้รือแทนไม่ไดส้งครามก็
พร้อมท่ีจะเกิดอยูแ่ลว้ ในส่วนประเด็นสุดทา้ยเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองนโยบายการเหยียดเช้ือชาติ เพราะในส่วนน้ี
                                                 

24 Ibid p.20 
25 Ibid p.23 
26 Large, David Clay.‚Hitler’s Games: Race and Relations in the 1936 Olympics,‛ in German Historical Institute 

London Bulletin Volume XXIX, No. 1 May 2007. p.21 
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ความรู้สึกของมวลชนไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูน้าํ ซ่ึงเป็นผูก้าํหนดนโยบาย และฮิตเลอร์มีความมัน่ใจต่อ
นโยบายน้ีอย่างมากทําให้นโยบายน้ีจึงดําเนินต่อไป และก็หาส่ิงใดมาทดแทนความรู้สึกของฮิตเลอร์ได ้
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยากจะหลีกเล่ียง 
 ในอีกแง่หน่ึงตวัโอลิมปิกเองก็ไม่สามารถท่ีจะยบัย ั้งสงครามไดเ้ช่นกนั เพราะกีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาของ
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แนวคิดของลทัธิฟาสซิสตอ์ยูม่าก ฉะนั้นจึงไม่ใช่เพราะนาซีท่ีทาํใหโ้อลิมปิกคร้ังน้ีไม่สามารถยบัย ั้งสงครามได ้แต่
ตวัโอลิมปิกเองดว้ยท่ีทาํให้ไม่สามารถทาํได้27 ฉะนั้นแลว้ความสัมพนัธ์ระหว่างกีฬากบัเช้ือชาติ ท่ีตวัโอลิมปิก
ตอ้งการจะส่ือถึงและยงัเป็นเป้าหมายของมหกรรมกีฬาน้ีก็คือ สันติภาพของโลก แต่หากลองดูผลการศึกษาของ
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 จากคน้หาเหตุผลในคร้ังน้ีส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งกลบัมาลองพิจารณาและลองตั้งคาํถามใหม่ก็คือเร่ืองเบอร์ลิน
โอลิมปิกปี 1936 เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งกลบัไปให้ความสําคญักบัส่ิงน้ีต่อปัจจยัท่ีทาํให้เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
หรือไม่ และอีกคาํถามในทางประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศวา่ถา้เหตุการณ์น้ีไม่เกิดข้ึนแลว้จะ
เกิดอะไรข้ึน ในส่วนประเด็นเร่ืองแนวคิดของเจมส์เราอาจตอ้งกลบัไปทาํความเขา้ใจต่อแนวคิดเร่ืองน้ีใหม่เพ่ือ
สงัเคราะห์แนวคิดท่ีสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีได ้ส่ิงท่ีทดแทนอารมณ์ความรู้สึกของสงครามอาจตอ้งดู
ผูน้าํหรือมวลชน หรืออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนเหมือนกนัหรือต่างกนั น้ีจึงอาจเป็นประเด็นท่ีทาํให้เกิดการ
ขบคิดและวพิากษอ์ยา่งละเอียดอีกคร้ังหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปสาํรวจและเกิดคาํถามอีกหลายคาํถาม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ปูติน-ลูคาเชนโค ความร่วมมือบนความขัดแย้ง : การเปลีย่นแปลงในความสัมพนัธ์รัสเซีย-เบลารุส 
 

พชิามญช์  ศรีคุณะซ้าย* 
 

บทคดัย่อ 
 รัสเซียและเบลารุสมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นต่อกันมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากปัจจัยทํางด้านภูมิ
รัฐศาสตร์และประวติัศาสตร์ท่ีเบลารุสมีพรมแดนติดกบัรัสเซียและในอดีตเคยถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย
ในปีค.ศ.1839  ต่อมากลายเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1919 แต่หลงัจากการล่มสลายของสหภาพ
โซเวยีตในปีค.ศ. 1991 เบลารุสจึงไดรั้บเอกราชและประกาศตนเป็นอิสระ โดยในปีค.ศ.1994 อเล็กซานเดอร์ ลูคา
เชนโคชนะการเลือกตั้ งและข้ึนเป็นประธานาธิบดีของเบลารุสและยงัคงดําเนินนโยบายต่างประเทศท่ีเป็น
พนัธมิตรอยา่งแนบชิดกบัรัสเซีย เน่ืองจากประธานาธิบดีลูคาเชนโคมีความหวนระลึกถึงช่วงเวลาของความเป็น
สหภาพโซเวยีตและไดรั้บความช่วยเหลือจากรัสเซียอยา่งมากในทุกๆดา้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คง 
ส่วนในดา้นของรัสเซียก็ดาํเนินนโยบายในลกัษณะเดียว กนัคือเป็นมิตรกบัเบลารุส ทั้งน้ีเน่ืองจากรัสเซียภายใต้
การนาํของประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น(ค.ศ.1991-1999) ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 
(CIS) จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่มดงักล่าว ความสัมพนัธ์รัสเซีย-เบลารุสในช่วงปีค.ศ.
1991-1999 จึงเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นพนัธมิตรท่ีแนบแน่น โดยเห็นไดจ้ากการลงนามใน
ขอ้ตกลงต่างๆร่วมกนัมากมายและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การรวมตวักนัภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union 

แต่ความสมัพนัธ์รัสเซีย-เบลารุสก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเม่ือวลาดิเมียร์ ปูตินชนะการเลือกตั้งและไดข้ึ้นมา
เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียในปีค.ศ.2000 เน่ืองจากในช่วงปีค.ศ.2000-20054 ประธานาธิบดีปูตินมีนโยบาย
ต่างประเทศท่ีค่อนขา้งจะให้ความสําคญักบัตะวนัตกมากกว่า จึงทาํให้นโยบายต่างประเทศท่ีไม่แน่นอนและ
ค่อนข้างเฉ่ือยชาต่อเบลารุส นอกจากนั้ นเน่ืองจากปัจจัยทํางด้านผู ้นําคือประธานาธิบดีลูคาเชนโกและ
ประธานาธิบดีปูตินนั้นมีแนวความคิดและทศันคติทาํงการเมืองท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ความสัมพนัธ์ถดถอยลงแต่ก็
ยงัคงความเป็นพนัธมิตรท่ีแนบแน่น เน่ืองจากทั้งสองประเทศต่างก็มีผลโยชน์ร่วมกนัในความสัมพนัธ์ลกัษณะ
ดงักล่าว ต่อมาในช่วงปีค.ศ.2003-2007 ก็เกิดความเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์อีกคร้ัง อนัเน่ืองมาจากการแผ่
ขยายเข้ามาในภูมิภาคขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(NATO) ทําให้เกิดปฏิวติัสี (Color 
Revolution) ข้ึนในหลายประเทศไดแ้ก่ ประเทศจอร์เจีย ยเูครนและคีกีซสถาน ปัจจยัดงักล่าวทาํใหรั้สเซียหนัมาให้
ความสาํคญักบัเบลารุสอีกคร้ังเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการปฏิวติัสีข้ึนในเบลารุสและตอ้งการให้เบลารุสมีนโยบาย
ต่างประเทศท่ีเป็นมิตรกบัรัสเซียและต่อตา้นตะวนัตก แมว้่าความสัมพนัธ์รัสเซีย-เบลารุสจะดีข้ึน แต่ในปีค.ศ.
2004 และ 2007 ก็เกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสในประเด็นเร่ืองพลงังาน ดงันั้นแลว้อาจกล่าวไดว้า่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีปูตินและเบลารุสภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีลู
คาเชนโคนั้นมีประเด็นความขดัแยง้เกิดข้ึนจนถึงขั้นท่ีประธานาธิบดีลูคาเชนโคขู่วา่จะตดัความสัมพนัธ์กบัรัสเซีย
และหนัไปสานสมัพนัธ์กบัตะวนัตก แต่ดว้ยปัจจยัทาํงดา้นการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คงและผลประโยชน์ท่ี
สองประเทศมีร่วมกนั ทาํใหรั้สเซียและเบลารุสยงัคงดาํเนินนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรท่ีแนบแน่นต่อกนั 
 
ค าส าคญั: ปูตนิ/ ความสัมพนัธ์รัสเซีย-เบลารุส/ ปฏิวตัสีิ (Color Revolution)  

                                                 
* นักศึกษาระดับปริญญาตรี, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, zambagirl07@hotmail.com 
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 ดว้ยนโยบายและความสัมพนัธ์ต่างประเทศของสหพนัธรัฐรัสเซียและเบลารุสมีความสอดคลอ้งกนัคือ 
ต่างมีนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นมิตรต่อกนัและมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัรัฐอ่ืนๆนบริ
เวณอดีตสหภาพโซเวียตหรือท่ีเรียกว่าประชาคมเครือรัฐเอกราชย์(CIS) เน่ืองจากทั้ งสองประเทศต่างมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัจากนโยบายดงักล่าวคือ เบลารุสภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโค
(Alexander Lukashenko)(1994-ปัจจุบนั)ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัสเซียโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตและมัง่คัง่ อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงสนบัสนุนเขาให้มีอาํนาจต่อไปและเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของประชาชนให้ออกจาก
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการของเบลารุสเพ่ือไม่ให้เกิดการลุกฮือของประชาชนและปฏิวติัสีข้ึนในเบลารุส 
ส่วนรัสเซียนั้นตอ้งการให้เบลารุสมีนโยบายเป็นมิตรกบัรัสเซียและต่อตา้นตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภายหลงั
การแผ่ขยายเขา้มา NATO ในภูมิภาคและภายหลงัจากปฏิวติัสี(Color Revelution)ในปีค.ศ.2003-2005 ด้วย
ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหวา่งรัสเซียและเบลารุส ทั้งสองประเทศไดท้าํความตกลงกนัจดัตั้ง Russia-Belarus 
Union ข้ึนในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1997 เพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
และความมัน่คง โดยมีสหภาพยโุรป (European Union หรือ EU) เป็นแบบอยา่ง 

อาจกล่าวไดว้า่ภายใตก้รอบความร่วมมือ Russia-Belarus Union เบลารุสอาจถูกบูรณาการเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของรัสเซีย Union แมว้า่จะไม่ใช่ในแง่ของการสูญเสียอาํนาจอธิปไตยของรัฐไปอยา่งส้ินเชิง แต่ในทางปฏิบติั
แลว้เบลารุสภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นไม่อาจดาํรงอยูไ่ดห้ากปราศจากการพ่ึงพาและความ
ช่วยเหลือจากรัสเซียทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คง ในอีกดา้นหน่ึงความสัมพนัธ์ในกรอบ Russia-
Belarus Union นั้นกลบักลายเป็นโซ่ตรึงเบลารุสให้ผูกติดอยู่กับรัสเซีย เน่ืองจากการรวมตวักนัของทั้งสอง
ประเทศภายใต ้Russia-Belarus Union ดงักล่าวถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหาเสียงในการเมืองภายในและเป็นท่ีมา
ของคะแนนนิยมและชยัชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของลูคาเชนโค การคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างรัสเซียและ
เบลารุสก็ยิ่งทาํให้เบลารุสพ่ึงพิงรัสเซียทางดา้นเศรษฐกิจมากข้ึน อีกทั้งระบอบการปกครองแบบเผด็จการของ
ประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นทาํให้เบลารุสถูกโดดเด่ียวจากประเทศในยโุรปโดยเฉพาะในสหภาพยโุรป รวมถึง
สหรัฐอเมริกาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร จนอาจกล่าวไดว้า่เศรษฐกิจของเบลารุสจะเป็นอยา่งไร
นั้นข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจของรัสเซีย เบลารุสภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นไม่สามารถจะดาํรงอยูไ่ด้
โดยปราศจากการพ่ึงพาและความช่วยเหลือจากรัสเซีย ในดา้นของรัสเซียนั้นมีนโยบายต่างประเทศท่ีชดัเจนต่อ
เบลารุสมาเป็นเวลานานคือการคงความเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัเบลารุส เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ท่ี
เบลารุสมีพรมแดนติดกบัรัสเซีย โดยการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมากมายแก่เบลารุสทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
และความมัน่คง โดยมีวตัถุประสงคคื์อตอ้งการให้เบลารุสมีนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นมิตรต่อรัสเซียและต่อตา้น
ตะวนัตก 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหวา่งรัสเซียและเบลารุสดูเหมือนจะมีการเปล่ียนแปลงไป
เม่ือวลาดิเมียร์ ปูติน(Vladimir Putin) กา้วข้ึนเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียในปีค.ศ.2000 กล่าคือปูตินไม่ไดเ้ห็น
ความสาํคญัของพนัธมิตรกบัเบลารุสเหมือนแต่ก่อน โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ Russia-Belarus Union รวมทั้ง
ความเห็นท่ีไม่ตอ้งตรงกนัระหว่างผูน้าํทั้ งสองประเทศอย่างปูตินและลูคาเชนโค ส่วนหน่ึงเป็นเพราะท่าทีและ
นโยบายต่างประเทศของปูตินท่ีหันไปหาตะวนัตกและสหรัฐอเมริกาในช่วงหลงัเหตุการณ์ 9/11 ดว้ย กระนั้นก็
ตามความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุสกลบัมาแนบแน่นกันอีกคร้ังในช่วงปีค.ศ.2003-2004 เป็นตน้มา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเขา้มายงับริเวณติดพรมแดนของรัสเซีย(Near Abroad) การ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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แผข่ยายเปิดรับสมาชิกของ NATO และการปฎิวติัสี(Color Revolution)ในประเทศจอร์เจีย ยเูครนและคีร์กีซสถาน 
ในปีค.ศ.2003-2005 เป็นตน้มา คาํถามสําคญัของบทความน้ี ประการแรกคือความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและ
เบลารุสเป็นอย่างไร ประการท่ีสองคือเพราะเหตุใดจึงเกิดการเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์รัสเซียและเบลารุส
ในช่วงปีค.ศ.2000-2008 อยา่งมีนยัสาํคญัและปัจจยัใดบา้งท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

ดงันั้น เพ่ือทาํความเขา้ใจลกัษณะความสัมพนัธ์รวมทั้ งความต่อเน่ืองและการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
บทความน้ีจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุส โดยจะเน้นไปในช่วงปีค.ศ. 2000-2008 คือ
ความสมัพนัธ์ในช่วงรัสเซียภายใตก้ารนาํของวลาดิเมียร์ ปูตินกบัเบลารุสภายใตก้ารปกครองของอเล็กซานเดอร์ ลู
คาเชนโคในขอบเขตของนโยบายต่างประเทศ กรอบความร่วมมือและปัจจยัสําคญัต่างๆท่ีส่งผลให้เกิดนโยบาย
และความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยเสนอว่าความสัมพนัธ์รัสเซียและเบลารุสเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่า
เทียมกันโดยเบลารุสจาํเป็นตอ้งพ่ึงพิงรัสเซียมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดในแทบทุกมิติ โดยผูน้าํอย่างลูคาเชนโค
พยายามผูกมิตรและยอมทาํตามรัสเซียมาโดยตลอด ในขณะท่ีปูตินให้ความสนใจเบลารุสก็ต่อเมือผลประโยชน์
ของรัสเซียมีความสาํคญัมากข้ึน 

 
ภูมหิลงัความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุส 
  เบลารุส เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของลิทวัเนียและโปแลนด์ และถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย
ในปีค.ศ.1839  ต่อมากลายเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวยีตในปีค.ศ.1919 แต่หลงัจากการแตกสลายของสหภาพ
โซเวียตในปีค.ศ.1991 เบลารุสจึงไดรั้บเอกราชและประกาศตนเป็นอิสระ หลงัจากไดรั้บเอกราช เบลารุสดาํเนิน
นโยบายเป็นมิตรกบัรัสเซียและกลายเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของรัสเซีย โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ปีค.ศ.
1994 เม่ืออเลก็ซานเดอร์ ลูคาเชนโคชนะการเลือกตั้งและข้ึนเป็นประธานาธิบดีของเบลารุส ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เบลารุสและรัสเซียก็ยิง่ใกลชิ้ดข้ึนเน่ืองจากประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นมีความหวนคาํนึงถึงช่วงเวลาของการเป็น
สหภาพโซเวียตและต้องการท่ีจะกลับไปรวมกับรัสเซียอีกคร้ัง รวมทั้ งผูน้ําของรัสเซียในขณะนั้ นซ่ึงก็คือ
ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิ์น(Boris Yeltsin)ก็มีนโยบายต่างประเทศท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศใน CIS ทาํ
ให้มีนโยบายท่ีเป็นมิตรต่อเบลารุสอย่างมาก โดยสามารถเห็นได้จากการท่ีรัสเซียและเบลารุสได้ลงนามใน
สนธิสญัญาในความร่วมมือระหวา่งกนัหลายฉบบั 

ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ไดมี้การทาํขอ้ตกลง Agreement on Friendship, Goodneighbourly 
Relations and Cooperation ระหว่างรัสเซียและเบลารุสข้ึน ต่อมาในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1996 ไดจ้ดัตั้ง A 
Community of Sovereign Republics ในปีค.ศ.1997 ผูน้าํของทั้งสองประเทศไดพ้ฒันากรอบความร่วมมือจาก
ประชาคมไปสู่สหภาพ1 โดยการจดัตั้ง Russia-Belarus Union ข้ึนโดยเบลารุสมีเง่ือนไขในการเขา้ร่วมสหภาพ
ดงักล่าว 3 ประการ ประการแรกคือเบลารุสจะยงัคงรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนตนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รัสเซียและเบลารุสภายใตส้หภาพน้ีจะตอ้งเป็น’ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียม’  ประการท่ีสอง ทหารของเบลารุส
จะตอ้งไม่ออกไปสูร้บนอกดินแดนของเบลารุส ประการท่ีสาม พนัธมิตรทั้งสองจะตอ้งไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั
2 นอกจากนั้น ประธานาธิบดีลูคาเชนโคก็มีความคาดหวงัท่ีจะไดเ้ป็นผูน้าํของ Russia-Belarus Union แต่สุดทา้ย

                                                 
1 Katlijin Malfliet, Lien Verpoest and Evgeny Vinokurov,The CIS,The EU and Russia(United States of 

America:Palgrave Macmillan, 2007),156. 
2 Bertil Nygren, The Rebuilding in Greater Russia:Putin’s foreign policy towards the CIS countries(New York: Taylor 

& Francis, 2007),68. 
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แลว้ก็ไม่มีความคืบหนา้มากนักในความตกลงในสหภาพระหวา่งรัสเซียและเบลารุส นอกจากนั้นในปีค.ศ.2000 
เม่ือวลาดิเมียร์ ปูตินชนะการเลือกตั้งและไดข้ึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหพนัธรัฐรัสเซีย ก็เร่ิมปรากฏประเด็น
ความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุส ทาํให้ความหวงัท่ีจะไดเ้ป็นผูน้าํของ Russia-Belarus 
Union ของประธานาธิบดีลูคาเชนโคก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได ้อนัเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีไม่ตรงกนัเก่ียวกบัการ
จดัตั้งและแนวทางในการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสภายใต ้Russia-Belarus Union ของปูติน
และลูคาเชนโค ดงัจะไดข้ยายความต่อไป 

  
การเปลีย่นแปลงในความสัมพนัธ์ระหว่างเบลารุสและรัสเซียภายใต้การน าของวลาดเิมยีร์ ปูตนิ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุสเกิดการเปล่ียนแปลงหลังจากการหมดอํานาจของ
ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินและการข้ึนมาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ภายใตก้ารนาํรวมถึงนโยบาย
ต่างประเทศของปูตินแมว้า่จะยงัคงความเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัเบลารุส แต่ก็ปรากฏประเด็นความขดัแยง้ข้ึน
โดยเฉพาะความขดัแยง้ท่ีเกิดจากแนวคิดและความเห็นท่ีไม่ลงรอยกนัระหวา่งผูน้าํของทั้งสองประเทศ ปูตินเห็น
วา่ผูน้าํอยา่งลูคาเชนโคนั้นเป็น‚ภยัคุกคาม‛ต่อรัสเซีย อีกทั้งดว้ยคะแนนนิยมมากมายของประชาชนท่ีสนบัสนุน
ปูตินทาํให้ความจาํเป็นในการรวมตวักบัเบลารุสภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union ลดลง และอนัเน่ืองมาจาก
นโยบายต่างประเทศของปูตินในช่วงปีค.ศ.2000-2004 นั้นค่อนขา้งจะให้ความสาํคญักบัตะวนัตกมากกวา่ทาํให้
ปูตินมีนโยบายต่างประเทศท่ีไม่แน่นอนและค่อนขา้งเฉ่ือยชาต่อการรวมตวักนัภายใตก้รอบดงักล่าว3 แตกต่าง
จากลูคาเชนโกท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์กบัรัสเซีย โดยเฉพาะในกรอบ Russia-Belarus 
Union ใหด้าํเนินต่อไป เน่ืองจากเขาไดรั้บคะแนนนิยมจากประชาชนอยา่งมากในการชูประเด็นเร่ืองความร่วมมือ
กบัรัสเซีย และนอกจากประเด็นเร่ืองพฒันาการของสหภาพ ความตกลงในดา้นต่างๆภายใตส้หภาพน้ีก็มีความ
ขดัแยง้และอุปสรรคอยูอี่กมาก เช่น การปรับใชเ้งินสกลุเดียวกนั สถานะความสัมพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและเบลารุส
ภายใตส้หภาพ เป็นตน้ นอกจากนั้ นประเด็นความขัดแยง้เร่ืองพลงังานในปีค.ศ.2004 และ 2007 ก็ทาํให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุสถดถอยลงอย่างมาก ประธานาธิบดีลูคาเชนโคถึงกับขู่ว่า ‚จะตัด
ความสมัพนัธ์ทั้งหมดกบัรัสเซียและหนัไปสานสมัพนัธ์กบัตะวนัตก‛ 4 
  แต่แมว้่าจะเกิดความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ รัสเซียและ
เบลารุสก็ยงัคงเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดต่อกนั เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกนัในความสัมพนัธ์
ดงักล่าว โดยเฉพาะในกรณีของเบลารุส อาจกล่าวไดว้า่ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัรัสเซียนั้น’จาํเป็น’ต่อการดาํรงอยูข่อง
เบลารุสรวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งการครอบครองอาํนาจในเบลารุสของประธานาธิบดีลูคาเชนโค 
 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเบลารุสและรัสเซียภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีปูตินนั้น
มีทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้ แต่ดว้ยเง่ือนไขและปัจจยัต่างๆทาํให้ทั้งสองประเทศยงัคงความเป็นพนัธมิตร
ต่อกนั โดยปัจจยัเหล่านั้นไดแ้ก่ 
 
 
 
                                                 

3 Andrei P. Tsygankov, Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity(United States of 
America:Rowman & Littlefield Publisher,Inc,2010),Ch.5. 

4  Bertil Nygren, The Rebuilding in Greater Russia,78. 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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ปัจจยัด้านผู้น า 
 ประธานาธิบดีปูตินและลูคาเชนโคนั้น มีความเห็นขดัแยง้กนัในหลายกรณี โดยเฉพาะในประเด็นการ
รวมตวักนัภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union และดา้นพลงังานในปีค.ศ.2004 และ 2007 อนัเน่ืองมาจาก 
  -  แนวความคิดเก่ียวกับการกลบัไปสู่การเป็นสหภาพโซเวียต ประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นมีความหวน
คาํนึงถึงช่วงเวลาของการเป็นสหภาพโซเวยีตและตอ้งการกลบัไปรวมตวักบัรัสเซียอีกคร้ัง แต่ประธานาธิบดีปูติน
นั้นไม่เห็นด้วยกับการกลบัไปสู่การเป็นสหภาพโซเวียต เขามองว่าการทาํเช่นนั้นทาํให้รัสเซียอ่อนแอ ความ
แตกต่างในประเด็นน้ีมกันาํไปสู่ความขดัแยง้ในการเจรจาในขอ้ตกลงต่างๆในกรอบ Russia-Belarus Union และ
ทาํใหก้รอบความร่วมมือนั้นไม่มีความคืบหนา้และไม่สามารถนาํมาปรับใชไ้ด ้ 
  -  ตาํแหน่งแห่งท่ีในความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีปูตินนั้นตอ้งการสถาปนารัสเซียในฐานะท่ีเป็น
มหาอาํนาจหน่ึงของโลก ส่วนประธานาธิบดีลูคาเชนโคนั้นตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัรัสเซียในลกัษณะท่ีทั้งสอง
ประเทศมีฐานะท่ี “เท่าเทียมกนั” โดยในประเด็นน้ีหากรัสเซียยอมตกลงก็อาจบัน่ทอนภาพลกัษณ์ของความเป็น
มหาอาํนาจของรัสเซียลงได ้
 แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูน้าํทั้งสองก็มีแนวคิดตรงกนัในความเช่ือในหลกัการ ‚Sovereign Democracy‛ คือเช่ือวา่
ตอ้งเคารพอธิปไตยของรัฐ การเปล่ียนแปลงใดๆนั้นจะตอ้งเกิดจากภายในประเทศไม่ใช่ภายนอกประเทศ ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากการท่ีผูน้าํทั้ งสองออกมาต่อตา้นการปฏิวติัสีท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคในคาํแถลงของผูน้าํทั้งสองหลงัจาก
เหตุการณ์การปฏิวติัสีในปีค.ศ.2005 เซอร์เก ลาฟรอฟ(Sergei Lavrov) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
ของรัสเซียกล่าววา่ ‚รัสเซียจะไม่สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงการปกครองไม่ว่าจะในท่ีใดก็ตาม เน่ืองจากรัสเซีย
เช่ือว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่อาจเกิดข้ึนโดยการเขา้แทรกแซงหรือการสนับสนุนจากภายนอก‛ ส่วน
ประธานาธิบดีลูคาเชนโกเองก็ออกมากล่าววา่ ‚จะไม่มีการปฎิวติัสีชมพู ส้มหรือแมแ้ต่กลว้ยเกิดข้ึนในเบลารุส‛ 
(‚There will be no pink,orange or even banana revolution in Belarus‛) 5 
  ประธานาธิบดีลูคาเชนโคมีความนิยมรัสเซียอยา่งมาก และเน่ืองจากเขามีความหวนคาํนึงถึงความเป็น
สหภาพโซเวยีตทาํใหเ้ขายงัคงมองระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเป็นการแบ่งแยกระหวา่งยโุรปตะวนัออก
กบัยโุรปตะวนัตก โดยมองวา่เบลารุสนั้นมีอตัลกัษณ์ของความเป็นตะวนัออก ทาํให้เขามีนโยบายต่างประเทศท่ี
โดดเด่ียวตนเองและแบ่งแยกจากตะวนัตก6 
 นอกจากนั้น ปัจจยัในดา้นผูน้าํท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงซ่ึงก็คือการไดม้าซ่ึงคะแนนเสียงของประชาชน
ส่วนใหญ่เพ่ือท่ีจะสามารถชนะการเลือกตั้งภายในประเทศ ในกรณีน้ีประธานาธิบดีลูคาเชนโคท่ีชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของเบลารุสมาส่ีสมยัและยงัคงมีอาํนาจปกครองเบลารุสอยูจ่นถึงปัจจุบนันั้น มีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งพ่ึงพาความช่วยเหลือจากรัสเซียทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและการทหาร เน่ืองจากคะแนนนิยมอนัลน้
หลามท่ีทาํให้เขาสามารถครองอาํนาจอยู่ได้ในหลายปีท่ีผ่านมานั้นเป็นเพราะความสําเร็จของเขาในการสาน
สมัพนัธ์กบัรัสเซียอยา่งใกลชิ้ดมาโดยตลอด โดยในประเด็นน้ีจะกล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 
 
 

                                                 
5  Oleg Manaev,Natalie Manayeva and Dzmitry Yuran, ‚More State Than Nation:Lukashenko’s Belarus‛, Journal of 

Interantional Affairs, Vol.65, No.1(Fall/Winter 2011),93. 
6  Thomas Ambrosio, Authoritarian Backlash:Russia Resistance to Democratization in the Former Soviet 

Union(England:Ashgate Publishing Limited,2009),121-123. 
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ปัจจยัด้านการเมอืง 
รัสเซีย 

-  ความสาํคญัดา้นยทุธศาสตร์ สาํหรับรัสเซียแลว้ เบลารุสมีความสาํคญัอยา่งมากต่อความมัน่คงของ
รัสเซียเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ของเบลารุสท่ีมีพรมแดนติดกบัรัสเซีย อีกทั้งรัสเซียยงัมองวา่เบลารุส
เป็นเขตอิทธิพลของรัสเซีย   

-  การแผ่ขยายเขา้มาของ NATO และการเขา้มาแทรกแซงของตะวนัตกโดยเฉพาะ EU ท่ีตอ้งการ
สถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในภูมิภาค ต่อมาเม่ือประเทศตะวนัตกได้ให้การ
สนบัสนุนการปฏิวติัสี(Color Revolution) ข้ึนในปีค.ศ.2003-2005 ในประเทศจอร์เจีย ยเูครนและคีกีซ-สถาน เพื่อ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองภายในประเทศดงักล่าว ก็ยิง่ทาํใหรั้สเซียหวาดระแวงตะวนัตกและกลวัวา่จะเกิด
การปฏิวติัสีข้ึนในเบลารุสเช่นกนั รัสเซียจึงตอ้งการให้เบลารุสมีนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นมิตรกบัรัสเซีย ใน
ขณะเดียวกันก็ต่อต้านตะวนัตกโดยเฉพาะการแผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาคของ NATO รัสเซียจึงมีนโยบาย
ต่างประเทศในการท่ีจะช่วยเหลือเบลารุสอย่างมากมายในหลายๆดา้น โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ(ซ่ึงจะกล่าวใน
หวัขอ้ต่อไป)และการเมืองความมัน่คงภายในของเบลารุส 

 
เบลารุส 

- ระบอบการปกครองแบบของเบลารุส เบลารุสนั้นมีระบอบการปกครองแบบเผด็จการภายใตก้ารนาํ
ของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโค ตั้งแต่ท่ีเขาชนะการเลือกตั้งคร้ังแรกในปีค.ศ.1994 ดว้ยการชู
ภาพลกัษณ์ของความเป็นชนชั้นล่างและนโยบายภายในประเทศท่ีจะกาํจดัการคอรัปชัน่และความไม่เท่าเทียมทาง
ชนชั้นใหห้มดไปจากเบลารุส7 นอกจากนั้นนโยบายต่างประเทศของเขาท่ีชูประเด็นความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบั
รัสเซียโดยเฉพาะการพฒันาความสัมพนัธ์ภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union ทาํให้เขาไดรั้บคะแนนนิยมอยา่ง
มากมายจากประชาชนเบลารุส 
  -  การถูกโดดเด่ียวจากสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา อนัเน่ืองมาจากระบอบการปกครองแบบเผด็จ
การของประธานาธิบดีลูคาเชนโคซ่ึงขดักบัแนวความคิดแบบประชาธิปไตยของตะวนัตก ทาํให้เบลารุสถูกโดด
เด่ียวจากตะวนัตกทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร โดยในดา้นการเมืองนั้นในกรณีของสหรัฐอเมริกา
จะเห็นไดจ้ากการท่ีสหรัฐอเมริกาภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีจอร์จ บุชเรียกเบลารุสวา่เป็น ‚ประเทศสุดทา้ย
ในยโุรปท่ีเป็นเผด็จการอยา่งแทจ้ริง‛ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.2004 สหรัฐอเมริกาไดผ้า่นร่างกฎหมายท่ีเรียกวา่ 
Belarus Democracy Act ท่ีกาํหนดบทลงโทษต่างๆต่อเบลารุสและยงัสนบัสนุนกลุ่มท่ีต่อตา้นประธานาธิบดีลูคา
เชนโคข้ึนภายในประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบอบการปกครองของ
เบลารุส หลงัจากนั้นทาํเนียบขาวก็ไดอ้อกมาประกาศต่อสาธารณะเก่ียวกบัการโดดเด่ียวเบลารุสของสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาภายใตก้ารนาํของจอร์จ บุชยงัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีและขา้ราชการหลายคนไปพบปะและ
พดูคุยกบักลุ่มท่ีต่อตา้นประธานาธิบดีลูคาเชนโครวมถึงภรรยาของนกัการเมืองทอ้งถ่ินและผูส้มคัรต่างๆท่ีเช่ือวา่
ถูกลอบสงัหารโดยคาํสัง่ของประธานาธิบดีลูคาเชนโคในช่วงก่อนการเลือกตั้ง เพ่ือแสดงใหส้าธารณชนไดเ้ห็นถึง
ความโหดร้ายของระบอบเผด็จการภายใต้การนําของประธานาธิบดีลูคาเชนโคและเพ่ือแสดงให้เห็นว่า
สหรัฐอเมริกาใหค้วามสนบัสนุนแก่กลุ่มต่อตา้นอยา่งเป็นทางการ 
                                                 

7  Oleg Manaev,Natalie Manayeva and Dzmitry Yuran, , ‚More State Than Nation:Lukashenko’s Belarus‛, Journal of 
Interantional Affairs, Vol.65, No.1(Fall/Winter 2011),99. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ในกรณีของ EU นั้ นมีความพยายามท่ีจะสานความสัมพันธ์กับเบลารุส แต่ในขณะเดียวกันก็
วิพากษ์วิจารณ์ระบอบเผด็จการของลูคาเชนโกอย่างรุนแรงว่าเป็น ‚ภัยต่ออัตลักษณ์ของชาติตะวนัตก‛ 
นอกจากนั้น EU ยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่กลุ่มนิยมประชาธิปไตยท่ีต่อตา้นลูคาเชนโคในเบลารุส ความพยายาม
ในการสานสัมพนัธ์กบัเบลารุสของ EU เร่ิมข้ึนในปีค.ศ.1999 โดยการยื่นเง่ือนไขในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงมี
วตัถุประสงค์คือตอ้งการให้การเลือกตั้ งท่ีกําลงัจะมีข้ึนในเบลารุสในปีค.ศ.2001 เป็นไปตามวิถีทางแบบ
ประชาธิปไตย แต่ก็ลม้เหลวเน่ืองจากลูคาเชนโคก็ยงัคงชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.2001 ท่ีเป็นไปอยา่งไม่เป็นธรรม
และไม่โปร่งใส  

แมว้า่เบลารุสจะถูกกดดนัและโดดเด่ียวจากประเทศตะวนัตกเน่ืองจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
ของลูคาเชนโค แต่ในด้านของรัสเซียกลบัไม่ต่อตา้นหรือพยายามกดดันเบลารุสในประเด็นดงักล่าว ในทาง
กลับกัน รัสเซียกลับให้การสนับสนุนระบอบเผด็จการภายใต้ลูคาเชนโกในเบลารุส จะเห็นได้จากการท่ี
ประธานาธิบดีปูตินโทรศพัทไ์ปแสดงความยนิดีกบัประธานาธิบดีลูคาเชนโกท่ีชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน
เดือนตุลาคมปีค.ศ.2001 นอกจากนั้นรัสเซียยงัปฏิเสธ EU ในการกดดนัเบลารุสใหด้าํเนินตามวิถีประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากเหตุการณ์การปฏิวติัสีในปีค.ศ. 2003-2005 ก็ยิง่ทาํให้รัสเซียสนบัสนุนประธานาธิบดีลู
คาเชนโกมากข้ึน เน่ืองจากประเทศท่ีเกิดการปฏิวติัสีนั้ นล้วนแต่หันไปผูกมิตรกับตะวนัตกและมีนโยบาย
ต่างประเทศท่ีต่อตา้นรัสเซีย การปกครองแบบเผด็จการของประธานาธิบดีลูคาเชนโคท่ีมีนโยบายต่างประเทศท่ี
นิยมรัสเซียและไม่มีช่องวา่งให้กบัการแทรกแซงจากตะวนัตกจึงดูเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดต่อรัสเซีย นอกจากนั้น 
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเบลารุสในปีค.ศ.2006 รัสเซียก็ใหก้ารสนบัสนุนลูคาเชนโคในหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 
การออกมาให้การยืนยนัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างรัสเซียและเบลารุสภายใตก้รอบความร่วมมือ 
Russia-Belarus Union อีกทั้งช่องโทรทศัน์ของรัสเซียท่ีออกอากาศในเบลารุสยงัพูดถึงลูคาเชนโคในแง่ดีและปิด
กั้นข่าวเก่ียวกบักระแสต่อตา้นลูคาเชนโคไม่ให้ออกอากาศ8 ลูคาเชนโคจึงชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.2006 ดว้ย
คะแนนนิยมท่ีลน้หลามและยงัคงชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2010 และดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี
ของเบลารุสจนถึงปัจจุบนั 

 
ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 
  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะดา้นพลงังาน(ท่ีจะกล่าวถึงในหัวขอ้ต่อไป)นั้นมีบทบาทอยา่งสําคญัใน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและเบลารุส เน่ืองจากเศรษฐกิจของเบลารุสผกูติดและพ่ึงพาเศรษฐกิจของรัสเซียเป็น
อย่างมาก อีกทั้งเบลารุสยงัมีปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศมากมายท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขอนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายในและภายนอกต่างๆดงัน้ี 
ปัจจยัภายใน 
 „ ระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตามแบบโซเวียต หลงัจากท่ีเบลารุสไดรั้บเอกราชและประกาศตนเป็น
อิสระในปีค.ศ.1991 นั้นเบลารุสไม่ไดมี้การปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่กลบัหันไปพ่ึงพิงเศรษฐกิจ
ของรัสเซียทั้งในดา้นการคา้ การลงทุนและโดยเฉพาะดา้นพลงังาน และเม่ือลูคาเชนโคไดข้ึ้นมาเป็นประธานาธิบดี
ในปีค.ศ.1994 เขาไดห้ันกลบัไปใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตามแบบโซเวียตโดยการรวมศูนยอ์าํนาจทั้ง

                                                 
8  Thomas Ambrosio, Authoritarian Backlash:Russia Resistance to Democratization in the Former Soviet Union,109-

115. 
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ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ มีการใชร้ะบบนารวมและยึดเอากิจการของเอกชนทั้งหมดเขา้เป็นของรัฐ9 และ
ยงัคงเป็นเช่นนั้นอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
  „ ปัญหาด้านโครงสร้างฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศและสินค้าท่ีไม่สามารถนาํไปแข่งขันในตลาด
ยโุรปได้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อเบลารุสในการส่งออกสินคา้สู่ตลาดโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
เบลารุสอยา่งร้ายแรง 
 „ ปัญหาค่าเงินอ่อนตัว  เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อเบลารุสในการนําเข้าสินค้าต่างๆจากภายนอก
โดยเฉพาะจากตลาดยโุรป 
 
ปัจจยัภายนอก 
  „ การถูกโดดเด่ียวและควํา่บาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างย่ิง EU อนัเน่ืองมาจาก
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการในเบลารุสทาํใหช้าติตะวนัตกโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง EU มีมาตรการกีดกนั ลงโทษ
และโดดเด่ียวเบลารุสทั้งในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ หลงัจากการเลือกตั้งท่ีไม่โปร่งใสในปีค.ศ.2001 ทาํให้ EU 
ยกเลิกท่ีจะทาํขอ้ตกลง Partnership and Cooperation กบัเบลารุส ส่งผลใหเ้บลารุสเป็นประเทศเดียวในยโุรปท่ีไม่มี
การทาํขอ้ตกลงใดๆกบัประเทศภายในยโุรปเลย ทาํให้การคา้ระหวา่งเบลารุสกบั EU นั้นยงัคงยึดขอ้ตกลงการคา้
ระหวา่ง EU และสหภาพโซเวยีตท่ีทาํข้ึนในปีค.ศ.1989 ต่อมาในวนัท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ.2007 EU ไดป้ลดเบลารุส
ออกจาก Generalized System of Preferences  Trading Program ซ่ึงทาํใหเ้บลารุสตอ้งสูญเสียรายไดเ้ป็นเงินจาํนวน 
400 ลา้นยโูรต่อปี 
 ดว้ยปัจจยัภายนอกและภายในทางด้านเศรษฐกิจของเบลารุสดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ส่งผลให้เบลารุสมี
ขอ้จาํกดัในการดาํเนินนโนบายต่างประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีทาํใหเ้บลารุสท่ีถูกโดดเด่ียวทางดา้นเศรษฐกิจจาก
ประเทศตะวนัตกนั้นตอ้งพ่ึงพิงการคา้และการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจของรัสเซีย 
 ในด้านของรัสเซียนั้ นได้ใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศในการคงความเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัเบลารุส โดยการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจแก่
เบลารุสอยา่งมากมายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เบลารุสมีนโยบายท่ีเป็นมิตรกบัรัสเซียและต่อตา้นตะวนัตก รัสเซีย
นั้นตระหนกัดีถึงความจาํเป็นของเบลารุสท่ีจะตอ้งพ่ึงพารัสเซียทางดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเบลารุสภายใตก้ารนาํ
ของประธานาธิบดีลูคาเชนโคท่ีชนะการเลือกตั้งอยา่งขาดลอยมาไดทุ้กคร้ังจากการท่ีรัสเซียให้ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ ความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจท่ีรัสเซียใหก้บัเบลารุสนั้นทาํใหเ้ศรษฐกิจของเบลารุสเติบโตข้ึน 6.6% 
นับจากปีค.ศ.1995-2005 และในปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 9% การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ีส่งผลให้
ประชาชนเบลารุสมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอย่างมาก ซ่ึงเป็นท่ีมาของคะแนนนิยมของประธานาธิบดีลูคาเชนโคใน
ตลอดระยะเวลาหลายปีมาน้ี ประชาชนส่วนมากเลือกท่ีจะมีสภาพความเป็นอยูร่วมถึงเศรษฐกิจท่ีดีของประเทศ
โดยการพ่ึงพารัสเซียทางดา้นเศรษฐกิจ แมจ้ะเป็นเพียงในระยะเวลาอนัสั้น มากกวา่ท่ีจะให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
และการเมืองเพ่ือผลประโยชน์และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในเบลารุสในระยะยาว ท่ีอาจนาํไปสู่สงคราม
กลางเมือง การต่อสูแ้ละความสูญเสีย ทาํใหรั้สเซียกลายเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของเบลารุสท่ีมีการคา้ขายกนัมากกวา่ 

                                                 
9  Oleg Manaev,Natalie Manayeva and Dzmitry Yuran, ‚More State Than Nation:Lukashenko’s Belarus‛, Journal of 

Interantional Affairs, Vol.65, No.1(Fall/Winter 2011),99. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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50-60% ส่วนเบลารุสนั้นเป็นคู่คา้อนัดบัท่ีสามของรัสเซีย(รองจากเยอรมนี อิตาลี และเท่ากบัยเูครน)10 อาจกล่าวได้
วา่หากปราศจากความช่วยเหลือและการคา้ขายกบัรัสเซีย ระบบเศรษฐกิจของเบลารุสก็ไม่อาจจะอยูไ่ด ้
 
ปัจจยัด้านพลงังาน 
 ปัจจยัทางดา้นพลงังานนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของรัสเซียและเบลารุสในความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศ เน่ืองจากเบลารุสเป็นหน่ึงในรัฐทางผ่าน(Transit State)ท่ีสําคญัในการส่งออก
พลงังานจากรัสเซียสู่ประเทศในยโุรป ดว้ยปัจจยัทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์(Geoeconomic)ดงักล่าวทาํให้รัสเซียดาํเนิน
นโยบายท่ีเป็นมิตรต่อเบลารุส เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ในความสัมพนัธ์ซ่ึงอาจนาํมาสู่ปัญหาดา้น
ทางส่งออกพลงังานและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียได ้นอกจากนั้นเพ่ือแลกกบัการท่ีรัสเซียสามารถ
ขนส่งพลงังานผ่านเบลารุสไปสู่ประเทศในยุโรปได้โดยเสียค่าธรรมเนียมในการขนส่งผ่านท่ีถูกกว่าประเทศ 
Transit อ่ืนๆและการยอมให้ทหารของรัสเซียมาประจาํการอยูใ่นดินแดนของเบลารุส รวมทั้งการท่ีเบลารุสเป็น
ประเทศท่ีมีบทบาทสาํคญัในการรักษาสนัติภาพในดินแดนดา้นตะวนัตกร่วมกบัโปแลนด ์รัสเซียจึงตกลงขายก๊าซ
ธรรมชาติใหแ้ก่เบลารุสในราคาท่ีถูกกวา่ราคาในตลาดยโุรปและเท่ากบัราคาท่ีรัสเซียขายภายในประเทศนัน่คือขาย
ให้เบลารุสในราคา 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อแก๊สธรรมชาติ 1,000 คิวบิคเมเทอร์ แมว้่าต่อมาเกิดความ
เปล่ียนแปลงหลงัจากการข้ึนมาของประธานาธิบดีปูติน คือในปีค.ศ.2002 ประธานาธิบดีปูตินตอ้งการใหเ้กิดความ
มัน่คงในการขนส่งพลงังานจากรัสเซียไปสู่ประเทศในยโุรป รัสเซียจึงตอ้งการท่ีจะเขา้มาควบคุมบริษทัขนส่ง
พลงังานในเบลารุสอยา่ง Beltransgaz โดยสุดทา้ยก็เกิดเป็นขอ้ตกลงระหวา่งรัสเซียและเบลารุสในปีค.ศ.2002 โดย
เบลารุสตกลงขายหุ้นคร่ึงหน่ึงของ Beltransgaz ให้กบัรัสเซียเพ่ือแลกกับการท่ีรัสเซียจะยงัคงขายแก๊สให้แก่
เบลารุสในราคาเท่าเดิม ซ่ึงราคาแก๊สธรรมชาติท่ีรัสเซียขายให้กบัเบลารุสนั้นทาํให้ประชาชนในเบลารุสพอใจ
อย่างมาก ผู ้นําอย่างประธานาธิบดีลูคาเชนโคจึงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ งจากการท่ีเขาสามารถสาน
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัรัสเซียและความสาํเร็จในการคา้ดา้นพลงังานกบัรัสเซีย 
 แต่ต่อมาดว้ยปัญหาในขอ้ตกลงท่ีไม่ไดร้ะบุถึงมูลค่าของ Beltransgaz  ทาํให้เกิดความขดัแยง้ในการตี
ราคา Beltransgaz ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งรัสเซียและเบลารุส เบลารุสภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโค
ปฏิเสธราคาท่ี Gazprom เสนอใหแ้ก่เบลารุสและไม่ยอมลงนามในขอ้ตกลงท่ีรัสเซียเสนอ จนกระทัง่ปีค.ศ.2004 ก็
เกิดความขดัแยง้ในดา้นพลงังานข้ึน เม่ือ Gazprom ขู่วา่จะข้ึนราคาแก๊สธรรมชาติท่ีขายให้กบัเบลารุส การกระทาํ
ดงักล่าวทาํใหเ้บลารุสไม่พอใจอยา่งมาก เบลารุสยกเลิกการซ้ือแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียและพยายามซ้ือจากแหล่ง
อ่ืนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจ ในดา้นของรัสเซียเองก็ไม่พอใจจึงตดัการส่งแก๊สธรรมชาติให้กบัเบลารุส 
แต่เม่ือฤดูหนาวมาถึงทาํให้เบลารุสไม่สามารถจะตา้นทานรัสเซียต่อไปไดแ้ละยอมลงนามในขอ้ตกลงกบัรัสเซีย 
โดยภายใตข้อ้ตกลงใหม่น้ีรัสเซียจะขายแก๊สธรรมชาติใหแ้ก่เบลารุสในราคา 46.68เหรียญดอลลาร์สหรัฐ$ ต่อแก๊ซ 
1,000 คิวบิคเมเทอร์ ซ่ึงแมว้า่ราคาจะสูงข้ึน แต่เม่ือเทียบกบัราคาในตลาดยโุรป(290เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อแก๊ซ 
1,000 คิวบิคเมเทอร์)ก็ยงัถือวา่ถูกกวา่มาก  
  ต่อมาในปีค.ศ.2006 ไดเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสในประเด็นดา้นพลงังานข้ึนอีก เม่ือ 
Gazprom ประกาศข้ึนราคาแก๊สท่ีจะขายใหก้บัเบลารุสในปีค.ศ.2007 ให้เท่ากบัราคาท่ีขายในตลาดยโุรป โดยขู่วา่
หากเบลารุสไม่ทาํตามขอ้เสนอดงักล่าวรัสเซียจะตดัการส่งแก๊สให้กบัเบลารุส ประธานาธิบดีลูคาเชนโคไดเ้จรจา
                                                 

10 Thomas Ambrosio, Authoritarian Backlash:Russia Resistance to Democratization in the Former Soviet 
Union,110,116-118. 
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กบัประธานาธิบดีปูตินและตกลงลงนามในขอ้ตกลงใหม่ในปีค.ศ.2007 โดยมีสาระสาํคญัวา่ เบลารุสจะตอ้งซ้ือ
แก๊สธรรมชาติจากรัสเซียในราคา 100เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแก๊ซ 1,000 คิวบิคเมเทอร์และเพ่ิมข้ึนทุกปี
จนกระทัง่เท่ากบัราคาท่ีขายในตลาดยโุรปในปีค.ศ.2011 ส่วนรัสเซียนั้นจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการขนส่งแก๊ส
ธรรมชาติผา่นเบลารุสเพ่ิมข้ึน 70%10 
  จะเห็นได้ว่าในปัญหาความขัดแยง้ด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับเบลารุสนั้ นมาจากนโยบาย
ต่างประเทศของรัสเซียภายใตป้ระธานาธิบดีปูตินท่ีตอ้งการจะเป็นมหาอาํนาจทางดา้นพลงังานของโลก โดย
พยายามท่ีจะเขา้ไปควบคุมบริษทัส่งแก๊สธรรมชาติของเบลารุสเพ่ือให้เกิดความมัน่คงทางดา้นการขนส่งพลงังาน
ไปสู่ยุโรป อีกทั้ งนโยบายดงักล่าวยงัทาํให้นโยบายเศรษฐกิจต่อเบลารุสท่ีแข็งกร้าวข้ึนโดยการข้ึนราคาแก๊ส
ธรรมชาติท่ีขายให้กับเบลารุสให้เท่ากับราคาตลาดยุโรป นอกจากนั้ นเส้นทางการขนส่งท่อแก๊สท่ีช่ือว่า 
‚Nordstream‛ ท่ีรัสเซียไดส้ร้างข้ึนเพ่ือ bypass ประเทศท่ีเป็น Transit State อยา่งเบลารุสและยเูครน โดยสร้างท่อ
แก๊สลอดผา่นทะเลบอลติคไปสู่เยอรมนีก็ไดเ้สร็จส้ินและไดจ้ดัพิธีเปิดไปแลว้ คาดวา่จะสามารถใชง้านไดใ้นอีกไม่
นานน้ียงัทาํให้รัสเซียไม่ตอ้งกงัวลวา่ความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งแก๊ส
ธรรมชาติไปสู่ยโุรปอีกต่อไป 
 ในทา้ยท่ีสุดแลว้ แมว้า่จะเกิดความขดัแยง้ข้ึนในประเด็นดา้นพลงังานระหวา่งรัสเซียและเบลารุสในช่วง
ท่ีผา่นมา เบลารุสก็ยงัจาํเป็นตอ้งพ่ึงพารัสเซียทางดา้นพลงังานเน่ืองจากเบลารุสนาํเขา้พลงังานจากรัสเซียกวา่ 90% 
จากการนาํเขา้พลงังานทั้งหมด 
 
ปัจจยัด้านความมัน่คงและการทหาร 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสในดา้นความมัน่คง อาจกล่าวไดว้า่ประสบความสาํเร็จกวา่ทุกๆ
ดา้น เน่ืองจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการและนโยบายต่างประเทศดา้นความมัน่คงของเบลารุสภายใตก้าร
นาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโคท่ีต่อตา้นตะวนัตกโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแผข่ยายเขา้มาของ NATO ในภูมิภาค ทาํ
ใหเ้บลารุสถูกโดดเด่ียวทางดา้นการทหารจากตะวนัตก แต่การเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัรัสเซียทาํให้เบลารุสและ
รัสเซียสถาปนาความสัมพนัธ์ดา้นการทหารข้ึนและประสบความสําเร็จอย่างมาก เน่ืองจากทั้งสองประเทศต่าง
ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัทางดา้นความมัน่คง กล่าวคือรัสเซียสามารถคงไวซ่ึ้งความเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบั
เบลารุส โดยเฉพาะในการร่วมกนัต่อตา้นการแผ่ขยายเขา้มาของ NATO ในภูมิภาค ส่วนเบลารุสนั้นจากความ
ร่วมมือทางด้านการทหารท่ีใกล้ชิดกับรัสเซีย สามารถประกาศตนว่าเป็นประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในด้าน
การทหารท่ีร่วมมือกบัรัสเซียในการต่อตา้นการแผ่ขยายเขา้มาของ NATO ในภูมิภาค อีกทั้งยงัช่วยเบลารุสรับมือ
กบัการกดดนัและการถูกโดดเด่ียวจากประเทศตะวนัตกอีกดว้ย 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัสเซียและเบลารุสภายใต้กรอบความร่วมมอื Russia-Belarus Union 
 เน่ืองจากปัจจยัต่างๆท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ทาํให้รัสเซียและเบลารุสพยายามพฒันาความร่วมมือภายใต้
กรอบ Russia-Belarus Union แต่ความพยายามดงักล่าวภายใตค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งเบลารุสและรัสเซียในช่วงของ
ประธานาธิบดีปูตินนั้นกลบัมีประเด็นความขดัแยง้เกิดข้ึนมากมาย ไดแ้ก่ 

                                                 
10  David R. Marples, ‚Is the Russia-Belarus Union Obsolete?‛, Problems of Post-Communism, Vol.55, 

No.1(January/February2008),31-32. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 „ ขอบเขตความร่วมมือ ประธานาธิบดีปูตินตอ้งการให้ความร่วมมือภายใตส้หภาพน้ีเป็นเพียงแค่ความ
ร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจนระหวา่งรัสเซียและเบลารุสเท่านั้น ทั้งๆท่ีก่อนหนา้น้ีในสมยัของประธานาธิบดีเยลต์
ซินได้ตกลงกับประธานาธิบดีลูคาเชนโคของเบลารุสว่าความร่วมมือภายใตส้หภาพน้ีจะครอบคลุมทั้ งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและความมัน่คง  
 „ แนวคิดในความร่วมมือ ประธานาธิบดีลูคาเชนโคตอ้งการให้การรวมตวัภายใตส้หภาพน้ีเป็นดงัเช่น
สหภาพโซเวยีตในอดีต ในขณะท่ีประธานาธิบดีปูตินไม่ตอ้งการเช่นนั้นและมองวา่การทาํเช่นนั้นจะทาํให้รัสเซีย
อ่อนแอ 
 „ สถานะของเบลารุสและรัสเซียในความร่วมมือ ประธานาธิบดีลูคาเชนโคตอ้งการใหส้ถานะของรัสเซีย
และเบลารุสในความสมัพนัธ์ภายใตส้หภาพน้ีมีความ ‘เท่าเทียมกนั’ และเบลารุสจะมีสิทธิในการวีโตร้วมถึงสิทธิ
ในการคงไวซ่ึ้งอาํนาจอธิไตยเหนือดินแดนของตน แต่ประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวท่ีเบลารุส
เสนอ ทาํใหเ้บลารุสมองวา่ วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของรัสเซียภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีปูตินนั้นตอ้งการท่ีจะ
ดูดกลืนเบลารุสใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของสหพนัธรัฐรัสเซีย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเบลารุสรับไม่ได ้
 „ ข้อเสนอในการใช้สกุลเงินเดียวกัน ในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.2002 รัสเซียเสนอให้มีการใชเ้งินสกุล
เดียวกนัภายในสหภาพโดยเสนอให้ใชเ้งินรูเบิลของรัสเซีย ขอ้เสนอน้ีทาํให้ประธานาธิบดีลูคาเชนโคมองว่า
รัสเซียตอ้งการท่ีจะเขา้ควบคุมสหภาพน้ีทั้งหมด ในขณะท่ีเบลารุสนั้นตอ้งการเพียงแค่ใหมี้การจดัตั้งธนาคารกลาง
ข้ึนภายใตส้หภาพน้ีเท่านั้น 
 ในทางกลบักนัแมว้่าจะเกิดความขดัแยง้ข้ึนทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายใตค้วามร่วมมือใน
กรอบ Russia-Belarus Union แต่ในความร่วมมือดา้นความมัน่คงและการทหารนั้นถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จ มี
การลงนามในขอ้ตกลงต่างๆ รัสเซียไดส่้งกองทพัอากาศไปประจาํการในดา้นตะวนัตกของเบลารุส ในเดือน
มีนาคมปีค.ศ.2005  ต่อมาในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน รัสเซียและเบลารุสจัดการซ้อมรบร่วมกันภายใตช่ื้อ 
‚Union Shield 2006‛ และในเดือนกนัยายนปีเดียวกนันั้นมีการส่ง Surface-to-air missiles จากรัสเซียให้แก่
เบลารุสอีกดว้ย11 
 
บทสรุป 
 แมว้า่การรวมตวัระหวา่งรัสเซียและเบลารุสภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union จะไม่มีความคืบหนา้
มากนกั เน่ืองจากความเห็นและขอ้เสนอของทั้งสองฝ่ายท่ียงัตกลงกนัไม่ได ้แต่ทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเบลารุส 
ประธานาธิบดีลูคาเชนโคท่ีไดรั้บคะแนนนิยมและชยัชนะในการเลือกตั้งจากชูประเด็นความร่วมมือกบัรัสเซีย
ภายใตก้รอบดงักล่าว ทาํใหก้ารรวมตวัของทั้งสองประเทศใน Russia-Belarus Union นั้นจาํเป็นตอ้งดาํรงอยู ่อีกทั้ง
สาํหรับรัสเซียแลว้การรวมตวัดงักล่าวยงัเป็นการประกนัความมัน่คงในความสัมพนัธ์กบัเบลารุส เน่ืองจากรัสเซีย
ตอ้งการใหเ้บลารุสมีนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นมิตรกบัรัสเซียและเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดของรัสเซียท่ีจะร่วมกนั
ต่อตา้นตะวนัตกและการแผข่ยายเขา้มาในภูมิภาคของ NATO ซ่ึงวตัถุประสงคด์งักล่าวของรัสเซียอาจเป็นปัจจยัท่ี
ทาํให้ความร่วมมือดา้นการทหารของทั้งสองประเทศภายใตก้รอบ Russia-Belarus Union ประสบความสําเร็จ 
ในขณะท่ีความร่วมมือดา้นอ่ืนๆนั้นคลุมเครือและไม่มีความคืบหนา้ โดยเฉพาะหลงัจากเหตุการณ์การปฎิวติัสีในปี
ค.ศ.2003-2005 ก็ยิ่งทาํให้รัสเซียหวาดระแวงการแผ่ขยายเขา้มาของตะวนัตกและกลวัว่าการปฏิวติัดงักล่าวจะ
เกิดข้ึนในเบลารุส ทาํให้รัสเซียดาํเนินนโยบายเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเบลารุสในด้านต่างๆทั้ งด้าน
                                                 

11  Bertil Nygren, The Rebuilding in Greater Russia,69-75. 
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การเมือง โดยการสนบัสนุนระบอบการปกครองแบบเผด็จการของประธานาธิบดีลูคาเชนโค ดา้นการทหารโดย
การส่งอาวุธและทหารอากาศไปประจาํการในเบลารุสภายใตค้วามตกลงในกรอบ Russia-Belarus Union และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นเศรษฐกิจโดยการขายแก๊สธรรมชาติในราคาถูกกวา่ราคาตลาดยโุรป การให้เงินกูย้ืมรวมถึง
การคา้ขายสินคา้มากมายกบัเบลารุส เพ่ือแลกกบั ‚ความซ่ือสัตย‛์ ของเบลารุสท่ีมีให้กบัรัสเซีย นอกจากนั้นความ
ช่วยเหลือต่างๆท่ีรัสเซียให้กับเบลารุสนั้นยงัเป็นการดาํเนินนโยบายของรัสเซียท่ีใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลงังานเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรักษาภาวะพ่ึงพิงต่อรัสเซียของเบลารุส ทาํให้เบลารุสไม่มี
ทางเลือกอ่ืนนอกจากจะตอ้งเป็นพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัรัสเซียเร่ือยไป 
 ในดา้นของเบลารุสแมว้า่จะไดรั้บเอกราชและประกาศตนเป็นอิสระหลงัจากการแตกสลายของสหภาพ
โซเวียตในปีค.ศ.1991 แต่แนวคิดและประวติัศาสตร์ของประชาชนเบลารุสนั้นไดเ้ป็นอิสระและละท้ิงความเป็น
สหภาพโซเวยีตแลว้จริงหรือ?51 ความสงสยัดงักล่าวไดถู้กไขใหก้ระจ่างเม่ือประธานาธิบดีลูคาเชนโคไดรั้บชยัชนะ
ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.1994 ดว้ยแนวคิดท่ียงัคงยึดติดกบัความเป็นสหภาพโซเวียตและนโยบาย
ต่างประเทศของเขาท่ีโอนเอียงเขา้หารัสเซียอยา่งเต็มท่ี ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัสเซียและเบลารุสภายใต้
การนาํของเขานั้นใกลชิ้ดต่อกนัเป็นอยา่งมาก และดว้ยความช่วยเหลืออยา่งมากมายท่ีรัสเซียให้กบัเบลารุสภายใต้
การนาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโคในทุกๆดา้นท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ทาํใหเ้ศรษฐกิจของเบลารุสเติบโตข้ึนมากและ
ยงัทาํให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในเบลารุสลงคะแนนเสียงให้กบัเขา เป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ขาชนะการเลือกตั้งถึงส่ีสมยัและยงัคงครองอาํนาจของตนเอาไวไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั แต่ทวา่ดว้ย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการของเขาทําให้เบลารุสถูกโดดเด่ียวจากตะวนัตกโดยเฉพาะ EU และ
สหรัฐอเมริกา ทั้ งในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนั้นในดา้นการทหาร เบลารุสก็ยงัถูกโดดเด่ียวจาก 
NATO เน่ืองจากนโยบายต่างประเทศท่ีต่อตา้นตะวนัตกและการแผ่ขยายเขา้มาของ NATO ในภูมิภาค ดว้ยปัจจยั
ดงักล่าวทาํใหเ้บลารุสขาดการคา้ขายกบัตะวนัตก นอกจากนั้นเบลารุสยงัจาํเป็นตอ้งพ่ึงพารัสเซียทางดา้นพลงังาน 
ทาํใหก้ารคา้และเศรษฐกิจของเบลารุสพ่ึงพารัสเซียอยา่งมาก  
 หลังจากความขดัแยง้ด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและเบลารุสในปีค.ศ.2004 และ 2007 ทาํให้
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ปรับข้ึนราคาแก๊สธรรมชาติท่ีรัสเซียเสนอขายต่อเบลารุสให้เท่ากบัราคาในตลาดยโุรป ทาํให้ประธานาธิบดีลูคา
เชนโคไม่พอใจอย่างมากและขู่ว่าจะตดัความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัรัสเซียทั้งหมดแลว้หันไปสานสัมพนัธ์กบัตะวนัตก
ภายใต ้EU แทน ประธานาธิบดีลูคาเชนโคมองวา่การกระทาํดงักล่าวของรัสเซียแสดงให้เห็นถึงนโยบายท่ีแข็ง
กร้าวของประธานาธิบดีปูตินท่ีมีต่อเขา แต่การบงัคบัข่มขู่ของรัสเซียในการตดัการส่งแก๊สธรรมชาติใหก้บัเบลารุส
ก็ทาํให้เบลารุสตอ้งยอมตกลงตามขอ้เสนอของรัสเซีย แมว้า่นัน่จะหมายถึงการซ้ือแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียใน
ราคาท่ีเท่ากบัราคาตลาดยุโรป ซ่ึงอาจนาํมาซ่ึงความไม่พอใจของประชาชนเบลารุสและอาจทาํให้เกิดความไม่
มัน่คงแก่ประธานาธิบดีลูคาเชนโคในการคงไวซ่ึ้งอาํนาจ 
 กล่าวโดยสรุป ความจาํเป็นในการท่ีจะตอ้งพ่ึงพารัสเซียในทุกๆดา้นนั้นทาํใหเ้บลารุสไม่มีอาํนาจต่อรอง
ใดๆท่ีจะขดัขืนขอ้เสนอนโยบายใดๆของรัสเซียหากรัสเซียมีนโยบายแข็งกร้าวในการท่ีจะรวมเอาเบลารุสเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงของรัสเซียอยา่งจริงจงั เบลารุสโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีลูคาเชนโค แมว้า่
จะพยายามคดัคา้นรัสเซียในประเดน็ต่างๆท่ีเบลารุสสูญเสียผลประโยชน์โดยการขู่วา่จะหนัไปสานสมัพนัธ์กบั EU 

                                                 
51  David R. Marples, ‚Is the Russia-Belarus Union Obsolete?‛, Problems of Post-Communism, Vol.55, 

No.1(January/February2008),33. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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นั้น ในทางปฏิบติัก็แทบจะเป็นไปไม่ได ้หรือหากเป็นไปได ้การกระทาํดงักล่าวก็ตอ้งแลกมาใน ‚ราคาแพง‛52 
สาํหรับประธานาธิบดีลูคาเชนโค เน่ืองจากการสานสัมพนัธ์กบั EU นั้นหมายถึงการยินยอมให้มีการเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครองภายในประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงนั่นอาจหมายถึงการสูญเสียอาํนาจการปกครอง
ทั้งหมดของเขาในเบลารุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52  Thomas Ambrosio, Authoritarian Backlash:Russia Resistance to Democratization in the Former Soviet Union,110,124-125. 
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แนวคิด New Public Management กบัการปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
 

อริญชย์ บัววฒันา* 
 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาการระบบราชการและการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย นับตั้งแต่การประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1945 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลามากกว่า 60 ปี ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมามีพฒันาการจากระบบประชาธิปไตยเฟ่ืองฟู และกลบัมาสู่ระบบเผด็จการอาํนาจนิยมเป็น
ระยะเวลาหลายทศวรรษ จนถึงจุดวกิฤตท่ีทาํใหมี้การปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการ จวบจนปัจจุบนั โดย
มีการนาํแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ (New Public Management) มาปรับใชใ้นการปฏิรูประบบราชการ
ของอินโดนีเซีย หลงัการปฏิรูปการเมืองปี ค.ศ.1998 โดยวิเคราะห์ปัจจยัจากทั้งภายในประเทศ เช่น การเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและการต่อตา้นอิทธิพลครอบงาํของกองทพัในระบบการเมืองและเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอก
ประเทศ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจตามขอ้กาํหนดของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
ซ่ึงผลลพัธ์ของการปฏิรูประบบราชการท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารงานภาครัฐในหลายภาคส่วน ทั้ ง
โครงสร้างกฎหมายและสถาบนัหลกัของประเทศ การบริหารรัฐกิจและหน่วยงานภาครัฐ ระบบขา้ราชการพล
เรือน และการกระจายอาํนาจ ทั้ งน้ีเพ่ือท่ีจะบรรเทาํและยุติปัญหาการบริหารงานภาครัฐแบบเก่าท่ีล่าช้า ไร้
ประสิทธิภาพ และทุจริตในวงกวา้ง 
 
ค าส าคญั: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่/ การปฏิรูประบบราชการอนิโดนีเซีย/ ระบบราชการอนิโดนีเซีย  

 
 

กล่าวน า 
 บทความน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองและระบบราชการของ
อินโดนีเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัว่ามีพฒันาการและประวติัความเป็นมาอยา่งไร มีสาเหตุและปัจจยัการการ
เปล่ียนแปลงอยา่งไรดว้ยการศึกษาผา่นววิฒันาการของประวติัศาสตร์การเมือง ระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซีย โดยเร่ิมตั้งแต่การต่อสู้เพ่ือเอกราชและการรวมอาํนาจการปกครองสมยัประธานาธิบดีซูการ์โน ยุค
ระเบียบใหม่และรัฐเผด็จการทหารของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ยุคการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยของ
ประธานาธิบดี บี.เจ.ฮาร์บีบี ยุคแห่งความลม้เหลวและปัญหาท่ีหยัง่รากลึกในสมยัประธานาธิบดีอบัดุลรามาน 
วาฮิด ยคุการบริหารราชการแบบใหม่ในสมยัประธานาธิบดี  เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ถึงยคุปัจจุบนัคือ ยคุโลกาภิ
วตัน์และการผงาดข้ึนในสมยัประธานาธิบดี ซูซิโล บมับงั ยโุธโยโน 

ส่วนต่อมาคือ การปฎิรูประบบราชการของอินโดนีเซีย หลงัจากความเป็นประชาธิปไตยหลงัการปฏิรูป
การเมือง (Reformasi) ในปี ค.ศ. 1999 และการแกปั้ญหาระบบราชการของรัฐบาลนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ดว้ย
การใชแ้นวคิดการบริหารราชการแบบใหม่ (New Public Management) โดยจะแบ่งเป็น 3 หัวขอ้คือ หัวขอ้แรก 
การศึกษาสาเหตุและปัจจยัแห่งการปฏิรูป เช่น ปัจจยัภายในท่ีมาจากปัญหานานานบัประการของอินโดนีเซีย อาทิ 
รัฐเผด็จการหรือระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม อิทธิพลของทหารและพลเรือนในระบบราชการ อุปนิสัย ระบบ

                                                 
* นักศึกษาระดับปริญญาตรี, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, arin_buawatthana@hotmail.co.th 
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2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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อุปถมัภ ์และการทุจริตในวงราชการ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัภายในดงักล่าวเป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงระบบ
ราชการ นอกจากการขบัเคล่ือนการปฏิรูประบบราชการจากปัจจยัภายในแลว้ ยงัมีปัจจยัภายนอกซ่ึงส่งผลมายงั
อินโดนีเซีย อาทิ กระแสการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ในภูมิภาค ซ่ึงส่งผลต่อการ
บริหารงานภาครัฐในหลายประเทศ (สุพจน์ ทรายแกว้, 2545,  น.6) โดยเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์การบริหาร
ราชการจากระบบเดิม คือ แนวความคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดการจัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Management Approach) และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ (Participation) บริหารจดัการภาครัฐ เป็นตน้ 
ซ่ึงอาจไดรั้บอิทธิพลมาจากวกิฤตเศรษฐกิจ และกระแสทุนนิยม (Capitalism)  

หัวขอ้ท่ีสอง คือ กระบวนการปฏิรูประบบราชการของอินโดนีเซียในสถาบนัทางการและหน่วยงาน
ราชการในปัจจุบนัว่ามีโครงสร้าง หน้าท่ี หลกัการปฏิบติังานอยู่ในลกัษณะใด มีผลลพัธ์ในดา้นดีและดา้นเสีย
อย่างไร โดยแบ่งการศึกษาในด้านกฎหมายและสถาบันหลกัของอินโดนีเซีย เช่น รัฐธรรมนูญและการออก
กฎหมาย สถาบันหลักทางการเมือง การบริหารรัฐกิจและหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ระบบขา้ราชการพลเรือน และการทุจริตและการป้องกนัการทุจริตในระบบราชการอินโดนีเซีย เป็นตน้ 

หัวขอ้ท่ีสาม คือ การศึกษาการใชแ้นวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
ในการบริหารงานภาครัฐอินโดนีเซีย เน่ืองจากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นวา่การบริหารงานภาครัฐ
ของอินโดนีเซียยงัคงประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในวงราชการ (Corruption) ดงันั้น
ในส่วนน้ีจึงไดแ้สวงหาสาเหตุและคาํอธิบายของนกัวิชาการจาํนวนหน่ึง เพ่ือตอบปัญหาดงักล่าว ดว้ยการศึกษา
การบริหารระบบราชการแบบเวเบอร์ (Weberian) การศึกษาแนวคิดระบบราชการแบบใหม่ (NPM) และการศึกษา
ปัจจยัท่ีสาํคญัในระบบราชการอินโดนีเซีย เช่น บรรทดัฐานและค่านิยม เป็นตน้ เพ่ือแสวงหาการบริหารงานอนั
เหมาะสมในการปรับปรุงระบบราชการของอินโดนีเซีย 
 สุดทา้ยคือกล่าวสรุป ภาพรวมของวิวฒันาการการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย วิเคราะห์ภาพรวม
ของการปฏิรูประบบราชการท่ีผา่นมา ประเมินความสาํเร็จและความลม้เหลว ซ่ึงนาํไปสู่แนวทางการปรับปรุงใน
อนาคตและบทเรียนของการปฏิรูประบบราชการอินโดนีเซียต่อการพฒันาระบบราชการในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศท่ีมีปัจจยัระบบราชการท่ีคลา้ยคลึงกบัอินโดนีเซีย  
 
ส่วนที ่1 : ประวตัศิาสตร์สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
ยุคก่อนการประกาศเอกราช ( ก่อน ค.ศ. 1945)  

ช่วงยุคล่าอาณานิคม (Colonialism) ทั้งโปรตุเกสและสเปนขยายอิทธิพลมายงับริเวณโดยรอบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งในช่องแคบมะละกาและในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ดว้ยความสนใจในเคร่ืองเทศ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ี
มีมูลค่าสูงในประเทศยโุรป ในเวลาต่อมาโปรตุเกสและสเปนเกิดปัญหาภายในจนเส่ือมความมัน่คงในภูมิภาคน้ีลง 
กอปรกบัฮอลนัดาและองักฤษไดพ้ฒันาระบบการคา้และกองเรือมากข้ึนจึงไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในภูมิภาคน้ีแทน 
เร่ิมดว้ยการตั้งสถานีการคา้แห่งแรกของตนในเมืองบนัตมั1 ถดัจากนั้นก็ไดส้ถาปนา บริษทัดตัช์อินเดียตะวนัออก 
(The Dutch East India Company) หรือ V.O.C 2 ในปี ค.ศ. 1602 นบัแต่นั้นมาฮอลนัดาก็ไดมี้อิทธิพลปกครองและ
มีความสมัพนัธ์กบัคนในอินโดนีเซีย 
                                                 

1 เรียกว่า Banten หรือ Bantam อยู่ทางตะวันตกของเกาะชวาเป็นพืน้ท่ีทางยทุธศาสตร์ท่ีสาํคัญและเป็นเมืองการค้าท่ีสาํคัญ
ในอดีต 

2 ย่อมาจากภาษาดัตช์  Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
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 การปกครองและการบริหารจดัการอินโดนีเซียช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ภายใตอิ้ทธิพลของชาว
ฮอลนัดาเป็นไปอยา่งไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน หากแต่ยดึโยงกนัดว้ยความสมัพนัธ์ทางการคา้ ระหวา่งพอ่คา้ชาวดตัช์
ท่ีอยูใ่นรูปแบบของ บริษทัดตัช์อินเดียตะวนัออก กบั พ่อคา้ นายทุน ชนพ้ืนเมือง และรวมไปถึงสุลต่านผูดู้แลใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ สงัคมชนพ้ืนเมืองอินโดนีเซียหรือชาวชวานั้นเต็มไปดว้ยการขดข่ีข่มเหงของเจา้อาณานิคมฮอลนัดา 
สร้างความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหัส จนในบางคร้ังเกิดกระแสการต่อตา้นฮอลนัดาหลายคร้ังจนเป็นสงคราม 
ความทุกขข์องชนพ้ืนเมืองชวากินระยะเวลานานกวา่ 350 ปี 
 การก่อตวัของความคิดชาตินิยมในอินโดนีเซีย เกิดจากอิทธิพลของลทัธิชาตินิยมท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก จาก
การตอบโตก้ารขยายตวัของจกัรวรรดินิยมในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ขบวนการต่อตา้นเจา้อาณานิคมฮอลนัดาและ
ความตอ้งการเป็น   เอกราช ผูน้าํขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ” 1942 ส่วนใหญ่มีแกน
นาํมาจากกลุ่มชนชั้นนาํและผูท่ี้มีการศึกษาสูงจากประเทศตะวนัตก มีการก่อตั้งขบวนการเยาวชน โรงเรียนท่ีมี
รูปแบบการศึกษาแบบตะวนัตกสร้างความต่ืนตวัของชาวอินโดนีเซีย (ไซนุดิน เอลซา, 2552, น.295) 
 การเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทาํให้จกัรวรรดิญ่ีปุ่นเขา้ยึดอินโดนีเซียไว ้พร้อมกบัการทาํลายกองทพั
อาณานิคมฮอลนัดาตั้งแต่ปี ค.ศ.1942 และในเวลาต่อมาเม่ือญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยอมแพส้งครามเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
ค.ศ. 1945 ขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซียจึงเห็นโอกาสสาํคญั จนนาํมาสู่การประกาศเอกราชในวนัท่ี 17 สิงหาคม 
ค.ศ.1945 โดยผูน้าํขบวนการชาตินิยม ซูการ์โน (Sukarno) อยา่งไรก็ตามอินโดนีเซียยงัคงตอ้งต่อสู้กบัเจา้อาณา
นิคมเดิมและการรวบรวมดินแดนน้อยใหญ่ กว่า 5 ปี จนกระทัง่วนัท่ี 17 สิงหาคม ค.ศ. 1950  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียจึงกาํเนิดข้ึน ภายใตป้ระธานาธิบดีซูการ์โน 
 
ความเป็นเอกราชและการรวมอ านาจ : สมยัประธานาธิบดซูีการ์โน (ค.ศ. 1950 – 1967)  

การปกครองนําโดยประธานาธิบดีซูการ์โน พยายามจะนําระบบการเมืองแบบตะวันตกและ
ประชาธิปไตยเขา้มาปกครองและบริหารประเทศ แต่ก็ตอ้งประสบปัญหาสาํคญั เช่น ความยากจน การศึกษาระดบั
ตํ่า วฒันธรรมประเพณีท่ีเน้นอาํนาจนิยม เป็นตน้ พวกแกนนาํชาตินิยมท่ียึดโยงกบัองคก์รศาสนา ไดก้ลายเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบริหารประเทศ การทุจริตในวงราชการก็ขยายวงไปกวา้งขวาง สังคมอินโดนีเซียมีสถาบนั
การเมืองจาํนวนนอ้ยมาก ยงัไม่เพียงพอต่อการสร้างแนวคิดประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง เพราะอินโดนีเซียถูกปกครอง
จากแนวคิดรัฐตาํรวจ (Police’s State) หรือรัฐเผด็จการท่ีฮอลนัดาสร้างเอาไว ้

ระบบราชการอินโดนีเซียและขา้ราชการในยคุแรกนั้นมาจากเหล่านักรบกองโจรกูช้าติ และขา้ราชการ
เก่าในสมยัอาณานิคม เป็นการสร้างฐานอาํนาจให้รัฐบาลโดยยืมอาํนาจจากชนชั้นผูป้กครองอินโดนีเซียใน
ขณะนั้น ระบบราชการกลายเป็นองคก์รท่ีไร้ประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจดัการท่ีดี มีการทุจริตในวงกวา้ง ใน
ท่ีสุดหน่วยราชการอินโดนีเซียกลายเป็นศูนยก์ลางการสร้างฐานอาํนาจของนักการเมืองและเป็นแหล่งกอบโกย
ผลประโยชน์ผิดกฎหมายของขา้ราชการ (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.314) ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ
ราชการย ํ่าแย่ เพราะการสรรหาขา้ราชการเพ่ิมเขา้ไปในระบบ ก็จาํเป็นจะตอ้งใชเ้หตุผลทางการเมืองเป็นหลกั 
จาํนวนขา้ราชการมีมากเกินกวา่งานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ 

ระบบการเมืองยคุแรกของอินโดนีเซียไดรั้บอิทธิพลมาจากฮอลนัดามีสภาผูแ้ทนราษฎร เรียกวา่ Dewan 
Perwakilan Rakyat: DPR โดยมีคณะรัฐมนตรียุคแรกมีนาย โมฮมัหมดั นัตซีร์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี
ประธานาธิบดีทาํหนา้ท่ีประมุขของรัฐเท่านั้น ในเวลาต่อมาเกิดปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองมากมายมีการลาออก
และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แมว้่ามีการเลือกตั้งแลว้ในปี ค.ศ.1955 ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ปัญหาท่ี
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เกิดข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ถึงปี ค.ศ.1957 ทาํให้ประธานาธิบดีซูการ์โน เกิดความคิดว่า ระบบประชาธิปไตยตาม
แบบตะวนัตก จะไม่นาํพาอินโดนีเซีย พฒันาไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงัไว ้โดยมีแนวคิดการพฒันาระบบการเมืองรูปแบบ
ใหม่เรียกว่า ระบบประชาธิปไตยแบบช้ีนาํ Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 
1957 ประธานาธิบดีซูการ์โนประกาศ   กฎอยัการศึกและสถาปนาประชาธิปไตยแบบช้ีนาํข้ึนปกครองอินโดนีเซีย 

ประชาชนและนักการเมืองอินโดนีเซียตระหนักชัดว่าการมีระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพรรคการเมือง
หลากหลายสร้างความบอบชํ้ ากบัอินโดนีเซียเป็นอยา่งมาก การประกาศลม้เลิกพรรคการเมืองต่างๆ นับวา่เป็น
วธีิการหน่ึงของประธานาธิบดีซูการ์โนในการจดัระเบียบทางการเมืองแบบใหม่ และในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1959 
ภายใต ้“ปฏิญญาการเมือง” (Manipol) มีการประกาศใหก้ลบัไปใชรั้ฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 
2547, น.387) มีองคป์ระกอบคือ USDEK กล่าวคือ U-Turn การกลบัมาใชรั้ฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945, Socialism 
(ลทัธิสังคมนิยมอินโดนีเซีย), Democracy (ประชาธิปไตยแบบช้ีนาํ), Economy (ระบบเศรษฐกิจแบบช้ีนาํ), 
Kepribadian (สญัลกัษณ์ของอินโดนีเซียและการรักษามรดกของชาติ) 

ภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีซูการ์โนมีความใกลชิ้ดกบัพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซีย (PKI) และมี
ปัญหาความขดัแยง้กบักองทพัหลายประการซ่ึงการสร้างความขดัแยง้กบักองทพัของรัฐบาลไม่ใช่เร่ืองท่ีสมควร
กระทาํในประเทศอินโดนีเซีย เม่ือปัญหาต่างๆมีมากข้ึน กองทพัก็ไดเ้ขา้แทรกแซงกิจการต่างๆของรัฐบาลมากข้ึน 
มีการประทว้งและการจลาจลของนกัศึกษาเกิดข้ึนเพ่ือต่อตา้นคอมมิวนิสตใ์นอินโดนีเซีย ความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนทาํ
ให้กองทพับกนาํโดยพลตรี ซูฮาร์โต (Suharto) บีบบงัคบัให้ประธานาธิบดีซูการ์โนมอบอาํนาจให้กบัซูฮาร์โต
ปกครอง นับแต่นั้นมาซูการ์โนก็ถูกคุมขงัไวใ้นวงัโบกอร์ ส่วนซูฮาร์โตดาํรงตาํแหน่งรักษาการประธานาธิบดี
ต่อไป และมีกองทพัแห่งชาติ (ABRI) ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
 
ระเบียบใหม่และรัฐเผดจ็การทหาร : สมยัประธานาธิบดซูีฮาร์โต (ค.ศ. 1967 - 1998) 

ยคุระเบียบสงัคมใหม่ Orde Baru (New Order) จะทาํใหอิ้นโดนีเซียแตกต่างจากระบอบสังคมแบบเก่าท่ี
ลา้สมยัและไร้เสถียรภาพ การโฆษณาชวนเช่ือของรัฐบาลจากการยึดอาํนาจเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการ
ปกครอง และดาํเนินการรวบรวมอาํนาจทางการเมืองอย่างจริงจัง ชนชั้นปกครองเน้นนโยบายและกาํหนด
มาตรการท่ีเขม้งวด เพ่ือนาํมาใชค้วบคุมประชาชน เนน้ให้ความสาํคญัต่อความมัน่คงของรัฐมากกวา่การคาํนึงถึง
นิติธรรม การลงโทษศตัรูทางการเมืองท่ีมีความคิดแตกต่างกับรัฐบาล โดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆ 
(ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.455) 

รัฐบาลอาํนาจนิยม ไดร้ื้อโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งและ
บุคคลากรของกระทรวงทบวง กรม ต่างๆ โดยมีเป้าหมายคือการทาํใหร้ะบบราชการเป็นเคร่ืองมือท่ีเสริมส่ง
อาํนาจของรัฐบาลใหม่อยา่งแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น การบงัคบัโดยกฎหมายให้ขา้ราชการพลเรือนทุกคนเป็นสมาชิก
ถาวรของสมาคมขา้ราชการ ท่ีเรียกว่า สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน (Korps Pegawai Negeri หรือ Korpri) ทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรือนแต่ละสาขา โดยมิใช่จะตอ้งรับผิดชอบต่อหน่วยงาน
ราชการท่ีตนเองสังกดัอยู่เท่านั้น แต่ยงัตอ้งทาํตวัเป็นลูกจา้งท่ีดีของรัฐโดยถูกกฎหมายและวินัยราชการ และท่ี
สาํคญัขา้ราชการพลเรือนถูกบงัคบัจาก Korpri ใหเ้ป็นสมาชิกและสนบัสนุนพรรคการเมืองของรัฐบาล เพ่ือไม่ให้
พรรคการเมืองอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลเขา้ไปมีบทบาทในชีวติชาวชนบทและขา้ราชการทัว่ไปทุกระดบัชั้น (ภูวดล ทรง
ประเสริฐ, 2547, น.469) 
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นอกจากนั้นยงัมีการปรับโครงสร้าง ของกองทพัอินโดนีเซีย โดยรวมอาํนาจการบริหารกองทพับ ก 
กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และกองบญัชาการตาํรวจ อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของประธานเสนาธิการกองทพั
แห่งชาติและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมและความมัน่คง (Hamkam) นอกจากน้ีกองทพัแห่งชาติยงัมีหลกั 2 
ประการ (Dwifungsi) ประการแรกคือหน้าท่ีป้องกนัประเทศและสร้างความมัน่คงแก่รัฐ และประการท่ีสอง ใน
ฐานะพลงัสาํคญัในทางการเมืองยคุระเบียบใหม่ แสดงเห็นชดัว่ากองทพัแห่งชาติมีส่วนสาํคญัในการสร้าง “รัฐ
ทหาร” ของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการนาํระบบทหารเขา้ไปมีบทบาทเหนือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการพล
เรือน เรียกว่า ระบบเกการ์ยา คือ ขา้ราชการฝ่ายทหารจะถูกโยกยา้ยเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งสําคญัในส่วนราชการ
ต่างๆของรัฐ นายทหารบกจะเขา้ไปมีบทบาทในการบังคบัควบคุมบงัคบับัญชาขา้ราชการพลเรือนมากท่ีสุด 
(ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.471) เช่น ตาํแหน่งรัฐมนตรี ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ อธิบดีกรม และ
เลขานุการรัฐมนตรี ก็ลว้นแลว้แต่เป็นนายทหารท่ีเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ยคุระเบียบใหม่ภายใตก้ารปกครอง
ของซูฮาร์โต ทหารไม่เพียงมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองอย่างมากแลว้ ยงัเข้าไปมีบทบาทในภาค
เศรษฐกิจของประเทศอยา่งเตม็ท่ี 

การครองอาํนาจกวา่ 3 ทศวรรษของประธานาธิบดีซูฮาร์โตไดส้ิ้นสุดลง  พร้อมกบัวิกฤตเศรษฐกิจใน
เอเชีย โดยอินโดนีเซียไดรั้บผลกระทบในปี ค.ศ. ขณะท่ีปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาทางสังคมและการเมือง
อินโดนีเซียอย่างรวดเร็ว ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมก็กาํลงัเผยออกสู่สังคมอินโดนีเซียท่ีเรียกโดยรวมว่า 
KKN เช่น กลุ่มทุนและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีรายลอ้มประธานาธิบดีซูฮาร์โตซ่ึงรํ่ ารวยมากจากการเมืองแบบสมรู้
ร่วมคิด Collusion (K) การทุจริตในราชการ Corruption (K) และระบบอุปถมัภ์ Nepotism (N) (ภูวดล ทรง
ประเสริฐ, 2547, น.472)  

การประทว้งขบัไล่ประธานาธิบดีซูฮาร์โตรุนแรงมากข้ึน มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป (Reformasi) 
ระบบการเมือง ในท่ีสุดวนัท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ.1998 ประธานาธิบดีซูฮาร์โตตดัสินใจลาออกจากตาํแหน่ง เม่ือ
ประธานาธิบดีถึงแก่อสัญกรรม ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้รองประธานาธิบดีจะตอ้งดาํรงตาํแหน่ง
แทนจนครบวาระ ซ่ึงในขณะนั้น นาย บาชารุดดิน ยซุุป ฮาร์บีบี (Bacharuddin Jusuf Harbibie) หรือ B.J. Harbibie 
ไดข้ึ้นดาํรงตาํแหน่งแทน 
 
การปฏรูิปการเมอืงและประชาธิปไตย : สมยัประธานาธิบด ีบี.เจ. ฮาร์บีบ ี(ค.ศ. 1998 -1999) 

การริเร่ิมยุคใหม่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทันทีท่ีดาํรงตาํแหน่งมีการประการจัดตั้ ง 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือการพฒันาการปฏิรูป (Kabinet Reformasi Pembangunan) การทาํงานในช่วงแรกของฮาร์บีบี 
เปรียบเสมือนการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในยคุของประธานาธิบดีซูฮาร์โต (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.560) 
ทั้งความขดัแยง้ของกองทพั ปัญหาเสรีภาพของส่ือมวลชน ปัญหาเสรีภาพความคิด ความเช่ือ และศาสนา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของอินโดนีเซีย  ขนานใหญ่ เช่น การปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างสภาผูแ้ทนราษฎร 
โครงสร้างสภาท่ีปรึกษาประชาชน และจดัตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง (The General Election Commission)  

การปฏิรูปทางการเมืองท่ีเห็นไดเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนอีกประการหน่ึงในยคุน้ีคือ การกระจายอาํนาจการ
ปกครองจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอยา่งจริงจงั เพราะในสมยัก่อนการปกครองภายในอินโดนีเซียถูกครอบงาํ
โดยเกาะชวา โดยประชาชนเกาะรอบนอกเป็นชนชั้นท่ีถูกกดข่ีตลอดมายาวนาน (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.
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ใหอ้ยูใ่นฐานะผูก้าํกบัมากกวา่ผูคุ้มอาํนาจ กระแสการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยยงัส่งผลต่อการปรับตวัของ
กองทพัแห่งชาติ ไดมี้การประกาศกรอบความคิดใหม่ (Paradigma Baru ABRI) ประกอบดว้ย การถอนตวัออกจาก
แนวหน้าทางการเมือง เปล่ียนจากการควบคุมการเมืองเป็นมีอิทธิพลบา้งเท่านั้น เปล่ียนภารกิจทางการเมืองจาก
ภารกิจหลกัเป็นภารกิจทางออ้ม และกองทพัแห่งชาติจะเป็นผูป้ระสานการเมืองกบัฝ่ายพลเรือนเท่านั้น (ภูวดล 
ทรงประเสริฐ, 2547, น.574) 

การจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 7 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1999 เป็นผลให้สภา
ผูแ้ทนราษฎรจดัตั้งสภาท่ีปรึกษาประชาชนและไดมี้การประชุมแต่งตั้งประธานาธิบดี เลือก นายอบัดุร์ราห์มาน 
วาฮิด (Abdurrahman Wahid) ในวนัท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ.1999 ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 
ความล้มเหลวและปัญหาทีห่ยัง่รากลกึ : สมยัประธานาธิบดอีบัดุลรามาน วาฮิด (ค.ศ.1999 - 2001) 

นายวาฮิดกา้วข้ึนมาเป็นประธานาธิบดีท่ีไม่ไดมี้เสียงขา้งมากในสภา แต่มีความสามารถในการต่อรอง
เพื่อดึงเสียงพรรคการเมืองอ่ืนๆให้เขา้มาสนับสนุนตนเอง ทาํให้รัฐบาลนาย  อบัดุร์ราห์มาน วาฮิด ยากท่ีจะมี
เสถียรภาพ กอปรกบักระแสข่าวการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจของประธานาธิบดี และท่ี
สาํคญัคือรัฐบาลของนายวาฮิด  มีปัญหากบักองทพัอินโดนีเซียอยา่งมากทาํให้กลุ่มนายทหารไปให้การสนบัสนุน
กลุ่มของนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี แทนในท่ีสุดสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติถอดถอน (Impeachment) ออกจาก
ตาํแหน่ง ในขอ้หาประพฤติตวัไม่เหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีอนัมิชอบ แลว้ส่งใหส้ภาท่ีปรึกษาประชาชนพิจารณา 
ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 นับแต่นั้นนายอบัดุลรามาน วาฮิด ไดส้ิ้นสุดภาระหน้าท่ีประมุขและผูบ้ริหาร
สูงสุดหลังการครองอาํนาจเพียง 21 เดือน แล้วสภาท่ีปรึกษาประชาชนแต่งตั้ งนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี 
(Megawati Sukarnoputri) บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดี   ซูการ์โน ข้ึนดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ 
 
การบริหารราชการแบบใหม่ : สมยัประธานาธิบดเีมกาวาต ีซูการ์โนบุตรี (ค.ศ.2001 - 2004) 

การทาํงานของประธานาธิบดีคนใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างจากอดีต เพราะตอ้งเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองโดยพยายามประนีประนอมกับพรรคการเมือง ผูน้ํากองทพัและผูน้ําทางกลุ่มศาสนาอิสลาม และใน
ขณะเดียวกนัก็พยายามแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจเร้ือรังเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ. 1998 แต่ถึงอย่างไรสภาวะ
เศรษฐกิจก็ไม่มีวีแ่วววา่จะดีข้ึน เน่ืองจากการทาํสงครามสหรัฐอเมริกากบัอิรัก และปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
อินโดนีเซียเอง (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.590) 

จากความลม้เหลวของรัฐบาลก่อนในการปฏิรูประบบราชการ ทาํให้นางเมกาวาตีตอ้งดาํเนินการดว้ย
ความรอบคอบ คือ การปฏิรูประบบราชการและรัฐวิสาหกิจให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันา
ประชาธิปไตยไปพร้อมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีเต็มไปดว้ยความไร้ประสิทธิภาพ 
การทาํหนา้ท่ีซํ้ าซอ้นกนั และการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงในทุกระดบัชั้น ส่ิงต่างเหล่าน้ีรัฐบาลจาํเป็นตอ้งกาํจดัออกไป
ให้ไดม้ากท่ีสุด นางเมกาวาตีไดมี้การดาํเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการให้มีขนาดเล็กลงและมีการ
กระจายอาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งของแต่ละองคก์รทุกระดบั เนน้การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงานและความโปรงใส โดยเฉพาะปฏิรูปหน่วยงานทางดา้นการจดัเก็บภาษีและหน่วยงานดา้น
ความยติุธรรม การจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนการฉ้อราษฎร์บงัหลวงอยา่งจริงจงั ในส่วนของหน่วยงานดา้น
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและการลงทุนซ่ึงเดิมเคยเป็นฐานเสาะแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบตามกฎหมาย
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ของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเหล่านั้น เช่น คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ (Bappenas) คณะกรรมการ
การส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BKPM) และคณะกรรมการบริหารตลาดหลกัทรัพย ์(JSX) โดยรัฐบาลมีคาํสั่ง
เปล่ียนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ท่ีมีภาพพจน์ท่ีดีในสายตาประชาชน เพ่ือเขา้บริหารและ
ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานเหล่าน้ีใหมี้ประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

ส่วนรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในอดีตเป็นฐานผลประโยชน์บรรดานายทหารการเมืองและเครือญาติชนชั้น
ผูป้กครองเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดาํเนินการเช่น หากเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและมีผลขากทุนสะสมเป็น
ระยะเวลายาวนานก็จะถูกยุบกิจการหรือขายต่อให้เอกชนดาํเนินการ และถา้เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีความสําคญัต่อ
ประชาชน มีขนาดใหญ่ กิจการสาธารณูปโภค และมีผลต่อความมัน่คงของรัฐ เช่น องค์การคลงัสินคา้อุปโภค
บริโภค (Bulog) และองคก์ารนํ้ ามนัแห่งชาติ (Pertamina) เป็นตน้ รัฐบาลไดต้ั้งบรรดานกับริหารธุรกิจมืออาชีพเขา้
ไปทาํหนา้ท่ีแทนผูบ้ริหารชุดเก่าซ่ึงเป็นนายทหาร อีกทั้งยงัไดน้าํเอาระบบการจดัการและบริหารธุรกิจสมยัใหม่
เขา้ไปปฏิรูปโครงสร้างของรัฐวสิาหกิจเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, 602) ควบคู่ไปกบัการพลกั
ดนัใหมี้การกระจายหุน้ของรัฐวสิาหกิจเพ่ือแปรสภาพใหเ้ป็นบริษทัมหาชน ท่ีมีทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ไป
มีส่วนเป็นผูถื้อหุน้ร่วมกนั ต่างจากเดิมท่ีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว 

การปฏิรูปกองทัพแห่งชาติซ่ึงเคยมีปัญหาความขดัแยง้ในรัฐบาลก่อน รัฐบาลนางเมกาวาตีกลบัมามี
ความพยายามอีกคร้ัง คือการร้ือโครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชาของทุกเหล่าทพั ปฏิรูปไปสู่ระบบคณะทาํงาน
ของผูบ้ญัชาการร่วม (Joint Chief of Staff System) มีเสนาธิการกองทพัแห่งชาติ ทาํงานร่วมกบัประธานเสนาธิการ
กองทพับก กองทพัเรือ กองทพั อากาศ โดยมีประธานาธิบดีเป็นผูบ้ญัชาการสูงสุดของกองทพัแห่งชาติ การปฏิรูป
โครงสร้างกองทพัภาค โดยโอนภารกิจการดูแลความมัน่คงภายในและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนในแต่ละเขตกองทัพภาคไปยงัหน่วยงานสํานักงานตาํรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้
กระบวนการถ่ายโอนอาํนาจแทรกแซงกิจการพลเรือนในส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน เช่น ตาํแหน่งผูว้่าราชการ
จงัหวดัและนายอาํเภอฝ่ายทหารให้หมดส้ินไปในปี ค.ศ. 2004 และการไม่ยุ่งเก่ียวกบักิจการทางการเมืองใน
ระดบัชาติทุกระดบั (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547, น.617)  

การทาํงานของรัฐบาลนางเมกาวาตีก็ดาํเนินเร่ือยมาจนครบวาระการทาํงาน 4 ปีท่ีนางครองอาํนาจผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆ อนัสาํคญัเช่น เหตุการณ์วางระเบิดท่ีบาหลีเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ.2002 กระทบกระเทือนความ
เช่ือมั่นและทิศทางการดําเนินนโยบายต่างประเทศ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3 บัญญัติให้มีการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน และหากการลงคะแนนเสียงรอบแรก ผูช้นะไดค้ะแนนเสียงไม่เกินคร่ึงหน่ึง 
ให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงรอบสองของผูท่ี้ไดท่ี้ 1 และ 2 เพ่ือหาผูช้นะอยา่งแทจ้ริง (Crouch Harold, 2010, 
p.62) และกฎกติกาการเลือกประธานาธิบดีแบบใหม่น่ีไดถู้กนาํมาใชจ้ริงในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี ค.ศ. 
2004 และการไดรั้บชยัชนะอย่างลน้หลามเหนือนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ของนายซูซิโล บมับัง ยูโดโยโน  
(Susilo Bambang Yudhoyono) หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ‚SBY‛ 

 
 
 

                                                 
3 การแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการ์โนบตุรี ในปี ค.ศ.2002 ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี

โดยตรงจากประชาชน (Direct Elections) และเปล่ียนจากวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี เปล่ียนเป็น 5 ปี และดาํรงตาํแหน่งได้เพียง 2 
วาระคือ 10 ปีเท่าน้ัน 
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โลกาภิวตัน์และการผงาดขึน้ : สมยัประธานาธิบด ีเอส.บี.วาย (ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน) 
ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายในอาเจ๊ะห์ (Aceh) ทําใหเเกิดสันติภาพอย่างสมบูรณ์ในสมัย

ประธานาธิบดียโูดโยโน การยติุความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ อีกทั้งฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของอินโดนีเซียใหมี้
ความเขม้แขง็และเติบโตอยา่งรวดเร็ว จนกลายเป็นประเทศท่ีจูงใจนกัลงทุนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ความสาํเร็จของประธานาธิบดีจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหากขาดการสนบัสนุนจากกองทพั ดว้ยเหตุท่ีวา่ประธานาธิบดี
เคยเป็นนายทหารระดบัสูงของกองทพัมาก่อนจึงมีความเขา้ใจในปัญหากองกองทพัและไดรั้บความเคารพจาก
กองทพัดว้ยเช่นกนั การดาํเนินการลดบทบาทกองทพัของประธานาธิบดีก็มีความแยบคาย เช่น เม่ือลดบทบาทของ
กองทพัแลว้ ก็ให้เงินงบประมาณทางทหารเพ่ิมข้ึนดว้ย ทาํให้ดูเหมือนกองทพัไม่ไดสู้ญเสียผลประโยชน์และ
ไม่ใหก้องทพัขดัขวางนโยบายดงักล่าว 

การปกครองของยูโดโยโนกว่า 8 ปี ท่ีผ่านมา อินโดนีเซียได้ผงาดข้ึนเป็นประเทศท่ีมีความสําคญัใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในเอเชีย การเติบโตของอินโดนีเซียภายใตบ้ริบทของโลกยคุโลกาภิวตัน์และ
การส่ือสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้อินโดนีเซียมีการปรับตวัและตอบสนองอย่างทนัท่วงทีเพ่ือการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนของประเทศและดาํรงความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การบริหารงานระบบ
ราชการและการปกครองก็ยอ่มจะตอ้งมีความเปล่ียนแปลงภายใตบ้ริบทต่างๆ  

ประธานาธิบดียูโธโยโน นบัวา่เป็นผูน้าํทางการเมืองรุ่นใหม่ เป็นหน่ึงในบรรดานักการเมืองท่ีมีความ
เข้าใจกระบวนการทางการเมืองซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนและสาธารณะเป็นส่ิงสําคัญ นับว่าเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกท่ีรับฟังความเห็นและเสียงจากประชาชน อีกทั้งเขายงัเป็นนกัปฏิรูปการทหารเช่นเดียวกบั
นายพลวิรันโต (Wiranto) หลงัจากท่ีประชาชนรับรู้ความจริงว่าการทาํงานของรัฐบาลนางเมกาวาตีนั้นลม้เหลว 
เพราะไม่สามารถสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมการจา้งงานได ้มีการทุจริตในวงกวา้ง และท่ีสาํคญัคือ
สร้างความรุนแรงในอาเจ๊ะห์โดยการประกาศกฎอยัการศึกและใชก้าํลงัทหารลงไปในพ้ืนท่ี (Takashi Shiraishi, 
2005, pp. 34-37) 
 
ส่วนที ่2 : การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

การปฏิรูประบบราชการของอินโดนีเซียรับผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองค ร้ังสําคญั
หลงัวกิฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจปี ค.ศ.1998 คือหลงัการหมดอาํนาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต โดยกล่าวถึง
สาเหตุแห่งความเปล่ียนแปลง กระบวนการปฏิรูป การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ เช่น การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ขั้นตอนการออกกฎหมายและนโยบายสาธารณะ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และการ
ต่อตา้นการทุจริตในระบบราชการ เป็นตน้ 
 หลงัการครองอาํนาจอนัยาวนานของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการเมือง 
ถึงแมว้่าจะมีการจัดการเลือกตั้งของประชาชนบ้างแต่ก็เป็นเพียงกลวิธีของประธานาธิบดีซูฮาร์โตใช้ควบคุม
ประชาชนของเขาไม่ให้มีการประทว้งและลุกข้ึนต่อตา้น เพราะการจดัการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือนอกเขต
เกาะชวา จะมีเพียงพรรคโกลคาร์ (Golkar) ซ่ึงก็คือพรรคของประธานาธิบดีเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิในการหาเสียงและ
สร้างฐานการสนบัสนุนเท่านั้น พรรคการเมืองอ่ืนๆมีสิทธิในการหาเสียงหรือรณรงคผ์ูส้นับสนุนไดอ้ย่างจาํกดั
พ้ืนท่ีและตอ้งขออนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อน 
 การลาออกของประธานาธิบดีทาํใหก้ารเรียกร้องประชาธิปไตยก็เร่ิมมีมากข้ึน ปัญหาต่างของอินโดนีเซีย
ก็เร่ิมปรากฏชดัมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตในวงราชการ สถาบนัทางการเมืองของอินโดนีเซีย
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ประกอบไปด้วยปัจเจกบุคคลและสถาบันทางการเมืองซ่ึงผลักดันอาํนาจของตนเองให้กลายเป็นนโยบาย
สาธารณะและควบคุมกิจการของรัฐ ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลไดน้าํไปสู่พฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรม การสรร
หาบุคลากรขาดความโปร่งใส หน่วยงานราชการประกาศรับสมคัรบุคคลโดยพลการและมีการรับสินบนจากผูมี้
อิทธิพล มิตรสหายหรือครอบครัว อีกทั้งการทุจริตและติดสินบนไม่ได้แทรกซึมอยู่ในระดับนักการเมืองหรือ
รัฐสภาเท่านั้นแต่ยงัฝังรากลึกอยูใ่นระบบยติุธรรมและระบบศาลของอินโดนีเซียอีกดว้ย 
 อิทธิพลของกองทพัในระบบราชการอินโดนีเซียเป็นส่ิงท่ีประชาชนเห็นวา่เป็นสาเหตุของการทุจริตใน
วงราชการ อิทธิพลของกองทพัและทหารเร่ิมมาจากตั้งแต่สมยัการต่อสู้กบัเจา้อาณานิคมเพราะตอ้งใชก้องกาํลงั
และอาวธุในการทาํสงครามต่อสู ้และเม่ือประกาศเอกราชไดแ้ลว้ก็ยอ่มจะตอ้งให้ความดีความชอบและการเขา้มา
มีส่วนร่วมของกองทพัในการบริหารงานบา้นเมืองดว้ย ในสมยัซูการ์โนจาํเป็นจะตอ้งถ่วงดุลกลุ่มคอมมิวนิสตใ์น
บริบทของสงครามเย็นจึงต้องให้ทหารเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเมืองการปกครอง เพ่ือป้องกันพรรค
คอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซีย (PKI) เขา้มามีอิทธิพลในระบบการเมือง และในสมยัของประธานาธิบดีซูฮาร์โต กลุ่ม
นายทหารและกองทพัมีบทบาทอย่างยิ่งในการดาํเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ บรรษทัขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น
อิทธิพลของกองทพัยงัมาจากระบบการจดัสรรงบประมาณซ่ึงภาครัฐบาลอินโดนีเซียให้กบักองทพัคิดเป็นร้อยละ 
25 เท่านั้นอีก 75 นั้นกองทพัและทหารจะตอ้งไปแสวงหาดว้ยตนเองเพ่ือท่ีจะมาใชส้อยและใหเ้งินเดือนกบักองทพั 
ดงันั้นกองทพัจึงมีกิจการของตนเอง เช่นในพ้ืนท่ีจงัหวดัอาเจ๊ะห์ (Aceh) กองทพัมีธุรกิจเมลด็กาแฟจาํนวนมาก  
 หลงัวกิฤตเศรษฐกิจปี ค.ศ.1998 อินโดนีเซียตอ้งพึ่งพิงเงินทุนจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ กอปร
กบัการบริหารการเงินการคลงัของประเทอินโดนีเซียประสบปัญหาการทุจริตในวงราชการ อินโดนีเซียตอ้งกูเ้งิน
จาํนวนมากกว่า 4 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯ (วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2543, น.139) ส่ิงท่ีสําคญัยิ่งไปกว่านั้นคือ
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศไดก้าํหนดเง่ือนไขการใหกู้เ้งินไวห้ลายประการเช่น ตอ้งมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบธนาคาร การยกเลิกการผูกขาดการคา้และอุตสาหกรรม รวมถึงปรับโครงสร้างนโยบายการเงิน จากจดัการ
การคลงัและการตดัสินใจทางการเงินลม้เหลว ผลของความลม้เหลวจากการลงทุนไดก้ลายเป็นค่าใชจ่้ายและหน้ี
ของรัฐบาล อินโดนีเซียจึงไดรั้บตวัช้ีวดัการบริหารงานภาครัฐ (Indicator) และตอ้งนาํระบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เขา้มาปรับใช ้
 
กฎหมายและสถาบนัหลกัของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Laws and Institutions) 

โดยทัว่ไปรัฐธรรมนูญยอ่มระบุถึงสถาบนัหลกัของรัฐ ในส่วนน้ีจะแสดงถึงโครงสร้างและขั้นตอน
กระบวนการบญัญติักฎหมายและโครงสร้างของฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัมีการปรับปรุง
แกไ้ขมาดว้ยกนั 4 คร้ังตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 และการแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือปี ค.ศ. 2002 

 
สภาทีป่รึกษาประชาชน (MPR : Majelis Permusyawaratan Rakya)  
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ปรึกษาประชาชนถูกบญัญติัข้ึนในการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญคร้ังท่ี 4 ในปัจจุบนัสภาท่ีปรึกษาประชาชน



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
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ประกอบดว้ยสมาชิกจากสภาผูแ้ทนราษฎร (DPR) และจากสภาผูแ้ทนภูมิภาค (DPD) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงต่าง
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สภาผู้แทนราษฎร (DPR : Dewan Perwakilan Rakyat) 

สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นหน่วยงานหลกัในโครงสร้างนิติบญัญติัซ่ึงกฎหมายและงบประมาณจะตอ้งผ่าน
ความเห็นชอบระหวา่งรัฐบาลและสภาผูแ้ทนราษฎร แต่อยา่งไรก็ตามการทาํงานของรัฐสภาและรัฐบาลก็เป็นไป
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ประธานาธิบดีไม่ไดรั้บเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรจะทาํให้การ ทาํงานระหว่างประธานาธิบดีและสภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากมากข้ึน  
 
สภาผู้แทนภูมภิาค (DPD : Dewan Perwakilan Daerah) 
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ระหวา่งชาติกบัภูมิภาค จุดมุ่งหมายของการจดัตั้งสภาผูแ้ทนภูมิภาคคือตอ้งการให้ภูมิภาคมีบทบาทท่ีเขม้แข็งมาก
ข้ึน เป็นโครงสร้างใหม่ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุนและดูแลดา้นการกระจายอาํนาจโดยเฉพาะ (Patrick Ziegenhain, 
2008, p.158) 
 
ประธานาธิบด ี(The President) 

รัฐธรรมนูญบญัญติัใหป้ระธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Head of government) ประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้งและมีวาระ 5 ปี ดาํรงตาํแหน่งไดม้ากท่ีสุด 2 วาระ เร่ิมใชร้ะบบประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งเม่ือ
ปี ค.ศ. 2004 กฎหมายและงบประมาณตอ้งผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดีและสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ย แต่
การออกกฎหมายของรัฐบาล (Government Regulations) สามารถประกาศโดยประธานาธิบดีโดยไม่ผ่านความ
เห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร เช่น กฤษฎีกาประธานาธิบดี (Presidential Decree) ความเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญั 
คือการลดอํานาจของสภาท่ีปรึกษาประชาชนในการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหน่ง  ปัจจุบัน
ประธานาธิบดีจะถูกถอดถอนไดเ้พียงกรณีเดียว คือการเป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ เพ่ือสร้างการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลใหม้ากข้ึนในโครงสร้างการบริหารประเทศ (Asian Development Bank, 2004, p.13) 
 
คณะรัฐมนตรี (The Cabinet) 

รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้คณะรัฐมนตรีทําหน้าท่ีสนับสนุนประธานาธิบดีในการทําหน้าท่ี ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีจะถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเพ่ือท่ีจะเป็นหัวหนา้หน่วยงานราชการหรือมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ี
เป็นการเฉพาะก็ได้ คณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีไม่ได้มีต่อรัฐสภาซ่ึงคลา้ยกับระบบ
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนหรือสมาชิกสภาผูแ้ทน
ภูมิภาคได ้
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สถาบันทางราชการ (National Government Institutions) 
 กระทรวงหรือหน่วยงานราชการจะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีประธานาธิบดีไดมี้ประกาศกฤษฎีกา 
ส่วนการจัดการภายในกระทรวงและการแบ่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีจะบัญญติัไวใ้นกฎกระทรวง ซ่ึง
จะตอ้งผ่านการหารือและความเห็นชอบกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการปฏิรูประบบราชการ4 โดยอินโดนีเซีย
ประกอบดว้ยสถาบนัราชการในหลายรูปแบบ เช่น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรี รัฐมนตรีดา้นการ
ประสานงาน กรม กองต่างๆ หน่วยงานเฉพาะ นอกจากหน่วยงานท่ีเป็นสถาบนัถาวรแลว้ ยงัมีสถาบนัเฉพาะกิจ 
เช่น สาํนกังานจดัการโครงการ (Project Management Office) กลุ่มสมัพนัธ์ (Cooperation Teams) และกลุ่มทาํงาน 
(Working Group) 
 
การบริหารรัฐกจิและหน่วยงานภาครัฐ (Public Administration and Civil Service) 
 ส่วนน้ีจะกล่าวถึงระบบการบริหารราชการภาครัฐภายใตก้ระทรวงการปฎิรูประบบราชการ (State 
Ministry for Administrative Reform: MenPAN) และสถาบนัแห่งชาติดา้นการบริหาร (Institute of National 
Administration: LAN) 5 และหน่วยงานราชการ รวมไปถึง การบริหารงานขา้ราชการ ภายใตค้ณะกรรมการ
ขา้ราชการแห่งชาติ (National Civil Service Board: BKN)6 และในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหน่วยงานราชการช่วงการ
พฒันาและปฏิรูประบบราชการด้านการกระจายอาํนาจเพื่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบราชการ
อินโดนีเซีย (Asian Development Bank, 2004, p.56) 

MenPAN และ LAN เป็นหน่วยงานท่ีดูแลโครงสร้างทางการบริหารรัฐกิจ โดยกาํหนดแนวทางและ
อาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการส่วนกลาง และในส่วนของรัฐบาลทอ้งถ่ินบงัคบัใชก้ฎหมายจากกระทรวงกิจการ
แห่งรัฐ (The Ministry of Home Affairs: MoHA) ซ่ึงภูมิภาคไม่ไดรั้บอาํนาจอยา่งเต็มท่ีในระบบบริหารราชการ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตามอาํนาจบงัคบับญัชาของ MenPAN ต่อรัฐบาลภูมิภาคก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือ รัฐบาล
ภูมิภาคถูกจดัตั้งใหมี้โครงสร้างองคก์รบนพ้ืนฐานท่ีรัฐบาลกลางกาํหนดเพียงเท่านั้น และในปัจจุบนัความตอ้งการ
ความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางก็มีมากข้ึน 

MenPAN ในฐานะผูดู้แลกฎหมายทางราชการมีหนา้ท่ีอนุมติัขอ้เรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐท่ีแสดง
เจตจาํนงในการท่ีจะเพ่ิมหรือถอน กรม หรือแผนก โดยตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของระบบราชการ และเป็นไป
ตามโครงสร้างระบบราชการท่ีเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับเปล่ียนระบบราชการไปสู่ ความยืดหยุน่ ความ
มีประสิทธิภาพ และความชาํนาญของหน่วยงานราชการ บนพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ซ่ึงไดรั้บกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ของประเทศตะวนัตก มีจุดมุ่งหมายท่ีจะออก
จากระบบราชการ (Bureaucracy) แบบเดิมท่ีมีความล่าช้าและความซับซ้อน เต็มไปด้วยระเบียบขั้นตอน โดย
เปล่ียนแปลงไปพร้อมกนักบัประเทศต่างๆในภูมิภาค (Asian Development Bank, 2004, p.57) 
 ในปัจจุบนัการออกแบบโครงสร้างระบบราชการจะถูกแยกออกจากระบบขา้ราชการ เช่น จากการตั้ง
แผนงานเป็นหนา้ท่ีของ MenPAN แต่การจดัสรรตาํแหน่งงานในองคก์ารเป็นหนา้ท่ีของ BKN การแยกออกจาก

                                                 
4 ตาม Ross H. McLeod และ Andrew MacIntyre (2007) ใน  Indonesia: Democracy and the Promise of Good 

Governance อธิบาย MenPAN ว่าคือ  State Ministry for Administrative Reform ส่วน Asia Development Bank (2004) ใน Country 
Governance Assessment Report อธิบาย MenPAN ว่า State Minister for the Empowerment of the State Apparatus   

5 ภาษาอินโดนีเซีย “Lembaga Administrasi Negara‛ 
6 ภาษาอินโดนีเซีย ‚Badan Kepegawaian Negara‛ 
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กนัทาํใหเ้ห็นปัญหา 2 ประการคือ ประการแรก องคก์ารถูกออกแบบและกาํหนดโดยปราศจากการพิจารณาความ
ตอ้งการทางความสามารถ ประการท่ีสอง คือ กระบวนการท่ีจะกาํหนดความตอ้งการทกัษะงาน (Skill Needs) 
ไม่ไดก้าํหนดโดย MenPAN แต่กาํหนดโดย BKN ทาํให้การออกแบบโครงสร้างกบัระบบการบริหารบุคคลไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
 BKN คือหน่วยงานท่ีดูแลขา้ราชการของรัฐบาล ขณะท่ีรัฐบาลภูมิภาคมีอาํนาจในการจดัตั้งและจดัการ
พนกังานของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาลกลาง แนวทางดงักล่าวยงัคงรักษาการจา้งงาน
ระบบปิด (Closed Career System) อีกทั้ง BKN ยงัผกูขาดการบริหารขา้ราชการโยกยา้ยระหวา่งหน่วยงาน 
 ระบบขา้ราชการพลเรือนของอินโดนีเซีย ส่วนของการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหม่ (Recruitment 
and Selection) อยูบ่นหลกัการของการสอบเขา้และระดบัการศึกษา ความกา้วหนา้ของการทาํงานหรือการเล่ือนขั้น 
(Promotion) ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์หรือวยัวฒิุ และการฝึกฝนอบรมขา้ราชการ (Training) จะตอ้งเป็นผูช้าํนาญ 
(Generalist) มากว่าเช่ียวชาญ (Specialist) จะถูกโยกยา้ยตาํแหน่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบนัหน่วยงาน
ราชการแบบเก่าคือ การจดัการแบบทหาร (Military-Style Organization) เปล่ียนเป็นระบบ 17 ขั้นเงินเดือน (Salary 
Ranks) (Asian Development Bank, 2004, p.58) 
 แต่ละรัฐบาลทอ้งถ่ิน แต่ละกระทรวง หรือแต่ละหน่วยงานราชการ มีหน่วยงานรับผิดชอบต่อการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์องตวัเอง แต่ก็อยู่ภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของ BKN และ MenPAN ในประเทศอินโดนีเซียนั้นมี
หน่วยงาน BKN และ MenPAN ทาํงานดว้ยกนั BKN ยอ่มสร้างปัญหาดา้นกฎหมายตามมามากมาย ตามกฎหมาย 
43/1999 กาํหนดใหมี้การจดัตั้ง คณะกรรมการราชการกลาง (Central Civil Service Commission) มีหนา้ท่ีกาํหนด
นโยบายภาครัฐ แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งข้ึนแต่อยา่งใด แมว้า่ในปัจจุบนัมีการกระจายอาํนาจมากข้ึนกว่า
อดีต แต่ความเหมาะสมของคณะกรรมการขา้ราชการกลางท่ีมีหนา้ท่ีออกกฎหมายก็ยงัถูกตั้งคาํถามวา่เป็นเร่ืองท่ี
สมควรใหเ้กิดข้ึนหรือไม่ (Asian Development Bank, 2004, p.60) 
 การสรรหาบุคคลเขา้รับราชการของอินโดนีเซียจะจดัข้ึนทุกปี ระบบขา้ราชการอินโดนีเซียมกัจะสรรหา
คนรุ่นใหม่จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั เพ่ือทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง ระบบสรรหาจะมีการทดสอบและจะมี
การกาํหนดคุณสมบติัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขา้ราชการใหม่จะไม่อยู่ในตาํแหน่งเฉพาะ การสรรหาเขา้สู่ระบบ
ราชการและการแต่งตั้งตาํแหน่งถูกพิจารณาในงานท่ีต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย ขา้ราชการจากการคดัเลือกจะถูกแต่งตั้ง
ไปยงัหน่วยงานภูมิภาคและหน่วยงานรัฐบาลกลาง (Asian Development Bank, 2004, p.62) 
 การเล่ือนตาํแหน่งมีดว้ยกนั 2 ระบบคือ ระบบแรกคือการเล่ือนตาํแหน่งตามลาํดบัชั้น ขา้ราชการผูท่ี้
ดาํรงตาํแหน่งมาจนถึงวาระท่ีสมควรจะถูกเสนอช่ือให้เขา้รับการอบรมและเขา้ทดสอบเพ่ือเล่ือนชั้นต่อไป จะ
เปล่ียนแปลงเพียงเงินเดือนเท่านั้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงระดบัตาํแหน่ง ระบบท่ีสองคือการเล่ือนตาํแหน่งในระดบั
ตาํแหน่งเป็นการเล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึน ตาํแหน่งจาํนวนมากก่อนปี ค.ศ.1998 อยูก่บัท่ี แต่หลงัจากมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทาํให้มีการเพ่ิมจาํนวนตาํแหน่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภูมิภาค ตาํแหน่งใหม่จาํนวนมากสร้างข้ึนใน
หน่วยงานตาํรวจแห่งชาติ (national police: POLRI) (Asian Development Bank, 2004, p.62) 

การทุจริตในการคดัเลือก การแต่งตั้งและการเล่ือนตาํแหน่งก็ยงัคงเป็นปรากฏการณ์ท่ีแฝงนยัสาํคญั การ
เล่ือนตาํแหน่งบางคร้ังอาจถูกซ้ือขายหรือการเรียกร้องค่าตอบแทนเพ่ือบรรจุในตาํแหน่งท่ีมีความสาํคญั การติด
สินบนเป็นการประกนัวา่ขา้ราชการจะไดผ้ลประโยชน์มากกวา่จะรอรับเงินเดือนหรือเงินสมบทเพียงนอ้ยนิด การ
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Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 
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คดัเลือกระบบปิดเป็นการนาํพาการทุจริตและระบบอุปถมัภ ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่
กบัการจดัประเภทงานตามความถนัดร่วมกบัการประเมินค่างานพร้อมกบัการสรรหาบุคลากร การแต่งตั้ง การ
โอนยา้ยและการเล่ือนขั้น ทั้งหมดนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัระบบคุณธรรมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของหน่วยงานเอง 
(Asian Development Bank, 2004, p.67) กระบวนการแต่งตั้งและการเล่ือนขั้นในระบบปิดตอ้งเปล่ียนมาเป็น
ระบบเปิด การจ่ายค่าตอบแทนควรจ่ายตอบแทนความรับผิดชอบ ความซับซ้อน ผลงานและประสบการณ์ 
โครงสร้างองค์การภาครัฐควรออกแบบความตอ้งการท่ีแท้จริง ความตอ้งการการวดัประสิทธิภาพผลงานตอ้ง
แตกต่างกนัตามการกระจายอาํนาจขา้ราชการสู่ทอ้งถ่ิน (Asian Development Bank, 2004, p.67) และการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐตอ้งปรับปรุงและทาํให้ทนัสมยั การฝึกอบรมควรสร้างความชาํนาญและ
เช่ียวชาญแทนท่ีการฝึกอบรมงานทัว่ไป 
 
ความรับผดิชอบของข้าราชการพลเรือน 
 ทั้งๆท่ีแรงผลกัดนัการออกกฎหมายขา้ราชการพลเรือนต่อตา้นการทุจริตจะมีมากมายก็ตาม แต่เครือข่าย
ระบบอุปถมัภมี์อาํนาจอยา่งมากและมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจของขา้ราชการ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะนาํเอา
ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) เขา้มาจดัการกบัระบบอุปถมัภด์งักล่าว ไม่วา่ท่ีใดก็ตามเม่ือระบบอุปถมัภ์
และการทุจริตเขา้มามีอิทธิพล การดาํเนินการของภาครัฐไม่สามารถคาดหวงัให้เป็นอิสระหรือขา้ราชการจะตอ้ง
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจนั้น ความยดืหยุน่และขาดความโปร่งใสเป็นปัจจยัสนบัสนุนการทุจริตในวงราชการซ่ึง
ไดรั้บการยินยอมและถูกยอมรับจากขา้ราชการโดยทัว่ไป การยอมรับการทุจริตคือพ้ืนฐานของระบบอุปถมัภ ์
(Patronage System) นัน่เอง 
 
การทุจริตในระบบราชการของอนิโดนีเซีย (Corruptions) 
 การทุจริตในอินโดนีเซียเป็นเร่ืองสําคัญเพราะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพของรัฐบาล การทุจริตในอินโดนีเซียสามารถพบไดโ้ดยทัว่ไป เพราะแทบทุกหน่วยราชการทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจก็มีการทุจริตในวงราชการในทุกระดบัชั้น (Jusef Wanandi, 2002, pp. 135-146) เน่ืองจาก
คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ต่างก็ยอมรับการทุจริต ยอมรับการใหสิ้นบนกบัขา้ราชการ ซ่ึงแน่นอนวา่ทาํให้เกิดปัญหา
ในระบบราชการจากการวิเคราะห์เหตุผลของการทุจริตของอินโดนีเซียอาจสรุปได ้4 ประการ (Jin Wook Choi, 
2009, pp. 4-11) 
 
เงนิเดอืนของข้าราชการอยู่ในระดบัต า่  
 การจ่ายค่าตอบแทนในระดบัตํ่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตไดง่้าย ซ่ึงในกรณีของอินโดนีเซีย 
เงินเดือนของขา้ราชการสามารถนาํมาใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัไดเ้พียง 1 ใน 2 หรือ 1 ใน 3 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ของขา้ราชการอินโดนีเซีย (Robertson-Snape, 1999) สวนทางกบัค่าครองชีพท่ีกาํลงัเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆในชุมชน
เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจาการ์ตา ดว้ยเหตุผลดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่า ค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีอยู่ในระดบัตํ่าได้
ทาํลายแรงจูงใจในการทาํงาน และไดเ้ป็นแรงผลกัดนัใหข้า้ราชการก็มุ่งแสวงหาโอกาสท่ีจะทาํการทุจริตเพ่ือท่ีจะ
ทดแทนค่าใชจ่้ายท่ีไดม้านอ้ยนิด 
 ประชาชนชาวอินโดนีเซียมองว่าการทุจริตในวงราชการเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือความอยู่รอด ในเม่ือ
เงินเดือนของขา้ราชการไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพ (Susan Rose-Ackeman, 1999) โดยสามารถพบไดท้ัว่ไป ใน
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ประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา การทุจริตเลก็ๆนอ้ยๆเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้การไดรั้บเงินเดือนนอ้ยอาจถูก
นาํเป็นขอ้อา้งของขา้ราชการชั้นผูน้อ้ยต่อขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่อาจมองวา่เป็นเร่ืองไม่สาํคญั
และใชเ้งินจาํนวนไม่มากแต่เม่ือรวมเขา้กนัทุกภาคส่วนราชการ การทุจริตเล็กน้อยน้ีก็อาจกลายเป็นเงินจาํนวน
มหาศาลได ้
 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ไร้ประสิทธิภาพ 
 ระบบราชการยคุใหม่ (Modern Bureaucracy) จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการดว้ย ขา้ราชการท่ีมีคุณภาพ มี
พ้ืนฐานจากคุณธรรมและผลงาน ซ่ึงหน่วยงานราชการต่างๆก็จาํเป็นตอ้งตระหนักและสรรหาคดัเลือกบุคลากร
ดงักล่าว จะตอ้งมีการจดัทาํเกณฑก์ารคดัเลือกหรือการเล่ือนขั้นให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย หาก
ระบบราชการหรือหน่วยงานราชการไม่ไดด้าํเนินการดงัวา่ ก็อาจกล่าวไดว้า่ ระบบราชการไดด้าํเนินการภายใต้
ระบบอุปถมัภ ์การทาํงานของขา้ราชการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์และการทุจริต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือตาํแหน่งทางราชการถูกซ้ือขาย ผูท่ี้ซ้ือตาํแหน่งทางราชการเม่ือได้เขา้มาทาํงานราชการก็ย่อมตอ้ง
แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือทดแทนเงินท่ีเสียไปจากการซ้ือตาํแหน่งเขา้ทาํงาน (Susan Rose-Ackeman, 1999) 
 
 ในรัฐบาลอินโดนีเซีย กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตั้งแต่การสรรหาคดัเลือก (Recruitment) การ
เล่ือนขั้น (Promotion) ซ่ึงโครงสร้างการจดัการไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การกาํหนด ตาํแหน่งบุคคลท่ีวา่งลง โดย
ปกติจะให้ในแต่ละกระทรวงเป็นหน่วยงานจัดการ ในทางทฤษฎีการกระจายอาํนาจดังกล่าวย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเพราะว่าแต่ละกระทรวงจะได้จ้างคนให้ตรงกับงาน หากแต่ในความเป็นจริง มาตรฐานและ
คุณสมบติัของงานนั้นไม่ชดัเจน ผูส้มคัรและกระทรวงสมรู้ร่วมคิดกนัทุจริต 
 ในบางคร้ังตาํแหน่งทางขา้ราชการท่ีไดรั้บความนิยมและมีอาํนาจมากจะถูกซ้ือขายอย่างผิดกฎหมาย 
(Synnerstrom, 2007, p.174) และในการเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนจะถูกจดัการอยา่งไม่มีเหตุผล กระทาํ
โดยพลการจากข้าราชการระดับสูงโดยเลือกตามความใกล้ชิดสนิทสนมกัน หรือบางคร้ังอาจมาจากการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั  
 
การไร้ซ่ึงความรับผดิชอบและความโปร่งใส 
 การใชอิ้ทธิพลและการใชว้ิจารณญาณในการทาํงาน รวมถึงการไม่รับผิดชอบในผลงานของตนเป็น
สาเหตุประการหน่ึงของการทุจริต ขา้ราชการของอินโดนีเซียไม่มีความรับผิดชอบมกัเกิดมาจากปัญหาพ้ืนฐานคือ 
การบัญญัติกฎหมายท่ีไม่ดีกฎหมายด้านการควบคุมขา้ราชการมีจํานวนน้อยและมีคุณภาพตํ่า ประชาชนไม่
สามารถเขา้ถึงกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีขดัแยง้กนัภายในระบบราชการ (World Bank, 2003) โดยปกติแลว้
ขา้ราชการหรือหน่วยงานราชการยอ่มมีขอ้มูล (Information) และความรู้ (Knowledge) มากกวา่สาธารณะหรือ
ประชาชน (Weber, 1978, p.993) ดงันั้นระบบราชการหรือหน่วยงานราชการอาจนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง หรืออาจกล่าวไดว้า่ ระบบราชการแบบไม่โปร่งใสและไม่มีการตรวจสอบการทาํงาน
ภาครัฐ  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างทางการและไม่เป็นทางการ 
 เป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่าหน่วยงานราชการของอินโดนีเซียถูกจดัระเบียบอยา่งเป็นทางการตามแนวทางของ 
ระบบราชการสมยัใหม่ (Modern Bureaucracy) แต่ในขณะท่ีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการท่ีสืบทอดมาจากสมยั
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตก็ยงัคงมีอิทธิพลในระบบราชการอินโดนีเซียอยู ่ทาํใหโ้ครงสร้างแบบเป็นทางการไม่ไดรั้บ
การนาํมาปฏิบติัใชอ้ย่างสมบูรณ์ (World Bank, 2003) สถาบนัแบบไม่เป็นทางการสร้างความสับสนให้กับ
ประชาชนและขา้ราชการอินโดนีเซียอยา่งมากวา่พวกเขาจะตอ้งปฏิบติัในแนวทางแบบเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ  
 ในท่ีสุดแลว้ประชาชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีผิดกฎหมายเช่น การติดสินบนขา้ราชการ ใน
บางคร้ังการใหสิ้นบนก็ทาํหนา้ท่ีเป็นขอ้อา้งเพ่ือหลีกเล่ียงความซบัซอ้น ความเขา้ใจยาก และมีความขดัแยง้กนัของ
โครงสร้างทางการ (Susan Rose-Ackeman, 1999) โครงสร้างแบบไม่เป็นทางการถูกนาํมาใชแ้ทนท่ีโครงสร้าง
แบบเป็นทางการ (Formal Rule) ตวัอยา่งเช่น แทบทั้งหมดของตาํแหน่งงานในกระทรวงต่างๆจะถูกระบุไวใ้น
โครงสร้างแบบเป็นทางการ งานใดๆตามหลกัการจะตอ้งถูกแต่งตั้งให้กบัคนท่ีมีความสามารถ แต่ในทางปฏิบติั
บางงานท่ีมีความสําคัญ  ได้รับการยอมรับ  จะมีการซ้ือขายตําแหน่ง และผู ้ท่ีให้สินบนจะถูกแต่งตั้ งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงซ่ึงไดรั้บสินบน 
 การจดัการตามระบบราชการ (Weber, 1978, p.976) จะตอ้งปฏิเสธประเพณีท่ีเขม้งวดและการกระทาํ
ตามอาํเภอใจ ระบบอุปถมัภ ์และควรสร้าง Modern Bureaucracy การจดัการตามระบบราชการ โดยการตดัสินใจ
อยา่งมีเหตุผล เปล่ียนจากการตดัสินตามอาํเภอใจและไม่มีเหตุผล ขา้ราชการควรเช่ือฟังเหตุผล ไม่เพียงกาํหนด
กฎหมายใหเ้ป็นรูปธรรม แต่ยงัตอ้งเรียนรู้จากการทุจริตเพ่ือยบัย ั้งดว้ย (Weber, 1978, pp.994-998) 
 
หน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Agencies) 
 ภายหลงัการปฏิรูประบบการเมือง (Reformasi) หลงัการหมดอาํนาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต รัฐบาล
ของประธานาธิบดีคนต่อๆมาก็ไดม้าการออกกฎหมายและการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาเพ่ือการขจดัหรือบรรเทา
ปัญหาการทุจริตในวงราชการมาโดยตลอด เช่น การจดัตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นขา้ราชการของรัฐ7 
หรือ Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara (KPKPN) และการจดัตั้ง คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต8 
หรือ Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (KPK) ภายใตห้น่วยงานน้ีมีการออกกฎหมายเพ่ือจดัตั้งศาล
พิเศษเพื่อพิจารณาคดีดา้นการทุจริตโดยเฉพาะ คือ Tipikor (Harold Crouch, 2010, p.213) การไดรั้บชยัชนะถึงร้อย
ละ 61 ของประธานาธิบดียโูธโยโนทาํใหเ้ขามีความชอบธรรมในการนาํเอานโยบายเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตใน
วงราชการท่ีไดห้าเสียงไวน้าํมาปฏิบติัไดจ้ริง ดว้ยภูมิหลงัเดิมของเขาไม่ไดมี้ภาพลกัษณ์เป็นนายพลท่ีขอ้งเก่ียวกบั
การทุจริต หรือมีส่วนพวัพนักบักลุ่มนายทุนหรือนกัธุรกิจขนาดใหญ่ (Harold Crouch, 2010, p.217)  

การทาํงานของประธานาธิบดียูโธโยดโนไดส้นับสนุนและส่งเสริมการทาํงานของหน่วยงานดา้นการ
ต่อตา้นการทุจริตในวงราชการอยา่งมากทาํใหก้ารทาํงานของ KPK เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ในปี ค.ศ.2005 
มีคดีดา้นการทุจริต 9 คดี ปี ค.ศ. 2006 จาํนวน 10 คดี ปี ค.ศ. 2007 จาํนวน 14 คดี ในหลายคดีดาํเนินการโดย KPK 
หรือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ (Harold Crouch, 2010, p.218) การดาํเนินคดีแรกของ KPK เม่ือปี ค.ศ. 2005  คือการตดัสิน

                                                 
7 Commission to Examine the Wealth of State Officials 
8 Commission to Eradicate the Crime of Corruption 
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ผูว้่าราชการจงัหวดัอาเจ๊ะห์ Abdullah Puteh ซ่ึงถูกพบว่ามีความผิดในการทุจริตว่าไดรั้บสินบนจาํนวน 3.65 
พนัลา้นรูเปีย จากการซ้ือขายเฮลิคอปเตอร์จากประเทศรัสเซีย และไดมี้การตดัสินความผิดใหจ้าํคุก 10 ปี  

KPK และ Tipikor เป็นเคร่ืองมือใหม่ของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึน แต่ก็ไม่ไดค้รอบคลุมทุกปัญหาของการทุจริตใน
วงราชการ ทาํให้ประธานาธิบดียโูธโยโนไดมี้การจดัตั้ง คณะกรรมการร่วมเพ่ือการปราบปรามการทุจริต9 หรือ 
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) ประกอบดว้ยสมาชิก 48 คน มาจาก
อยัการสูงสุด ตาํรวจ และ คณะกรรมการการเงินและการพฒันา10 (BPKP) ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวข้ึนตรงต่อ
ประธานาธิบดี โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตรวจสอบการทาํงานของรัฐวสิาหกิจของรัฐ 10 แห่ง11 (BUMN) กรม 4 กรม
และเลขาธิการแห่งชาติ การจดัตั้งหน่วยงานน้ีข้ึนมาก็เพ่ือขจดัช่องวา่งในความสามารถของ KPK  โดยส่วนใหญ่
การทาํงานของ Tim Tastipikor จะเป็นการสืบสวนสอบสวนคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลระดบัสูงและเป็นท่ีรู้จัก
โดยทัว่ไป เช่น ในปี ค.ศ. 2006 รัฐมนตรีกระทรวงการศาสนา (Minister of Religion) นาย Said Agil Husin Al 
Munawar ถูกตดัสินวา่กระทาํผิดในคดีทุจริตในกองทุนเพื่อการประกอบพิธีฮญัจ์ ณ นครมกักะฮ ์(Harold Crouch, 
2010, p.219)  

KPK และ Tim Tastipikor ร่วมกนัทาํประโยชน์ในการต่อตา้นการทุจริต โดยคดีจาํนวนมากถูกพิจารณา
คดีในศาลในกระบวนการยุติธรรมตามปกติและในศาล Tipikor ในปี ค.ศ.2008 เม่ือ KPK จบักุม Urip Tri 
Gunawan อธิบดีอยัการสูงสุดซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบคดี BLBI ซ่ึง Urip ถูกพบวา่โอนเงินราว 6 พนัลา้นรูเปียซ่ึง เขา
ไดรั้บมาจาก Artalyta Suryani นกัธุรกิจสตรีและเป็นเพ่ือนสนิทกบั Syamsul ผูต้อ้งสงสัยในคดี BLBI และ 2 วนั
จากนั้น อยัการสูงสุดไดต้ดัสินใจหยดุการสืบสวนสอบสวน Syamsul ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน Urip ถูกตดัสิน
วา่กระทาํผิดกฎหมายวา่บงัคบัและรับสินบนและถูกตดัสินจาํคุก 20 ปี (Harold Crouch, 2010, p.220) 

การทุจริตในวงราชการจาํนวนมากถูกตรวจสอบและลงโทษผูก้ระทาํผิด แต่จากกรณี Urip แสดงให้เห็น
วา่หน่วยงานราชการและระบบยติุธรรม ระบบศาลยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่การเกิดข้ึนของ KPK และหน่วยงานภาครัฐ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจาํนวนมาก วางรากฐานสถาบนัเพ่ือการป้องปรามการทุจริต แต่อยา่งไรก็ตามการทุจริตในวงราชการ
ยงัคงมีอยู่อย่างกวา้งขวางในหน่วยงานราชการท่ีเป็นกิจจะลักษณะซ่ึงรับผิดชอบต่อการสนับสนุนกฎหมาย 
(Harold Crouch, 2010, p.220) 
 
แนวคดิการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ กบั การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มีองค์ประกอบเช่น การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การออกกฎระเบียบ  การจา้งหน่วยงานภายนอกเขา้มาทาํงาน (Outsourcing) การทาํงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) เป็นตน้ การดาํเนินการดงักล่าวไม่ไดเ้พียงเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพการทาํงานเพียงเท่านั้น แต่ยงัเพ่ือจดัการและขจดัการทุจริตในวงราชการ แนวคิดดงักล่าวอยู่บน
พ้ืนฐานท่ีวา่ “การทาํใหเ้ป็นระบบราชการ” (Bureaucratization) จะนาํมาซ่ึงการทุจริตในวงราชการ และเช่ือมัน่วา่ 
“การไม่ทาํให้เป็นระบบราชการ” (De-bureaucratization) จะเป็นยุทธศาสตร์อนัเหมาะสนมในการต่อตา้นการ
ทุจริตในระบบราชการได ้

                                                 
9 Coordination Team for the Eradication of the Crime of Corruption 
10 ภาษาอินโดนีเซีย Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
11 ภาษาอินโดนีเซีย Badan Usaha Milik Negara 
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 แต่สมมติฐานดงักล่าวไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกาํลงั
พัฒนาและด้อยพัฒนา หมายความว่าการปฏิรูประบบราชการโดยลดความเป็นระบบราชการลง  (De-
bureaucratization) ไม่ไดช่้วยแกไ้ขการทุจริต (Dunn and Miller, 2007) ดว้ยขอ้สงัเกต 2 ประการ 
 ประการแรก ความคาดหวงัวา่กลไกตลาด (Market System) และสงัคมจะสามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริต
ในวงราชการนั้นไม่ไดผ้ล หมายความว่า กลไกตลาดและตวัแสดงในตลาดย่อมปฏิบติัตามหลกันิติรัฐ (Rule of 
Law) และสังคมจะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและการกระทาํผิดของขา้ราชการรัฐ แต่
อยา่งไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริงในประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา กลไกตลาดและสภาพสังคมไม่ไดมี้
ความสมบูรณ์และทาํหนา้ท่ีไดไ้ม่เตม็ท่ี จึงทาํใหก้ารทุจริตในวงราชการก็ยงัคงดาํรงอยูต่่อไป 
 ประการท่ีสอง ราชการโดยลดความเป็นระบบราชการ (De-bureaucratization) ในฐานะทางออกของการ
ต่อตา้นการทุจริต โดยคิดวา่การเป็นระบบราชการ (Bureaucracy) โดยสมบูรณ์นั้น เขม้งวด มีกฎเกณฑต์ายตวั ไม่
ยืดหยุ่น ไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการทุจริตซ่ึงถือว่าเป็นขอ้บกพร่องท่ีจะ
เกิดข้ึนไดเ้สมอของระบบราชการ แต่แนวคิดดงักล่าวใชไ้ดก้บัระบบการบริหารงานภาครัฐท่ีถูกจดัโครงสร้างตาม 
Weberian Bureaucracy โดยสมบูรณ์ โดยไม่อาจใชไ้ดก้บัประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาท่ีระบบราชการ
จดัการตามแนวคิด Bureaucracy อยา่งไม่สมบูรณ์ โดยองค์ประกอบของ Bureaucracy ตอ้งมีทั้ง Formalization, 
Rule-bound hierarchical authority, Standardization และ Specialization แต่ในภาครัฐของประเทศกาํลงัพฒันา
หรือดอ้ยพฒันา องคป์ระกอบของระบบราชการไม่ไดเ้ป็นไปตาม Weberian Bureaucracy โดยสมบูรณ์เพราะยงัมี
การละเมิดหรือการดาํเนินการนอกเหนือไป จากนั้น ส่วนใหญ่จะเอนเอียงและพลิกเพลงขอ้กาํหนดต่างๆเสมอ 
(Olsen, 2006, p.4) ภายใตส้ภาพการณ์ดังกล่าว ประเทศกําลงัพฒันาหรือด้อยพฒันาไม่จาํเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบราชการตาม การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) หรือ Governance แต่ในทาง
กลบักนัประเทศเหล่านั้นจะตอ้งหันกลบัไปบริหารงานภาครัฐตามแบบ เวเบอร์ คือกลบัไปบริหารงานตามแบบ
พ้ืนฐานใหส้มบูรณ์ (Hesse, 1998) และ (Schumpeter, 1949, p.206)  
 สาเหตุของการทุจริตในระบบราชการของประเทศกาํลงัพฒันาและด้อยพฒันา มีการวิเคราะห์อย่าง
แพร่หลายวา่เกิดจากอะไร โดยส่วนใหญ่หนัเหไปในทิศทางวา่เกิดจากปัจจยัภายนอกระบบ เช่น ความไร้จริยธรรม 
(Low Ethics) เงินเดือนระดบัตํ่า (Low Salary) การใชค้วามเห็นในการตดัสินใจ (Uncontrolled Discretion) 
กฎหมายและระเบียบไม่ชดัเจน (Unclear Rules and Regulation) กฎหมายท่ีขดัแยง้กนั (Conflicting Laws) เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้เห็นไดช้ดัว่าการทุจริตในวงราชการอินโดนีเซียก็ยงัคงดาํรงอยู่ เพราะระบบ
ราชการอินโดนีเซียไม่ไดบ้รรลุความเป็นระบบราชการ (Bureaucracy) ไดโ้ดยสมบูรณ์ ขา้ราชการในประเทศกาํลงั
พฒันาและด้อยพฒันายงัคงมีการทุจริต ไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลักการและเหตุผล ซํ้ ายงัไร้ความสามารถท่ี
เหมาะสม และกฎหมายก็ยงัคงหละหลวมและไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้(Olsen,2006) ทาํให้การนาํเอาหลกัการ
แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เขา้มาใชเ้พ่ือขจดัปัญหาการทุจริตก็เป็นไปได้
อยา่งยากลาํบากถึงแมว้า่จะประสบความสาํเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของภาครัฐมาแลว้ แต่ในระยะ
ยาวนั้นก็ยงัคงตอ้งประสบกบัปัญหาติดขดัหลายคร้ัง 
 ส่ิงท่ีจะละเลยไปเสียไม่ไดแ้ละอาจเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาในการบริหารงานภาครัฐของอินโดนีเซีย 
คือ ปัญหาค่านิยม (Value) บรรทดัฐาน (Norms) ทางสภาพสังคมของอินโดนีเซียท่ียอมรับการมีอยูข่องการทุจริต 
การฉ้อราษฎร์บงัหลวง จนเกิดความเคยชินในชีวิตประจาํวนั โดยมีมาตั้งแต่สมยัการปกครองของเจา้อาณานิคม
ฮอลนัดา ก็มีการกดข่ีข่มเหงชาวพ้ืนเมืองชวาและบาหลีมาโดยตลอด ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงและขบัไล่เจา้
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อาณานิคมออกไป ความพยายามลบลา้งค่านิยมการปกครองแบเดิมและสร้างความเป็นชาติอินโดนีเซียข้ึนมา 
นาํเอารูปแบบการปกครองจากตะวนัตกท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งระบบประชาธิปไตยเขา้มาปกครอง ถึงกระนั้นก็
ตามการปกครองประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองรวมถึงระบบราชการท่ีนาํเอารูปแบบตะวนัตกมานั้นก็
ประสบความลม้เหลวจึงเกิดแนวคิดการเมืองแบบอินโดนีเซียนับแต่นั้นมา โดยลกัษณะการเมืองการปกครองท่ี
ยาวนานมากกวา่ 40 ปี ของอินโดนีเซีย เต็มไปดว้ยระบบอุปถมัภ ์ระบบพวกฟ้อง การคอรัปชัน่ การทุจริตเป็นวง
กวา้งในระบบราชการ อิทธิพลของทหารและการเมืองในหน่วยงานภาครัฐ ขาดความโปร่งใส ไม่เสมอภาค ระบบ
ราชการแบบอินโดนีเซียดงักล่าวไดฝั้งรากลึกอยูใ่นค่านิยมและจิตสาํนึกของชาวอินโดนีเซียมาอยา่งยาวนาน ยาก
ยิง่ท่ีจะแกไ้ขและขจดัออกไปใหห้มดส้ินจาสงัคมอินโดนีเซีย 
 ปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนและพบไดโ้ดยทัว่ไปในประเทศบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นในประเทศ
ไทยดว้ยเช่นเดียวกนั ปัญหาการทุจริตในวงราชการก็ยงัคงพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปและมีอยูเ่สมอ การแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากวฒันธรรมทางสังคมและการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยใชร้ะยะเวลายาวนาน ในทางเดียวกนั
การแกไ้ขปัญหาก็จะตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานดว้ยเช่นเดียวกนั เป็นส่ิงท่ีบรรดาประเทศต่างๆควรท่ีจะพิจารณา
ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการของตนเองแลว้นาํมาสู่การแลกเปล่ียนประสบการณ์การแกไ้ขปัญหา
ระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 อนาคตของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นอยา่งไรคงข้ึนอยูก่บัการพฒันาระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคมวฒันธรรม แมใ้นปัจจุบนัอินโดนีเซียเป็นประเทศสาํคญัของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยความ
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สรุป 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียนับตั้งแต่การประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1945 จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา
มากกวา่ 60 ปี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมารูปแบบการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียมีพฒันาการเร่ือยมาจาก
ระบบประชาธิปไตยเฟ่ืองฟแูต่กลบัมาสู่ระบบเผด็จการอาํนาจนิยมเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ จนถึงจุดวิกฤตท่ี
ทาํให้มีการปฏิรูประบบการเมืองอนัเป็นพ้ืนฐานของความมีเสถียรภาพและการพฒันาเศรษฐกิจการเมืองของ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน พฒันาการของการเมืองการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลถึง ระบบราชการ
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ในปัจจุบัน การวางแผนการดาํเนินงาน การวางแผนกาํลงัคน การวางแผนพฒันา และงบประมาณ 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพและบูรณาการการจดัการร่วมกนั หน่วยงานราชการกลางให้ความสาํคญักบัการยึด
มัน่ในกฎระเบียบมากกวา่ผลการดาํเนินงาน (Performance) ระบบราชการจะตอ้งมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ ควรจะปฏิรูป
และผสานองคก์รกลางเพ่ือช่วยใหร้ะบบราชการมีการกระจายอาํนาจมากข้ึนและมุ่งเนน้ดา้นผลงาน  
 ระบบราชการและการทาํงานของขา้ราชการ ควรจะมุ่งสู่ระบบขา้ราชการท่ีมีตาํแหน่งเป็นฐาน (position-
based civil service system) โดยมีการจดัการอยา่งเปิดเผย ตอ้งให้ความสามารถเป็นพ้ืนฐานของการเล่ือนขั้นและ
การจา้งงาน การจดัตาํแหน่งตามความถนดั และควรจะมีการปฏิรูประบบการฝึกอบรม การฝึกอบรมควรจะมุ่งเนน้
ผลงานและควรจะพฒันาเทคนิคและทกัษะการจดัการ  เพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถของขา้ราชการ ในระดบั
ภูมิภาคนั้น ควรจะมีกลไกการยา้ยบุคลากรซ่ึงอาจกระทาํไดโ้ดยการเปิดโอกาสให้มีการใชร้ะบบเปิดในการรับ
สมคัรเขา้เป็นขา้ราชการ (Open System) 
  เงินเดือนของขา้ราชการมีอตัราท่ีตํ่า หลายกิจกรรมให้ผลตอบแทนดว้ยเงินสมทบ การสร้างสภาวะ
แวดลอ้มซ่ึงขา้ราชการข้ึนอยู่กบัการรับเงินนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ตาํแหน่งและการ
เล่ือนตาํแหน่งเตม็ไปดว้ยการรับสินบน การปฏิรูปค่าตอบแทนควรเป็นเป้าหมายสาํคญัในการปฏิรูประบบราชการ
อยา่งเร่งด่วนและไดรั้บการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  
 ในปัจจุบันอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลของแนวคิดแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงส่งผล
กระทบใหมี้การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยดว้ยเช่นเดียวกนั 
โดยมีความคาดหวงัว่าการบริหารงานแนวใหม่ดงักล่าวนั้นจะบรรเทาและยติุปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาการบริหารงาน
ภาครัฐรูปแบบเก่า โดยเฉพาะปัญหาความล่าชา้ในการทาํงาน ความไม่มีประสิทธิภาพและท่ีสาํคญัคือ ปัญหาการ
ทุจริตในวงราชการ อย่างไรก็ตามดว้ยสภาพการณ์ในปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ภาครัฐไปเท่าใดก็ตามแต่ภาคราชการก็ยงัมีปัญหาการทุจริตตลอดมา จึงนาํมาสู่ขอ้สงสัยกบัประสิทธิภาพและ
ขอ้บกพร่องของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Jin Wook Choi, 2009, pp. 4-11) 
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The attitudes of youth toward  Poo Tai’s Por Laam roles at Tambon Nonghang, 
Amphur Guchinarai, Karlasin province 

Nuntanop Khempet* 

Jeerasak Pokawin** 

Abstract 

This research aims to 1) study the roles ofPor Lamm in Poo Tai traditional wedding ceremony 
at Tambon Nonghang, Amphur Guchinarai, Karlasin province 2) study the attitudes of youth toward  
Poo Tai‟s Por Lamm at Tambon Nonghang, Amphur Guchinarai, Karlasin province. The sample group 
was Poo Tai youths from 9 villages at Tambon Nonghang, Amphur Guchinarai, Karlasin province 
whom had a direct and close relationship with Por Lamm which would be easy for the study.  This 
study was a qualitative research consisted of data collections from documentation review and field 
study.  Results of the study revealed Poo Tai youth‟s attitudes toward the role of Por Lamm that they 
thought that Por Lamm was a very important person in Poo Tai traditional marriage ceremony. He was 
a respectable person who brought the marriage couples into the ceremony; lessened conflicts within the 
families; taught, helped, guided, and gave advices as if he was a father of the groom.  Po Lamm had a 
close resemblance to other occupations. And he had to follow the teachings of Loong Taa in order to 
teach his descendants or Look Lamm. The study suggested that new generation of Poo Tai youths 
should conserve and carry on this invaluable tradition of Por Lamm as Poo Tai‟s identity.   

  

Keywords :Roles/ Por-Lamm/ Poo Tai 
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ผลของการศึกษาบทบาทพ่อล่ามในประเพณีการแต่งงานของชาวผูไ้ทยและบทบาทพ่อล่ามในทศันคติ
ของเยาวชนชาวผูไ้ทยนั้นพบวา่พ่อล่ามเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัของงานแต่งงาน มีหนา้ท่ีนาํพาคู่บ่าว-สาวเขา้สู่
พิธีการแต่งงาน และพ่อล่ามนั้นมีบทบาทในการเป็นตวักลางลดความขดัแยง้ในครอบครัว และพ่อล่ามยงัเป็น
บุคคลท่ีน่าเคารพนบัถือคอยให้คาํปรึกษา อบรมสั่งสอน และแนะแนวทาํงท่ีดีและให้ความช่วยเหลือตามสมควร
และเป็นพอ่คนท่ีสองของฝ่ายชาย พ่อล่ามมีความคลา้ยคลึงกนัทุกอาชีพ และจะตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่สอนของลุงตา
เพ่ือไปสัง่สอนลูกล่ามต่อไป  

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองบทบาทพ่อล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง 
อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ อยากใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่รักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีบทบาทพ่อล่ามท่ี
ดีน้ีเอาไวเ้พราะเป็นเอกลกัษณ์ของคนผูไ้ทยท่ีไม่มีใครเหมือน และอยากใหสื้บทอดต่อกนัไปเพราะเป็นส่ิงท่ีดีงาม 

ค าส าคญั:  บทบาท/ พ่อล่าม/ ชาวผู้ไทย 

 
ภูมหิลงั 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย มีกลุ่มชนอาศยัอยูก่ระจดักระจายทัว่ไปตาม
พ้ืนท่ีโคราชและพ้ืนท่ีสกลนคร มีกลุ่มชนอาศยัอยูห่ลายกลุ่ม เช่น ไทยอีสาน ข่า กะโซ่ ญอ้ กะเลิง แสก ส่วย และผู ้
ไทย (ไพฑุลย์  มีกุศล.2531:1) กลุ่มชนต่างๆเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันในเร่ืองเผ่าพนัธ์ุ แหล่งท่ีมาตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม ซ่ึงถือว่ามีความสําคญัต่อวิถีชีวิตของผูค้นมาก ดงัท่ี ศรีศักด์ิ วลัลิโภดม 
(2533:272-273) กล่าวว่าในบรรดาเผ่าต่างๆ เหล่าน้ี  ยกเวน้ชาวไทยอีสานโดยทั่วไปแล้ว ชาวผูไ้ทยนับว่ามี
วฒันธรรมและความเป็นอยูดี่กวา่เผา่อ่ืนๆ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยเป็นกลุ่มชนท่ีรักสงบ เน่ืองจากสาเหตุทางสงคราม จึงทาํใหช้าวผูไ้ทยตอ้งอพยพเป็น
ระยะๆ ตลอดมา จนกลายเป็นกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึงในดินแดนไทยซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภาคอีสาน ปัจจุบนัชาว
ผูไ้ทยไดพ้ฒันาความเจริญของโลก แต่ประเพณีดั้งเดิมยงัคงเหลืออยู ่(ทวีศิลป์ สืบวฒันะ.2527)เช่น  การลงข่วง 
การเหยา การฟ้อนและการลาํผูไ้ทย การแต่งงานหรือการกินดอง สาํหรับการแต่งงานนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอีก
เร่ืองหน่ึงเพราะมีขบวนการ การจดัการและขั้นตอนต่างๆมากมาย  เช่น  การสรรหาพ่อล่าม การโอม(สู่ขอ) การ
เฆ่ียนเขย(การสอนเขย) การสมมา(ขอขมา)การส่งล่ามหรือ อมล่าม(แสดงความยนิดี)ในภาษาของชาวผูไ้ทย 

พิธีแต่งงานหรือการสมรสของชาวผูไ้ทย เป็นแบบอยา่งท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรมและมีเอกลกัษณ์ความ
ยดึถือจารีตในรูปแบบต่างๆ นั้น ชาวผูไ้ทยถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก ถา้หากมีการละเมิดจะถือวา่ผิดผี เพราะชาวผู ้
ไทยนบัถือผีจะตอ้งมีการปรับไหมกนั พิธีการแต่งงานชาวผูไ้ทยนั้นเรียกวา่ ‚เอด็ป๋าซู‛หรือการกินดอง หลงัจากพิธี
แต่งงานเสร็จส้ินแลว้ ชีวิตคู่หรือหรือชีวิตครองเรือนของชายหญิงคู่นั้น ยงัตอ้งมีความสาํคญักบับุคคลอีกบุคคล
หน่ึงท่ีชาวผูไ้ทยเรียกกนัวา่ ‚พ่อล่าม‛  ชาวผูไ้ทยส่วนมากเม่ือจะเขา้สู่พิธีการแต่งงานแลว้ จะตอ้งมีพ่อล่ามเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของลูกล่ามอยูเ่สมอพอ่ล่ามชาวผูไ้ทยเปรียบเสมือนพอ่คนท่ีสองลองลงมาจากพ่อแม่ของตน ท่ี
ฝ่ายชายเชิญมาเป็นผูค้ ํ้ าประกนัหรือท่ีปรึกษาโดยรับรองสัญญาจากลุงตา(ญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายหญิง) ว่าจะดูแล
ภรรยาของตนใหมี้ชีวติท่ีราบร่ืนตลอดไป โดยมีพ่อล่ามเป็นผูป้ระคองชีวิตคู่ใหม่น้ีตลอดไป คู่สมรสใหม่หรือลูก
ล่ามจะตอ้งใหค้วามเคารพเช่ือฟังพอ่ล่ามเหมือนกนัหากมีเร่ืองทะเลาะหรือปัญหาภายในครอบครัว ก่อนท่ีเร่ืองราว
จะถึงญาติผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย พอ่ล่ามจะตอ้งมีหนา้ท่ีประนีประนอมประคบัประคอง ไม่ให้เกิดเร่ืองราวอนันาํไปสู่
การอยา่ร้าง ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ตามสมควร ในกรณีท่ีลูกหลานของชาวผูไ้ทยท่ีไปทาํงานหรือประกอบ
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อาชีพต่างถ่ินหรือมีครอบครัวอยูท่ี่นัน่ เม่ือกลบัมาอยูบ่า้นหากไม่มีพ่อล่ามก็จะเป็นท่ีติเตียนของชาวผูไ้ทยหรือไม่
ยอมรับครอบครัวดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งไปหาพอ่ล่ามเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงและดูแลอีกต่อไป 

สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยสนใจศึกษาบทบาทพ่อล่ามในทัศนคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย เพื่อศึกษา
บทบาทของพอ่ล่ามและทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อพอ่ล่ามและเพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงของประเพณีแต่งงาน
ว่ายงัจะเป็นอยู่อย่างปัจจุบันหรือไม่รวมทั้งเม่ือมีการแต่งงานเกิดข้ึน ยงัจะคงมีองค์ประกอบ ขั้นตอนประเพณี 
รวมถึงความเช่ือแต่เดิมอยูห่รือไม่ หรือไดมี้การเพ่ิมหรือลดขั้นตอนให้เขา้กบัยคุสมยัหรือไม่อยา่งไร และทศันคติ
ของเยาวชนต่อบทบาทพ่อล่าม ท่ีพ่อล่ามไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมา ตลอดจนความเช่ือประเพณีการแต่งงาน  ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติของชาวอีสาน เพ่ือเป็นการใหค้วามรู้และการดาํเนินชีวติการปฏิบติัตนและรักษาไวซ่ึ้ง
ประเพณีอนัดีงามของชาวไทยตลอดไป 

 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
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 1.เพ่ือทราบถึงบทบาทของพอ่ล่ามในประเพณีการแต่งงานของชาวผูไ้ทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

2.เพ่ือทราบถึงทศันคติของเยาวชนต่อบทบาทพอ่ล่ามของชาวผูไ้ทย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พอ่ล่าม หมายถึง ผูรั้บรองหรืระหวา่งกนัในสังคมนั้นคือผูค้ ํ้ าประกนัชีวิตสมรสคู่ใหม่ (ลูกล่าม) จาก

ลุงตา(ญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิง) โดยสญัญาวา่จะสัง่สอน  ดูแลลูกล่ามใหชี้วติคู่สมรสราบร่ืนตลอดไป 
2. บทบาทพอ่ล่าม หมายถึง การทาํตามหนา้ท่ีของพอ่ล่ามท่ีมีต่อลูกล่ามตามท่ีสงัคมชาวผูไ้ทยกาํหนดไว ้
3. ชาวผูไ้ทย หมายถึง ชาวไทยกลุ่มหน่ึงท่ีเรียกตวัเองวา่ ‚ผูไ้ทย‛ หรือ ‚ภูไทย‛  ในพ้ืนท่ี ตาํบลหนอง

หา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
4. ทศันคติ หมายถึง การแสดงของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของแต่ละบุคคลท่ีมี

ต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงมีผล
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5. เยาวชน หมายถึง เยาวชนชาวผูไ้ทย อายุ 15-25 ปี ในพ้ืนท่ี ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาเก่ียวกบับทบาทพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผู ้

ไทย ดงัต่อไปน้ี 
1.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของพอ่ล่ามในประเพณีการแต่งงานของชาวผูไ้ทย 

  1.2 เพ่ือศึกษาทศันคติของเยาวชนต่อบทบาทพอ่ล่ามของชาวผูไ้ทย 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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2.  วธีิการศึกษาคน้ควา้ 
ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพทางวฒันธรรม (Cultural Qualitative Research) โดยการรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสาร (Document) และเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสาํรวจการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม และนาํขอ้มูลมาทาํการวเิคราะห์โดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 

3.  ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 
ผูศึ้กษาใชเ้วลาในการศึกษาโดยเร่ิมกาํหนดปฏิทินดาํเนินการศึกษาคน้ควา้และภาคสนามประมาณ 4 

เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2554 
4.  พ้ืนท่ีในการศึกษา 
พ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับทบาทพ่อล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย ทั้งหมด 1 ตาํบล 

ประกอบไปดว้ย 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองห้าง หมู่ 1 บา้นหนองห้าง หมู่ 2 บา้นหนองสระพงั หมู่ 3บา้นห้วย
ม่วง หมู่ 4 บา้นหนองกะตนั หมู่ 5 บา้นหนองหา้ง หมู่ 6 บา้นหนองห้างหมู่ 7 บา้นหนองห้าง หมู่ 8 และ บา้นห้วย
ม่วง หมู่ 9 ซ่ึงทั้งหมด อยูใ่นตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร คือ เยาวชนชาวผูไ้ทย อายุ 15-25 ปี ในพ้ืนท่ี ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ  

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ เยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย หมู่บ้านละ 10 คน ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกศึกษา เพ่ือสัมภาษณ์เร่ืองของบทบาทของพ่อล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย 
ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสาํรวจ แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบสนทนา 
แบบการประชุมปฏิบติัการและปฏิบติัการดาํเนินงาน ตลอดสมุดบนัทึก เทปบนัทึกเสียง ดงัน้ี 

1. แบบสาํรวจก่อนทาํการศึกษาคน้ควา้จาํเป็นจะตอ้งมีการสํารวจตรวจสอบถึงสภาพทางกายภาพว่า 
อาณาเขตติดต่อท่ีตั้งบา้นเรือน สถานท่ีสาํคญั ปูชนียวตัถุ ปูชนียสถานตลอดถึงแหล่งนํ้ า และสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา วฒันธรรม เป็นตน้จาํเป็นจะตอ้งสาํรวจและทาํการวิเคราะห์ดูวา่ เขาใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นดา้น
ใดบา้งในการดาํเนินชีวติ 

2.  แบบสงัเกต (Observation) เป็นแบบสังเกตท่ีมีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนรวม
โดยการเขา้ไปสงัเกตสภาพ ทัว่ไปภายในชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมและเหตุการณ์ทัว่ไปของชุมชนท่ี
ศึกษานอกจากนั้นผูศึ้กษายงัไดเ้ขา้ไปร่วมในกิจกรรมการดาํเนินใน 

 3.  แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณ์เยาวชนซ่ึงเนน้เยาวชนท่ีกาํลงั
ศึกษาอยู่ในระดับมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา โดยเน้นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาคาํตอบทาง
วตัถุประสงคข์องการวิจยัและสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง เนน้การสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ เพื่อจบั
ประเด็นนาํมาตีความโดยใชท้ฤษฎี การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เนน้การสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จาํกดั
คาํตอบ เพื่อจบัประเด็นและนาํมาตีความโดยใชท้ฤษฎีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  จากผูรู้้ (Key Informants) ท่ี
สนใจในการสมัภาษณ์ในเร่ืองบทบาทของพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย 
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 4.  แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มประชาชนทั่วไปเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเร่ือง
บทบาทของพอ่ล่ามในปัจจุบนัและทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อพ่อล่ามในปัจจุบนั กลุ่มสนทนาอยูร่ะหวา่ง 4-5 คน
ในแต่ละแห่ง ทั้งการสนทนาและสมัภาษณ์ท่ีขาดไม่ไดจ้ะตอ้งมีเทปบนัทึกเสียง อุปกรณ์การเขียนบนัทึกขอ้ความ
สงัเกตเหตุ ไดส้นทนาและสมัภาษณ์ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคน้ควา้การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีไดฝึ้กปฏิทิน แผนการภาคสนามและประสานกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละแห่ง ซ่ึงมีวธีิการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้มูลจากเอกสาร และขอ้มูลภาคสนาม 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาจากท่ีมีบนัทึกไวท่ี้เน้นประเด็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เน้นขอ้มูลดา้นเอกสารท่ีเก่ียวกบับทบาทและทศันคติของเยาวชนในเร่ืองต่างๆ และขอ้มูล
เหล่าน้ีจะคน้ควา้ไดจ้าก หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา หนงัสือตาํรา วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ประชาชน
และกลุ่มชนต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด หอสมุดแห่งชาติ สาํนกัวทิยบริการของวทิยาลยั มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  

2.  การเก็บรวบรวมภาคสนาม ใชเ้ทคนิคการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
การสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) การสังเกตแบบ
มีส่วนรวม (Parsippany Observation) และไม่มีส่วนรวม (Non-Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

    2.1  ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบักลุ่มผูไ้ทยตาํบลหนองห้างตามกรอบแนวคิดของ
การศึกษาคน้ควา้บทบาทพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย 

    2.2  ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้างกบักลุ่มผูรู้้ดว้ยวธีิการคน้ควา้ผูรู้้ ดว้ย
วธีิสุ่มเส่ียง ซ่ึงถามจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชน เพ่ือให้บอกช่ือคนต่าง ๆ ท่ี
รู้จกัและมีความรู้เร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาจาํนวน 5 คนจากทั้งหมด 9หมู่บา้นบา้น เพ่ือศึกษาบทบาทของพ่อล่ามใน
ทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย 

    2.3  เทคนิคการสนทนากลุ่ม โดยผูศึ้กษาไดใ้ชก้บักลุ่มชนทัว่ไป เพ่ือทราบวา่แต่ละแห่งมีจุดเด่น
จุดอ่อน ลกัษณะแตกต่างและความเหมือนกนัอยา่งไร โดยกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 3-6 คน ในแต่ละแห่ง ๆ ละ 1 คร้ัง 
 
การจดักระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  การจดักระทาํขอ้มูล 
         1.1  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจ สังเกต การสัมภาษณ์ การจดัสนทนากลุ่มและการประชุมเชิง
ปฏิบติัการท่ีเก็บรวบรวมและทาํการจดบนัทึกไวต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากเคร่ืองมือทุกประเภทท่ีใช ้
ถา้พบว่ามีขอ้มูลของเคร่ืองมือใดท่ีมีคาํตอบไม่ชดัเจนไม่ถูกตอ้งโดยไม่เหมาะสมก็จะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพ่ิมเติม 
        1.2  นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าจดัเป็นหมวดหมู่ของขอ้มูล โดยจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามความมุ่ง
หมายในการวิจัยในแต่ละขอ้และจัดหมวดหมู่ของขอ้มูลตามกลุ่มเพ่ือให้ขอ้มูลทั้ งสามกลุ่มตามประเภทของ
เคร่ืองมือท่ีใชส้รุป ขอ้มูลของแต่ละประเภทเคร่ืองมือ โดยใชแ้บบสรุป (Tally) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองตามแบบ
เคร่ืองมือแต่ละประเภท 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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2.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
       ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
                1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารทาํการวิเคราะห์โดยวิธีการ Method of Agreementซ่ึงประกอบดว้ยการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่ือถือไดใ้นเชิงแนวคิด ทฤษฎี ซ่ึงพิจารณาจากเอกสารท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัจากหลาย ๆ 
แห่ง หากขอ้มูลตรงกนัก็ถือวา่ยอมรับความเช่ือถือไดแ้ละนาํมาอา้งอิง 
                2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนามท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากเคร่ืองมือทุกประเภท นาํมาแจกแจงขอ้มูล 
(Typology Analysis) ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา 
                 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ โดยการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ใชว้ิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Methodological Triangulation) และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ใชว้ิธี Investigator 
Triangulation ดงัน้ี 

   1.  ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 
           1.1  ดา้นสถานท่ี ใชก้ารรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัท่ีมาจาก 1 ตาํบล 9 หมู่บา้น ในแต่ละพ้ืนท่ี เป็น
ตน้ 
           1.2  ดา้นบุคคล ใชก้ารรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัท่ีมาจากประชากรหลาย ๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํ
ผูน้าํเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือตรวจสอบวา่เป็นขอ้มูลท่ีตรงกนัหรือไม่ เป็นตน้ 

3.  ดา้นผูว้จิยั 
ไดใ้ชข้อ้มูลจากผูว้จิยัหลายคนท่ีวจิยัเร่ืองในลกัษณะเดียวกนัมาตรวจสอบวา่ไดข้อ้มูลตรงกบัผลการวิจยั

หรือไม่ 
 
ผลการศึกษา 

        การศึกษาเร่ือง บทบาทของพ่อล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉิ
นารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลในลกัษณะการศึกษาเชิงคุณภาพ  ท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยการแจกแบบสัมภาษณ์จาํนวน 90 ชุดและไดคื้นแบบสัมภาษณ์ 62 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 68.89 นอกจากน้ียงัใชว้ธีิ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตอบ
ปัญหาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ โดยการนาํเสนอผลการศึกษาเป็นประเด็นคาํถาม 7 คาํถามดงัน้ี 

คาํถามท่ี 1 คุณรู้จกัพอ่ล่ามหรือไม่ 
คาํถามท่ี 2 พอ่ล่ามมีบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งไร 
คาํถามท่ี 3 บทบาทของพอ่ล่ามในประเพณีการแต่งงานของชาวผูไ้ทยเป็นอยา่งไร 
คาํถามท่ี 4 คุณคิดวา่บทบาทของพอ่ล่ามในปัจจุบนัยงัคงมีความสาํคญัอยูห่รือไม่ 
คาํถามท่ี 5 คุณคิดวา่พอ่ล่ามยงัคงมีบทบาทในการดาํเนินชีวติของคุณหรือไม่อยา่งไร 
คาํถามท่ี 6 บทบาทของพอ่ล่ามในทศันคติของคุณเป็นอยา่งไร 
คาํถามท่ี 7 คุณมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชนหรือไม่ 

             จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ในประเด็นคาํถาม ‚คุณรู้จกัพอ่ล่ามหรือไม่‛ จากแบบสมัภาษณ์ทั้งหมด 62 ชุด ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนอง
หา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบวา่รู้จกัพอ่ล่าม คิดเป็นร้อยละ 100  จากการให้
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สัมภาษณ์ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  จากการให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ทุกคนรู้จกัพอ่ล่ามเป็นอยา่งดี 

 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้ าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในประเด็นคาํถาม ‚พ่อล่ามมีบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งไร‛ จากผูต้อบแบบสอบถาม ของเยาวชนชาวผู ้
ไทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบวา่พอ่ล่ามเป็นพอ่แม่คนท่ี2 ท่ี
รองจากพอ่แม่ของเรา ท่ีทาํหนา้ท่ีวา่กล่าวตกัเตือนเม่ือกระทาํความผิด จากการให้สัมภาษณ์ของเยาวชนชาวผูไ้ทย
ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ   

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในประเด็นคาํถาม ‚บทบาทของพ่อล่ามในประเพณีการแต่งงานเป็นอยา่งไร‛ จากผูต้อบแบบสอบถาม 
ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบวา่พ่อล่าม
เป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัของงานแต่งงาน มีหน้าท่ีพานําคู่บ่าว-สาวเขา้สู่พิธีการแต่งงาน เห็นได้จากการให้
สมัภาษณ์ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในประเด็นคาํถาม ‚คุณคิดวา่บทบาทของพ่อล่ามในปัจจุบนัยงัมีความสําคญัอยู่หรือไม่อยา่งไร‛ จาก
ผูต้อบแบบสอบถาม ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงพบว่าพ่อล่ามยงัเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อประเพณีต่างๆของชาวผูไ้ทย และคอยช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆ เห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ   

 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในประเด็นคาํถาม ‚คุณคิดว่าพ่อล่าม ยงัคงมีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของคุณหรือไม่อย่างไร‛ จาก
ผูต้อบแบบสอบถาม ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงพบวา่พอ่ล่ามยงัเป็นบุคคลท่ียงัมีความสาํคญัในการดาํเนินชีวิตคู่ในปัจุบนัเพราะจะคอยให้คาํปรึกษาใน
การดาํเนินชีวิตคู่ก่อนแต่งงานและหลงัแต่งงานให้อยู่ด้วยกนัอย่างมีความสุข เห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
เยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ   

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในประเด็นคาํถาม ‚บทบาทของพ่อล่ามในทศันคติของคุณเป็นอยา่งไร‛ จากผูต้อบแบบสอบถาม ของ
เยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบวา่ พ่อล่ามเป็น
บุคคลท่ีน่าเคารพนบัถือคอยให้คาํปรึกษา อบรมสั่งสอน และแนะแนวทางท่ีดีและเป็นพ่อคนท่ีสองของฝ่ายชาย 
เห็นไดจ้ากการใหส้มัภาษณ์ของเยาวชนชาวผูไ้ทยตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชนชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุป 

พ่อล่ามถือไดว้่าเป็นแบบอย่างในการดาํเนินชีวิตท่ีดีงาม และอบรมสั่งสอนตลอดจนให้ความคิดเห็น
เสนอแนะแก่ลูกล่าม ใหค้วามสงเคราะห์เม่ือยามจาํเป็น นบัตั้งแต่เม่ือวนัรับเทียนหมายถึงการท่ีญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชาย
มาหาให้เป็นพ่อล่ามให้ พ่อล่ามจึงตอ้งใชว้ิจารณญาณดูว่าตวัเองจะเป็นพ่อคน หมายถึงเป็นพ่อของลูกคนอ่ืน 
สามารถปกครองเขา ทาํเป็นแบบอยา่งไดห้รือไม่ การจะรับเป็นพอ่ล่ามของชาวผูไ้ทยนั้นเป็นได ้2 แบบ คือ รับได้
โดยความพอใจ และรับไดด้ว้ยความเส่ียงฝัน จะเห็นไดว้า่พอ่ล่ามถือไดว้า่เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิตท่ีดีงาม  
และอบรมสั่งสอน ตลอดจนให้ความคิดเห็นเสนอแนะแก่ลูกล่าม  ให้ความสงเคราะห์เม่ือคราวจาํเป็น  นบัตั้งแต่
วนัรับเทียนหมายถึงการท่ีญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชายไดม้าหาให้เป็นพ่อล่ามให้  พ่อล่ามจึงตอ้งใชว้ิจารณญาณดูวา่ตวัเอง
จะเป็นพอ่คน  หมายถึงเป็นพอ่ของลูกคนอ่ืน  สามารถปกครองเขา  ทาํเป็นแบบอยา่งไดห้รือไม่การจะรับเป็นพ่อ
ล่ามของชาวผูไ้ทยนั้นเป็นไดด้งัน้ีคือ  รับไดโ้ดยความพอใจ  และ รับไดเ้พราะเส่ียงฝัน เป็นตน้ จึงอยากให้เยาวชน
ชาวผูไ้ทยในปัจจุบนั ทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีและรักษาขนบทาํเนียม เพ่ือรักษาและสืบทอดจารีตประเพณีใหเ้คียงคู่
กบัชาวผูไ้ทยใหค้งอยูต่่อไป  

                              
อภิปรายผล 

จากการศึกษาบทบาทของพ่อล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทย บทบาทพ่อล่ามในประเพณีการ
แต่งงานของชาวผูไ้ทย ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ บทบาทของพ่อล่ามในทศันคติ
ของเยาวชนชาวผูไ้ทยมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นาํชยั อุปัญญ ์(2538)ในเร่ืองบทบาทของพ่อล่ามชาวผู ้
ไทยตาํบลคาํชะอี อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงกล่าวไดว้า่ชาวผูไ้ทยส่วนมากเม่ือจะเขา้สู่พิธีแต่งงานแลว้ 
จะตอ้งมีพอ่ล่ามมาเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติลูกล่ามอยูเ่สมอ พ่อล่ามชาวผูไ้ทยเปรียบเสมือนพ่อคนท่ีสองรองลงมาจาก
พอ่แม่ของตน ท่ีฝ่ายชายไปเชิญมาเป็นผูค้ ํ้ าประกนัหรือท่ีปรึกษาโดยรับรองหรือสัญญาจากลุงตา(ญาติผูใ้หญ่ฝ่าย
หญิง)วา่จะดูแลชีวิตคู่ท่ีราบร่ืนตลอดไป คู่สมรสใหม่หรือลูกล่ามจะตอ้งให้ความเคารพเช่ือฟังพ่อล่ามเหมือนกนั
หากมีเร่ืองทะเลาะหรือปัญหาภายในครอบครับ ก่อนท่ีเร่ืองราวจะถึงญาติผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย พอ่ล่ามจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ประนีประนอมประคบัประคอง ไม่นาํให้เกิดเร่ืองราวอนันาํไปสู่การอยา่ร้างและยงัสอดคลอ้งกบั  ชยา  ภาคภูมิ
(2552:4) ในเร่ืองประเพณีการแต่งงาน ความเปล่ียนแปลงและทศันคติของเยาวชนในกลุ่มชาติพนัธ์ผูไ้ทยและญอ้ 
ซ่ึงมีกระจายอยูท่ัว่ไปเกือบทุกจงัหวดัในภาคอีสาน เพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงของประเพณีการแต่งงานวา่ยงัจะ
เป็นอยูอ่ยา่งปัจจุบนัหรือไม่รวมทั้งเม่ือมีการแต่งงานเกิดข้ึน ยงัจะคงมีองคป์ระกอบ ขั้นตอนของประเพณีรวมทั้ง
ความเช่ืออยูแ่ต่เดิมหรือไม่และทศันคติของเยาวชนต่อประเพณีการแต่งงานท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวถีิ
ชีวติของคนชาวผูไ้ทย 
       บทบาทของพ่อล่ามมีความคลา้ยคลึงกนัทุกอาชีพ พ่อล่ามมีบทบาทในการสร้างความสุข และลด
ความขดัแยง้ในชุมชน เศรษฐกิจของพ่อล่ามจะเป็นตวัช้ีจาํนวนลูกล่าม และจาํนวนพ่อล่ามจะมีการลดลงถา้หาก
การอ่มล่าม (แสดงความยินดี ) มีการทุ่มเทเอาอกเอาใจบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความใจใหญ่หรือใจถึงอนั
เป็นค่านิยมสมยัใหม่ จึงควรท่ีผูน้าํหรือเยาวชนสมยัใหม่ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตระหนกัถึงจารีตประเพณีในเร่ือง
น้ีดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
   การศึกษาบทบาทพอ่ล่ามในทศันคติของเยาวชนชาวผูไ้ทยน้ี เป็นการศึกษาในดา้นบทบาทและทศันคติ
เท่านั้น ยงัมีประเพณีและพิธีกรรมอ่ืนๆ ของชาวผูไ้ทยอีกเป็นจาํนวนมากท่ีน่าสนใจ หากโอกาสต่อไปน้ีมีผูส้นใจ
อยากศึกษาผูว้จิยัขอเสนอแนะใหศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวผูไ้ทยท่ีน่าสนใจดงัน้ี คือ 

1. ศึกษาเก่ียวกบัวถีิชีวติ และความเป็นอยู ่ของชาวผูไ้ทย ในดา้นปัจจยัส่ี ไดแ้ก่อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัประเพณีเก่ียวกบัชีวติ ตั้งแต่เกิดจนตายของชาวผูไ้ทย ไดแ้ก่ ประเพณีเก่ียวกบัการ
เกิด ประเพณีเก่ียวกบัการตาย  

3. ควรศึกษาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรมของชาวผูไ้ทยตามฮีต 12หากไดมี้การศึกษาเร่ืองต่าง ๆ 
ดงักล่าวแลว้ ก็จะทาํใหส้ามารถเรียนรู้เก่ียวกบัชาวผูไ้ทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
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Influence of Patronage on the Social Welfare of the Underprivileged: 
A Case Study of Nonnamkleang Municipal Distric in Sahatsakhan District,  

Kalasin Province 

Kullarat Khumsopa* 
Worawoot chamlongnak** 

Abstract 

Research that aims to study the influence of patronage on the social welfare of the 
underprivileged. By local politicians elected to participate in the process, that is, when the social 
welfare social welfare, whether in the form of money or material aid. When a local administrator. Local 
politicians. Elected or community leaders. Together with a selection committee. To the use of 
patronage or political involvement. By the host system is involved with the exploration stage, the 
disadvantaged without the community or village level, district level and have chosen to support 
disadvantaged groups or relatives of local politicians first. 

Impact of social welfare with the patronage system are involved. The social welfare may not 
be thorough. And does not meet the objective of helping the most social problems first. The social 
welfare of the district, who received welfare of nonnamkleang municipal distric is still the same group 
that has been the welfare of all. Which subsequently affected the partisan divide in the community. 
Caused a schism in the community. It also makes people think that violence in local politics. 

Comments to improve social welfare for the opportunity to reduce the host system including: 
1) a party to all sectors of the local network to play a role in the selection of the disadvantaged. The 
method reduces the host system is involved in process 2) contribute to the budget of the Municipal 
Social Welfare thoroughly. They might not be in the form of money or goods. The project is in support 
of the three professional groups), social welfare is equal to the disadvantaged people to have the right 
to receive welfare, 4) the promotion to the less fortunate. To provide sustainable income to rely on their 
own 5) improve the delivery of benefits to the community leaders to be given to the underprivileged in 
the area of their parents. Should be modified by giving the disadvantaged to receive benefits at the 
district headquarters. The municipality will invite a representative committee and budget. Participate in 
the delivery of welfare with For transparency and accountability. Practices and a fair go. 

 
 
Keywords: Social Welfare / The Disadvantaged/ Patronage 
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อุปถมัภห์รือมีอาํนาจทาํงการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยขั้นตอนท่ีมีระบบอุปถมัภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ ขั้นตอนการ
สาํรวจผูด้อ้ยโอกาสโดยปราศจากการประชาคมระดบัหมู่บา้นหรือระดบัตาํบลและยงัมีการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มหรือญาติของนกัการเมืองทอ้งถ่ินก่อนเป็นอนัดบัแรก  

ผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคมท่ีมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการจดัสวสัดิการสังคมท่ี
อาจจะไม่ทัว่ถึง และไม่ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทาํงสังคมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
ซ่ึงการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงผูท่ี้ไดรั้บสวสัดิการยงัคงเป็นบุคคลกลุ่มเดิมท่ีไดรั้บการ
จดัสวสัดิการในทุกคร้ัง ซ่ึงผลกระทบลาํดบัต่อมาจะมีการแบ่งพรรคพวกเกิดในชุมชน ทาํให้เกิดการแตกสามคัคี
ในชุมชน และยงัทาํใหป้ระชาชนมีความคิดท่ีรุนแรงในเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน  

ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูโ้อกาสเพ่ือลดระบบอุปถมัภ ์ไดแ้ก่ 1) การให้
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการเป็นกรรมการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงเป็นวิธีการช่วย
ลดระบบอุปถมัภท่ี์เขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการ 2) การสมทบงบประมาณจากเทศบาลเพ่ือจดัสวสัดิการสังคม
ให้ทัว่ถึง โดยอาจจะไม่อยู่ในรูปเงินหรือส่ิงของ แต่จะอยู่ในรูปโครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพแทน 3) การจดั
สวสัดิการสังคมให้มีความเสมอภาคแก่ผูด้อ้ยโอกาสทุกคนให้มีสิทธิในการรับสวสัดิการ 4) การส่งเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือให้มีรายไดท่ี้ย ัง่ยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้5) ปรับปรุงวธีิการรับมอบสวสัดิการ จากเดิม 
ใหผู้น้าํชุมชนนาํมอบแก่ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ีปกครองของตน ควรปรับเปล่ียนโดยแจง้ให้ผูด้อ้ยโอกาสเขา้มารับ
มอบสวสัดิการ ณ สํานักงานเทศบาล โดยทาํงเทศบาลจะเชิญคณะกรรมการและตวัแทนเจา้ของงบประมาณ 
มาร่วมในการมอบสวสัดิการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได ้และเป็นแนวปฏิบติัท่ียติุธรรมต่อไป 

 
ค าส าคญั : สวสัดกิารสังคม/ ผู้ด้อยโอกาสต าบลโนนน า้เกลีย้ง/ ระบบอุปถัมภ์ 
 
บทน า 

การกระจายอาํนาจปกครอง (decentralization) ให้แก่ ทอ้งถ่ินเป็นวิธีท่ีรัฐมอบหมายอาํนาจบางส่วน
ให้แก่องค์การอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ราชการส่วนกลาง จดัทาํบริการสาธารณะบางอย่างโดยอิสระตาม
สมควรท่ีไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัการบงัคบับญัชา เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัราชการบริหารส่วนกลางเท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึงก็ คือ 
รัฐมอบอาํนาจในการปกครอง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีราชการบริการส่วนกลางรับไปดาํเนินการเอง (ประยูร กาญจนดล, 
2523:129-135) สาระสําคญัของแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 มีกรอบ
ความคิดท่ีสําคญั คือ ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อิสระในการกาํหนดนโยบาย และการบริหารสาธารณะ ตลอดจนการบริหารภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อย่างแทจ้ริงภายใตค้วามเป็นรัฐบาลเดียวและมีความเป็นเอกภาพของประเทศ สร้างหลกัความสัมพนัธ์ของการ
บริหารราชการแผน่ดิน คือ ในการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการปรับบทบาท อาํนาจ 
หนา้ท่ี ระหวา่งราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ฎิบติัการหลกัในการดาํเนินกิจการของรัฐท่ีเคยทาํ
แต่เดิม ส่วนบทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบในภารกิจมหภาค และทาํหนา้ท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีจาํเป็น และประสิทธิภาพการ
บริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งคาํนึงถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าประชาชนในทอ้งถ่ิน จะไดรั้บการจดัการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน (อรอุมา พงษจ์าํปา, 2553:12) 
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Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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สรุปสาระสําคญั ในการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี ๙ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ภายใตท้รัพยากรภาครัฐท่ีมีอยู่
จาํกดั ซ่ึงตอ้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง มัน่คง และปรับฐานเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขยายตวัต่อเน่ือง
ในอนาคตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี การแกปั้ญหาความยากจน ท่ีมุ่งจดัการ
แกไ้ขปัญหาอย่างเป็นองคร์วม เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ เนน้ท่ีตวัคนจนและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาเชิง
ระบบและโครงสร้าง โดย 1)พฒันาโครงข่ายการคุม้ครองทางสงัคมเพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติแก่คน
ยากจน โดยการปรับปรุงรูปแบบและแนวการดาํเนินงานใหเ้ขา้ถึงกลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
รวมทั้งจดัสวสัดิการสงัคมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในแต่
ละพ้ืนท่ี 2)พฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็งเพ่ือสร้างศกัยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนยากจนสามารถ
ก่อร่างสร้างตวัและพ่ึงตนเองได้มากข้ึน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนท่ี
เขม้แข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหาของตน ควบคู่ไปกบัการสร้างความ
มัน่คงดา้นอาชีพและเพ่ิมรายได ้ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งครบวงจร สนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเช่ือมโยงสู่ตลาดภายในและต่างประเทศได ้
3)ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เอ้ือต่อการสร้างโอกาสให้คนยากจน โดยสนับสนุนให้มีการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการแกไ้ขความยากจนท่ีมีความชดัเจนของกลุ่มเป้าหมายคนยากจนในแต่ละพ้ืนท่ี มีมาตรการเฉพาะตาม
ศกัยภาพของกลุ่มคนยากจนในชนบทและในเมือง รวมทั้งให้มีการประสานแผนงานและปรับระบบการจดัสรร
งบประมาณลงสู่กลุ่มเป้าหมายคนยากจนอย่างสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนมีการพฒันา
เคร่ืองช้ีวดัความยากจนให้ถูกตอ้งและปรับไดท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจดา้นการจดับริการสาธารณะแก่
ชุมชน รวมทั้ งภารกิจเก่ียวกับการจัดสวสัดิการสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสู้งอายุและ
ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 นั้นได้กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะไวห้ลายด้าน 
โดยเฉพาะดา้นการสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ให้เทศบาล 
เมืองและองค์การบริหารส่วนตาํบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส และให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีในการสังคมสงเคราะห์ และพฒันาคุณภาพชีวิต
เช่นเดียวกนั (พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ. 2542 : 4) 
 จากภารกิจท่ีรับการถ่ายโอนและกฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยอ่มจะส่งผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีภารกิจเพ่ิมมากข้ึน และภารกิจหน่ึงท่ีสําคญั คือ งานสวสัดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส เพราะงานสวสัดิการสังคมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนทุกคนใน
สงัคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ตาย อาจกล่าวไดว้า่วฏัจกัรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคมแต่ละคน ตอ้งไดรั้บ
บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ (Civil Right) ท่ี
ควรจะไดรั้บบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของรัฐ รัฐในฐานะผูป้กครองท่ีมีอาํนาจซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยชอบ
ธรรมท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐในรูปของกฎหมายและ
พระราชบญัญติัสวสัดิการสังคมของแต่ละประเทศ งานสวสัดิการสังคมจึงข้ึนอยูก่บัระบบการเมืองการปกครอง 
(ระพีพรรณ คาํหอม. 2549 : 1-5) ดว้ยเหตุน้ีเองระบบการเมืองทอ้งถ่ินจึงหันมาให้ความสาํคญักบันโยบายการจดั
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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สวสัดิการสังคมเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง ประกอบกบัปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่มีอย่างกวา้งขวางนั้น การจดัสวสัดิการสังคมอาจตกอยู่ภายใตก้ลุ่มของผูมี้
อาํนาจหรือตวัแทนท่ีประชาชนไดเ้ลือกเขา้ไปทาํหนา้ท่ีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล อาจถูกครอบงาํ
โดยฝ่ายทางการเมือง ก่อใหเ้กิดปัญหาในการเลือกปฏิบติัในการจดัสวสัดิการสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส เกิดความไม่เท่า
เทียมและความเสมอภาคกนั (บุญยิง่ ประทุม, 2552 : www.thaihealth.or.th) 

ในปัจจุบันระบบอุปถมัภ์มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยทั้ งในระดับชาติหรือแมก้ระทั่งการเมืองระดับ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น มีการคดัเลือกผูเ้ขา้มาบริหารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทุกดา้น ในขณะท่ีบุคคลท่ีเขา้มาดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองทอ้งถ่ิน โดยในหลายกรณีพบวา่ บุคคล
เหล่านั้นยงัมีความเป็นเครือญาติ เพ่ือนบา้น เพ่ือน และผูมี้พระคุณ  จะข้ึนอยูก่บัความเป็นมิตรท่ีตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนั
และกนั โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจหลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงภารกิจดา้นสวสัดิการ
สังคมก็เป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีไดรั้บการถ่ายโอนให้ทอ้งถ่ินดาํเนินงาน และในการจดัสวสัดิการต่างๆนั้นอาจมีการ
แทรกแซงจากนกัการเมืองทอ้งถ่ินในการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือ ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวจะมีการนาํระบบอุปถมัภเ์ขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการดาํเนินงานดงักล่าว ทาํใหบ้างคร้ังการจดั
สวสัดิการสังคมนั้นอาจจะไม่ทัว่ถึงหรืออาจไม่เป็นธรรมได ้ซ่ึงการจดัสวสัดิการเช่นน้ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในการจัด
สวสัดิการสังคมท่ีมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาแทรกแซง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองระบบอุปถมัภ์ต่อการจัด
สวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือจะไดท้ราบถึงอิทธิพลของระบบอุปถมัภท่ี์มี
ต่อการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส และศึกษาถึงผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคมต่อผูด้อ้ยโอกาสใน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือท่ีจะไดน้าํไปเป็นขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการสังคมอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อไป (บุญยิ่ง 
ประทุม. 2552:www.thaihealth.or.th) 
 

เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ตั้งอยูใ่นตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นตาํบลท่ี
ได้รับการจัดสวสัดิการอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดสวสัดิการสังคม จึงไดรั้บการ
คดัเลือกให้เป็นตาํบลนาํร่องศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม โดยทางศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี 3 จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ไดส้นบัสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี แต่การไดม้าซ่ึงเงินสงเคราะห์นั้นมีการคดัเลือกก็จะมี
หลายวธีิ ซ่ึงอาจจะมีระบบอุปถมัภเ์ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองระบบอุปถมัภ์
ต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือท่ีจะทาํให้ทราบถึงอิทธิพลของ
ระบบอุปถมัภท่ี์มีต่อการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส และศึกษาถึงผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสงัคมต่อ
ผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้นเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงมีการเลือกตั้งผูบ้ริหารชุดใหม่เขา้มา 
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(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
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       2.เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคมต่อผูด้อ้ยโอกาสในเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง 
อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสของเทศบาลตาํบลโนน
นํ้ าเกล้ียง อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
แนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ท่ีทาํให้
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บสวสัดิการไม่เท่าเทียมกนั ไดแ้ก่ ระบบอุปถมัภ ์ผลประโยชน์ทางการเมือง อาํนาจทางการเมือง 
ความสัมพนัธ์ตามข้อสัญญา และศึกษารูปแบบ วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวสัดิการสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาส โดยประยุกต์กระบวนการดาํเนินงานเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
(2545 : 58-65) และกรอบแนวคิดระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงระบบอุปถมัภ ์เป็นความสัมพนัธ์คู่  ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั
มากระหวา่งญาติและเพ่ือนสนิท และความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ และท่ีเป็นไปตามสญัญาระหวา่งผูย้ิง่ใหญ่ (Bigman) 
หรือนายจา้ง (อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พนัธ์.  2544 : 229 ; อา้งอิงมาจาก Wolf.1966: unpaged) มาใช้
เป็นกรอบแนวคิด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวจิยั  
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  กาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง อาํเภอ สหัส
ขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่  การศึกษาเน้ือหาของการดาํเนินนโยบายการจดัสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส
ของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง อาํเภอสหัสขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ใน พ.ศ. 2555 โดยศึกษาในดา้นอิทธิพลของ
ระบบอุปถมัภท่ี์มีต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส, ศึกษาถึงผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคมต่อ
ผูด้อ้ยโอกาส , ศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส และศึกษาจากหนงัสือ
และระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

ระบบอุปถมัภ์ 
- ความสมัพนัธ์ส่วนตวั 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หแ้ละ      
ผูอุ้ปถมัภ ์ 
- ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ/
ความสมัพนัธ์ตามขอ้สญัญา 
- ผลประโยชนท์างการเมือง 
- อาํนาจทางการเมือง 
 

ขั้นตอนการจดัสวสัดกิารแก่ผู้ด้อยโอกาส 
- การสาํรวจผูด้อ้ยโอกาส 
   ประเภท (ผูสู้งอาย ุพิการ เอดส์ ยากไร้ฯลฯ) 
  คุณสมบติั(เป็นผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อน  
  ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ) 
- การคดัเลือก 
- การจดัทาํทะเบียนรายช่ือผูด้อ้ยโอกาส 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ/ขอรับ 
  งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
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 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  ประชากร (Population) คือ ผูด้อ้ยโอกาสท่ีรับการจดัสวสัดิการสงัคมจากเทศบาลตาํบลโนนนํ้ า
เกล้ียง จาํนวน 370 คน คณะผูบ้ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง และผูน้าํชุมชนทั้ ง 8 
หมู่บา้น จาํนวน 25 คน รวมทั้งหมด 395 คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) จาํนวน 58 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  31 คน ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลหลกัมี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 อดีตเทศมนตรี 1 คน นายกเทศมนตรี 1 คน  สมาชิกสภาเทศบาล 
            จาํนวน 4 คน(จาก 12 คน) และปลดัเทศบาล 1 คน รวมเป็น 7 คน 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูน้าํชุมชน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ทุกหมู่บา้น)  รวมเป็น  8  คน  
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสหมู่บา้นละ 2 คน จาํนวน 16 คน  

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ ระหวา่งวนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2555 เป็นเวลา 1 เดือน 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive 
Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
         1. ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือและระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2. การศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี
มี  2 ชนิด ไดแ้ก่  
  1) แบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใช้
สมัภาษณ์อดีตนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีคนปัจจุบนั  และสมาชิกสภาเทศบาล โดยสมัภาษณ์ในหวัขอ้ ขอ้มูล
พ้ืนฐาน ขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดสวสัดิการสังคม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดสวสัดิการสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาส และความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมผูโ้อกาส ฉบบัท่ี 2 สาํหรับสัมภาษณ์กลุ่ม
กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน โดยสัมภาษณ์ในหัวขอ้ ขอ้มูลพ้ืนฐาน ของกลุ่มตวัอย่าง ขั้นตอนการดาํเนินงานในการจัด
สวสัดิการสังคม ระบบอุปถมัภ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส และความคิดเห็นต่อการ
ปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมผูโ้อกาส ฉบบัท่ี 3 สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส โดยสัมภาษณ์ในหัวขอ้ 
ขอ้มูลพ้ืนฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง ขั้นตอนการดาํเนินงานในการจดัสวสัดิการสังคม และขอ้มูลการไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ  
         2) การสงัเกตการณ์ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการการจดั
สวสัดิการสงัคมผูด้อ้ยโอกาสตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง 
     ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์, รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง
จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งหมด  31 คน ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสัง่การต่างๆและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งและนาํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบจาํนวนและความสมบูรณ์ของขอ้มูลเพ่ือเตรียมพร้อมใน
ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัไดน้าํเอาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมา

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือใหแ้นวคิดเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษา
อิทธิพลของระบบอุปถมัภท่ี์มีต่อการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง อาํเภอส
หัสขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยการนาํเอาประเด็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์คาํตอบในคาํถามของแต่ละ
ประเด็นและของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มตวัอยา่งวา่มีขอ้คิดเห็นเหมือนหรือต่างกนั
อยา่งไร โดยนาํมาวเิคราะห์กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือและระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัสวสัดิการ
สงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงท่ีศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้คิดเห็นและบทสรุปตามท่ีตอ้งการ โดย
จะนาํเสนอในลกัษณะเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อท่ีจะตอบคาํถามในการวจิยั (Research Question) 
        
ผลการศึกษา 
1. อทิธิพลของระบบอุปถัมภ์ทีม่ผีลต่อการจดัสวสัดกิารสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 

จากการสงัเกตของผูว้จิยัพบวา่ระบบอุปถมัภท่ี์มีอิทธิพลกบัการเมืองทอ้งถ่ินในเทศบาลตาํบลโนนนํ้ า
เกล้ียง โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ต่อไปน้ี  

1.ความสมัพนัธ์ส่วนตวั เช่น เป็นญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู และผูมี้พระคุณกบัผูมี้สิทธ์ิคดัเลือก ระบบอุปถมัภ์
เขา้มาแทรกแซงในกระบวนการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสในระดบัแรกก่อนนาํรายช่ือมาเขา้ท่ีประชุมเพ่ือคดัเลือกและ
เรียงลาํดบัก่อนหลงัเพ่ือจดัทาํบญัชีรายช่ือผูด้อ้ยโอกาสของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ซ่ึงผูมี้สิทธ์ิคดัเลือกจะมี
การประชาคมระดบัหมู่บา้นแต่การประชาคมดงักล่าวประชาชนบางหมู่บา้นเขา้ร่วมนอ้ยจึงทาํให้การเสนอรายช่ือ
ผูด้้อยโอกาสอาจจะไม่ทั่วถึง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะประชาชนบางรายไม่ได้รับฟังข่าวสารจากหอกระจายข่าว
หมู่บา้น หรือไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนเลยก็ไดเ้พราะในชุมชนทุกวนัน้ีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกจากการ
เลือกตั้งระดงัทอ้งถ่ิน เช่น การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ฯลฯ ซ่ึงการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสดงักล่าวก็จะมาจากการประชาคมส่วนหน่ึงและจากการเลือกเองส่วนหน่ึงดว้ย 
โดยตวัอยา่งผูส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า อดีตผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง และผมสังเกตวา่เม่ือมี
ส่ิงของหรือเงินงบประมาณมาให้ชาวบา้น เช่น ขา้วสาร อาหารแห้ง เงินจากหน่วยงานต่างๆ ผมก็จะเห็นว่ามีแต่
ญาติ พ่ีนอ้ง ฐานคะแนน ของนายกเทศมนตรีคนเดิม ไดบ่้อยคร้ังมาก และบางคนก็ไม่ไดย้ากจนมากมายอะไรจน
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือบ่อยๆ และกรรมการคดัเลือกส่วนมากก็เป็นฐานเสียงนายกทั้งส้ิน (กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น
บางคน) ผมจึงคิดวา่ในอนาคตการบริหารงานของผมในฐานะนายกเทศมนตรีคนปัจจุบนัจะให้ความช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมเพ่ือความอยูดี่กินดีของประชาชนครับ จะไดเ้ป็นการบรรเทาความขดัแยง้ดา้นการเมือง
ทอ้งถ่ินของคนในชุมชนดว้ย (นายกเทศมนตรี. 25 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บอุปถมัภ ์ในลกัษณะน้ีท่ีผูอุ้ปถมัภมี์ฐานะท่ีเหนือกวา่ผูรั้บอุปถมัภ ์มี
ความเป็นมิตรท่ีตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกันและกนั โดยระบบอุปถมัภ์เขา้มาแทรกแซงคือผูมี้สิทธ์ิคดัเลือกก็จะนาํรายช่ือ
ลูกนอ้งของตน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเขา้รับพิจารณาเพ่ือข้ึนบญัชีผูด้อ้ยโอกาสดว้ย โดยตวัอยา่งผูส้ัมภาษณ์ 
กล่าววา่ เม่ือนายกของบประมาณช่วยเหลือมาจดัสวสัดิการสังคมให้ประชาชนตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผมก็จะไดรั้บ
หนงัสือเชิญประชุมจากเทศบาล คณะกรรมการก็จะประชุม โดยแบ่งจาํนวนตามขนาดหมู่บา้น เราก็มีมติเห็นชอบ 
หมู่บา้นผมเป็นหมู่บา้นใหญ่ผมก็จะเรียกชาวบา้นมาประชุมคดัเลือก ใหเ้สนอช่ือแลว้ยกมือโหวตเสียงแต่บา้นผมก็
จะมีสมาชิกสภาอยูใ่นหมู่บา้นดว้ย ก็ตอ้งใหเ้ขาพิจารณาเลือกดว้ย แต่ผมก็ให้จาํนวนไม่มากแลว้แต่เขาจะคดัเลือก
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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รายช่ือมาส่ง แต่ตามรายช่ือก็มีแต่ญาติ หวัคะแนนเขาทั้งส้ิน แต่ผมก็เคารพในสิทธ์ิของเขา หลงัจากไดร้ายช่ือแลว้
ผมจะนาํส่งเจา้หนา้ท่ี และเม่ือไดง้บประมาณมาผมจะใหเ้ขาไปรับท่ีเทศบาลเองเลยจะไดไ้ม่มีปัญหาวา่มาแจกของ
เอาคะแนน (นายทองสุข ไชยพจน์. 29 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 

3.ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ/ความสมัพนัธ์ตามขอ้สัญญา การท่ีผูมี้สิทธ์ิคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสมีอาํนาจทาง
การเมืองท่ีเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรียงลาํดบัผูด้อ้ยโอกาส  ซ่ึงอาจจะนาํช่ือผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจของตนข้ึนบญัชีใน
ลาํดบัตน้ๆก็อาจเป็นได ้ โดยตวัอย่างผูส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า ผมในฐานะเจา้หน้าท่ีของรัฐ การไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนจะเป็นการขอจากหน่วยงานของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 3 จงัหวดักาฬสินธ์ุและเป็นการสนบัสนุนจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มาส่วนมากจะ
เป็น ขา้วสาร อาหารแห้ง เงิน ผา้ขนหนู และผา้ห่มกนัหนาว  การคดัเลือกจะให้สิทธ์ิกบัคณะกรรมการลงมติกนั
และแจกแจงเป็นโควตาของแต่ละบ้านแล้วให้กรรมการส่งเอกสารให้กับนักพฒันาชุมชนเพ่ือเบิกจ่าย ซ่ึง
นักการเมืองท้องถ่ินก็จะพิจารณาผูส้นับสนุนของตนเองก่อน เพ่ือเป็นการตอบแทนคะแนนท่ีได้รับมา และ
วางรากฐานเสียงเพ่ือใชใ้นวาระต่อไป เราเคยแยง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีออกเยี่ยมบา้นดว้ยแต่นกัการเมืองทอ้งถ่ินก็ยงัยืนยนั
ท่ีจะสาํรวจ คดัเลือกเอง อา้งวา่ตนอยูใ่กลชิ้ดชาวบา้นมากกวา่ (นายไชยา เวยีงสมุทร. 25 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 

4. ผลประโยชน์ทางการเมือง ระบบอุปถมัภเ์ขา้มาแทรกแซงในกระบวนการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาส คือผูมี้
สิทธ์ิคดัเลือกจะเลือกคนท่ีให้ประโยชน์ทางการเมืองแก่ตน เช่น ผูเ้ป็นฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
อาจเป็นไดโ้ดยในเฉพาะสังคมไทยท่ีตอ้งตอบแทนในส่ิงท่ีเคยไดรั้บประโยชน์จากผูอ่ื้น โดยตวัอยา่งผูส้ัมภาษณ์ 
กล่าววา่ การจดัสวสัดิการสังคมของตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ดิฉันก็จะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมจากเจา้หนา้ท่ี วา่ทาง
เทศบาลไดรั้บงบประมาณ หรือส่ิงของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการก็จะหารือกนัวา่ควรจะให้ใคร 
โดยแบ่งเป็นโควตา หมู่บ้านใหญ่จะได้มากและหมู่บ้านเล็กจะได้น้อยลงตามสัดส่วน เราก็มีมติเห็นชอบ 
ผูใ้หญ่บา้นก็จะออกประชาคมคดัเลือก แต่ก็เห็นสมาชิกสภาเขาก็เลือกเลยไม่เขา้ประชาคม ส่วนมากจะเลือกฝ่าย
ใครฝ่ายมนัมากกวา่ (นายหนูกนั นาคงยนื. 29 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 

5.อาํนาจทางการเมือง ระบบอุปถมัภ์อาจจะเขา้มาแทรกแซงตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คดัเลือกผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงผูมี้อาํนาจหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีทางการเมือง จะมีบทบาทในองค์กรโดยเขา้มาเป็นคณะ
ผูบ้ริหารซ่ึงจะเป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง โดยตวัอยา่งผูส้ัมภาษณ์ กล่าววา่ กล่าววา่ การจดัสวสัดิการสังคม
ของตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง มีงบประมาณสนบัสนุนบ่อยคร้ัง ไม่วา่อยูท่ี่ไหนก็มีระบบอุปถมัภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง เม่ือมี
ของมาแจกไม่วา่จะเป็นกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ก็จะออกเสน้สายอยูดี่ ถึงผูค้ดัเลือกอยากเลือกคนจนจริงๆแต่ดว้ยสภาวะ
ของการเมืองก็ตอ้งเลือกฝ่ายของนกัการเมืองทอ้งถ่ินเหมือนเดิม  (นางสาวกนัยา อ่ิมประสงค.์ 13 ธนัวาคม 2555, 
สมัภาษณ์)  

จากการสมัภาษณ์สรุปความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
กลุ่มผูบ้ริหารและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน สรุปไดว้า่ เม่ือมีส่ิงของหรือเงินงบประมาณมาให้ชาวบา้น เช่น 

ขา้วสาร อาหารแห้ง เงินจากหน่วยงานต่างๆ เห็นว่ามีแต่ญาติ พ่ีน้อง ฐานคะแนน ของนักการเมืองทอ้งถ่ิน ได้
บ่อยคร้ังมาก และบางคนก็ไม่ไดย้ากจนมากมายอะไรจนตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือบ่อยๆ และกรรมการคดัเลือก
ส่วนมากก็เป็นฐานเสียงนักการเมืองทั้งส้ิน แต่ก็มีกรรมการบางท่านท่ีคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสท่ียากจนจริงๆ แต่ก็
เป็นส่วนนอ้ยเท่านั้น 

กลุ่มผูน้ําชุมชน สรุปไดว้่า ผูใ้หญ่บา้นจะเรียกชาวบา้นมาประชาคมคดัเลือก ให้เสนอช่ือแลว้ยกมือ
โหวตเสียงแต่บางบา้นก็จะมีสมาชิกสภาอยูด่ว้ย ก็ตอ้งใหเ้ขาพิจารณาเลือกดว้ยในฐานะกรรมการ แต่ตามรายช่ือท่ี
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Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สมาชิกสภาเลือกก็มีแต่ญาติ หัวคะแนนทั้งส้ิน หลงัจากไดร้ายช่ือแลว้ผูใ้หญ่บา้นจะนาํส่งเจา้หน้าท่ี และเม่ือได้
งบประมาณมาผมจะใหเ้ขาไปรับท่ีเทศบาลเพ่ือความโปร่งใส 

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มแรกท่ีไดรั้บสวสัดิการสมํ่าเสมอ กล่าวโดยสรุปวา่ การรับความช่วยเหลือจากทาง
เทศบาลท่ีเคยได้รับบ่อยๆจะเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ละเงินช่วยเหลือ เพราะการท่ีเราเลือกคนเก่งเข้าไป
บริหารงาน และเขาก็เป็นญาติเรา เรายิง่ตอ้งช่วยเหลือเขา พอเขาไดเ้ป็นนายกและสท.แลว้เขาก็จะดูแลทุกขสุ์ขของ
เราอยา่งเสมอ ถา้มีของแจกเขาก็จะนึกถึงเราก่อน จนทาํใหเ้รารักเขา ตอ้งช่วยเขาอีกเม่ือเขาหมดวาระ และอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีไม่เคยไดรั้บกล่าววา่ ส่ิงของช่วยเหลือท่ีทางเทศบาลจดัให้ ไม่เคยไดรั้บหรือนานๆคร้ัง เขาเลือกให้แต่ฝ่าย
นายก ฝ่ายสท.  ญาติพ่ีนอ้งผูใ้หญ่บา้นเท่านั้น ฝ่ายตรงขา้มเขาไม่ให้หรอก และหลงัจากเลือกตั้ง คนในหมู่บา้นก็
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย คนบา้นขา้งๆกนัยงัไม่พดูกนัจนถึงปัจจุบนัน้ี การร่วมมือในการประชุมประชาคมต่างๆก็จะไป
เป็นกลุ่มใครกลุ่มมนั การเมืองระดบัทอ้งถ่ินจึงเป็นปัญหาของทอ้งถ่ินแทบทุกท่ี 

 
2.ผลกระทบจากการจดัสวสัดกิารสังคมต่อผู้ด้อยโอกาส 

จากการศึกษาข้อมูลการจ่ายสวสัดิการผูด้้อยโอกาสยอ้นหลัง 3 ปี พบว่า ผูด้้อยโอกาสท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือในทุกๆคร้ังท่ีมีงบประมาณมาจะกระจุกอยูแ่ต่กลุ่มคนเดิม ส่วนคนท่ีไม่เคยไดรั้บเลยก็จะเป็นอีกกลุ่ม
หน่ึงซ่ึงบางคนในกลุ่มอาจจะเป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บการช่วยเหลือแต่ก็ไม่เคยได ้ซ่ึงจากการสังเกตของผูว้ิจยัแลว้
พบวา่ อาจจะมีระบบอุปถมัภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งก็อาจเป็นได ้อีกทั้งอาจจะเกิดจากผลกระทบของการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
เช่น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หรือแมก้ระทัง่ผูใ้หญ่บา้นก็อาจมีอิทธิพลท่ีทาํใหร้ะบบอุปถมัภเ์ขา้มา
แทรกแซงในระบบการคดัเลือกผูด้้อยโอกาสได ้ซ่ึงจากการปฏิบติัดงักล่าวซ่ึงถือว่าปฏิบติักันมานานมากแลว้ 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีการเสนอแนะใหมี้การปรับเปล่ียนการปฏิบติังานใหเ้กิดความยติุธรรมมากข้ึน โดยการจ่าย
สวสัดิการท่ีไดรั้บมาตามลาํดบัผูข้ึ้นบญัชีผูด้อ้ยโอกาสจนถึงลาํดบัสุดทา้ยแลว้จึงเร่ิมตน้ลาํดบัแรกใหม่ซ่ึงคิดว่า
แนวทางน้ีน่าจะลดปัญหาเร่ืองการใชร้ะบบอุปถมัภเ์ขา้มาใชใ้นการจดัสวสัดิการของตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงไดแ้ละทาํ
ใหเ้กิดความยติุธรรมมากยิง่ข้ึน  

ดังนั้น จากการจัดสวสัดิการท่ีมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาแทรกแซงในกระบวนการสํารวจและคดัเลือก
ผูด้้อยโอกาสโดยนักการเมืองและผูน้ําท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งทาํให้เกิดผลกระทบต่อผูด้้อยโอกาส เช่น 
ความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐ การแบ่งพรรคพวกในชุมชนท่ีเกิดจากการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และการท่ี
ทาํให้ประชาชนเกิดความเคยชินท่ีจะรอแต่ความช่วยเหลือโดยไม่คิดท่ีจะช่วยเหลือตนเอง ปัญหาน้ีส่งผลให้
ประชาชนขาดศกัยภาพในการพฒันาตนเองจนทาํให้ทอ้งถ่ินถูกมองว่าเป็นองคก์รท่ีมีการคอรัปชัน่มากท่ีสุดใน
ปัจจุบนัน้ี 
 
3.ความคดิเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดกิารสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 

ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูโ้อกาสเพ่ือลดระบบอุปถมัภ ์ไดแ้ก่ 1) การให้
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการเป็นกรรมการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงเป็นวิธีการช่วย
ลดระบบอุปถมัภท่ี์เขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการ ในการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสนั้นตอ้งมีการออกประชาคมโดยมี
เจา้หนา้ท่ีสงัเกตการณ์ร่วมดว้ย มีการลงพ้ืนท่ีสาํรวจความยากจนเพ่ือให้ตรงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้และตอ้งมี
การปรับปรุงขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 2) การสมทบงบประมาณจากเทศบาลเพ่ือจดัสวสัดิการสังคมให้
ทัว่ถึง โดยอาจจะไม่อยู่ในรูปเงินหรือส่ิงของ แต่จะอยู่ในรูปโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแทนเพ่ือให้ก่อเกิด
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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อาชีพและรายไดใ้ห้แก่ประชาชน 3) การจดัสวสัดิการสังคมให้มีความเสมอภาคแก่ผูด้อ้ยโอกาสทุกคนให้มีสิทธิ
ในการรับสวสัดิการ หรืออาจกล่าวไดว้า่ควรจดัสวสัดิการใหท้ัว่ถึงผูด้อ้ยโอกาสทุกคน 4) การส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้ย ัง่ยนืสามารถพ่ึงพาตนเองได ้5) ปรับปรุงวธีิการรับมอบสวสัดิการ จากเดิม ให้ผูน้าํ
ชุมชนนาํมอบแก่ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ีปกครองของตน ซ่ึงวธีิการน้ีจะทาํใหผู้ด้อ้ยโอกาสอาจจะเขา้ใจผิดวา่ผูน้าํมา
มอบเป็นเจ้าของงบประมาณเอง ซ่ึงการส่งมอบสวสัดิการควรปรับเปล่ียนโดยเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งให้
ผูด้ ้อยโอกาสท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามารับมอบสวสัดิการ ณ สํานักงานเทศบาล โดยทางเทศบาลจะเชิญ
คณะกรรมการและตวัแทนเจา้ของงบประมาณ มาร่วมในการมอบสวสัดิการดว้ย เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได ้
และเป็นแนวปฏิบติัท่ียติุธรรมต่อไป 

 
สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาอิทธิพลของระบบอุปถมัภท่ี์มีต่อการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ท่ีดาํเนินงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสรวมถึงการ
ใชก้รอบทฤษฎีระบบอุปถมัภม์าช่วยในการวเิคราะห์ผลการศึกษา สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.อิทธิพลของระบบอุปถมัภท่ี์มีต่อการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส  
ขั้นตอนการดาํเนินงานการจดัสวสัดิการสงัคม แบ่งออกได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1 ) คดัเลือกคณะกรรมการ 2) 

การสํารวจผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 3) การคดัเลือกและขออนุมติัผูด้อ้ยโอกาสรับสวสัดิการ 4) การ
จดัทาํทะเบียนรายช่ือผูด้อ้ยโอกาส และ 5) การเบิกจ่ายสวสัดิการใหแ้ก่ดอ้ยโอกาส 

อิทธิพลของระบบอุปถมัภ์ท่ีมีต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงโดยการ
แทรกแซงของนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง กล่าวคือ เม่ือมีการจดัสวสัดิการสังคมไม่วา่จะในรูปแบบ
ของเงินหรือส่ิงของช่วยเหลือ เม่ือมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน นกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือผูน้าํชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง เป็น
คณะกรรมการคดัเลือกร่วมดว้ย จะเกิดการใชร้ะบบอุปถมัภห์รืออาํนาจทางการเมืองเขามาแทรกแซง โดยขั้นตอน
ท่ีมีการแทรกแซงคือขั้นตอนการสํารวจโดยไม่ผ่านการประชาคมและคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสท่ีให้การสนับสนุน
กลุ่มของตนหรือญาติของตนก่อนเป็นอนัดบัแรก และขั้นตอนการคดัเลือกอาจจะมีการคดัเลือกญาติสนิท หรือ
กลุ่มผูส้นับสนุนตนก่อนเป็นอันดับต้นในการขอรับสวสัดิการสังคม แต่ก็มีบุคคลในกลุ่มดังกล่าวบางคนท่ี
พิจารณาคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาสจากความลาํบากจริงโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน แต่นัน่ก็อาจเป็นส่วนนอ้ยในสังคมยคุ
น้ี เพราะในปัจจุบนัระบบอุปถมัภมี์อิทธิพลต่อการเมืองไทยทั้งในระดบัชาติหรือแมก้ระทัง่การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น มีการคดัเลือกผูเ้ขา้มาบริหารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทุกดา้น ในขณะท่ีบุคคลท่ีเขา้มาดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองทอ้งถ่ิน โดยในหลายกรณีพบวา่ บุคคลเหล่านั้นยงัมี
ความเป็นเครือญาติ เพ่ือนบา้น เพ่ือน และผูมี้พระคุณ  จะข้ึนอยูก่บัความเป็นมิตรท่ีตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั และ
วฒันธรรมการทดแทนผูมี้พระคุณ 

2.ผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคม 
การจดัสวสัดิการสังคมท่ีมีระบบอุปถมัภ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ การจดัสวสัดิการไม่

ทั่วถึง และไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือผูท่ี้มีความเดือดร้อนมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก ผูท่ี้ได้รับ
สวสัดิการยงัเป็นบุคคลกลุ่มเดิมท่ีไดรั้บในทุกๆ คร้ังท่ีมีการจดัสวสัดิการ ซ่ึงลาํดบัต่อมาก็จะมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกในสงัคม ทาํใหเ้กิดการแตกสามคัคีในชุมชน ประชาชนมีความคิดท่ีรุนแรงในเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน เพราะทุก
คนต่างมองเพียงแค่ผลประโยชน์ชัว่คราว ซ่ึงการไดรั้บสวสัดิการท่ีบ่อยคร้ังจะทาํให้ประชาชนเกิดความเคยชินไม่



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
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อยากทาํงาน อยากเป็นผูด้อ้ยโอกาส อยากยากจนเพราะความมกัได ้และอยูเ่ฉยๆรอรับการช่วยเหลือ หรือชอบขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว ซ่ึงจากผลกระทบดงักล่าวจะทาํให้ประชาชนขาดศกัยภาพในการพฒันา
ประเทศต่อไปในอนาคต 

3.ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูโ้อกาส 
จากการศึกษาไดมี้ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสดงัน้ี 
 1.การใหทุ้กภาคส่วนในทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการคดัเลือกผูด้อ้ยโอกาส เช่น ตวัแทนจาก

ภาคประชาชน หน่วยงานการศึกษา ตวัแทนหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ ปราชญ์ชาวบา้น บุคคลจิตอาสาท่ีทาํ
ประโยชน์ใหชุ้มชนโดยเป็นบุคคลท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินใหค้วามนบัถือ เป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือเป็นการคาน
อาํนาจ ละช่วยลดระบบอุปถมัภเ์ขา้มาแทรกแซงในกระบวนการ โดยการคดัเลือกตั้งมีการออกประชาคมโดยมี
เจา้หน้าท่ีสังเกตการณ์ร่วมดว้ย และลงพ้ืนท่ีสาํรวจความยากจนจริงให้ตรงตามคุณสมบติัท่ีตั้งไว ้และตอ้งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

 2.การจดัสวสัดิการจะเกิดความเพียงพอดว้ยการสมทบประมาณจากเทศบาลเขา้เพ่ิมเติม โดย
อาจจะเป็นหรือไม่ใช่การใหเ้ป็นส่ิงของ/เงินทอง แต่เป็นการบรรจุเป็นโครงการเพ่ือสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้ง
หาตลาดรองรับสินคา้ใหก้บัชาวบา้นในชุมชนเพ่ือสร้างรายได ้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดปัญหาการวา่งงานนอก
ฤดูทาํการเกษตร  

 3.การจดัสวสัดิการใหมี้ความเสมอภาค ใหผู้ด้อ้ยโอกาสทุกคนมีสิทธิในการรับสวสัดิการ หรือ
อาจกล่าวไดว้า่การจดัสวสัดิการนั้นควรให้มีทัว่ถึงทุกคน โดยอาจจะแบ่งกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู ้
ประสบปัญหาทางสังคมรุนแรง กลุ่มผูป้ระสบปัญหาสังคมปานกลาง และกลุ่มผูป้ระสบปัญหาสังคมนอ้ย เม่ือมี
งบประมาณแต่มีมาไม่มากทางคณะกรรมการตอ้งพิจารณากลุ่มรุนแรงก่อนโดยลงพ้ืนท่ีจริง หากมีงบประมาณมาก
ก็พิจารณาช่วยกลุ่มอ่ืนๆเป็นลาํดบัต่อไป 

 4.การส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้ย ัง่ยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงการ
ส่งเสริมอาชีพนั้นตอ้งยืนอยูบ่นพ้ืนฐานความตอ้งการของตลาดและทรัพยากรท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิต การท่ีมีตลาดรองรับการผลิตอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพมีกาํลงัใจในการทาํ
อาชีพนั้นเพ่ิมข้ึน ผลท่ีไดคื้อใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ใหแ้ก่ครอบครัว ซ่ึงเราจะนาํพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

 5. ปรับปรุงวิธีการรับมอบส่ิงของช่วยเหลือ จากเดิม ให้ผูน้าํชุมชนนาํมอบผูด้อ้ยโอกาสใน
พ้ืนท่ีปกครองตองตน ซ่ึงวธีิการน้ีจะทาํใหผู้ด้อ้ยโอกาสอาจจะเขา้ใจผิดวา่ผูน้าํมามอบเป็นเจา้ของงบประมาณเอง 
หรือการใหเ้ขา้มารับท่ีสาํนกังานเทศบาล ผูด้อ้ยโอกาสอาจจะเขา้ใจวา่ผูบ้ริหารเป็นเจา้ของงบประมาณ ซ่ึงการส่ง
มอบท่ีควรเปล่ียนแปลงนั้นจะเป็นไปโดยแจ้งให้ผูด้ ้อยโอกาสท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้มารับมอบท่ีสํานักงาน
เทศบาลโดยทางเทศบาลจะเชิญคณะกรรมการ ตวัแทนเจา้ของงบประมาณ เขา้ร่วมมอบดว้ย และมีการช้ีแจงถึงท่ีท่ี
ไปของงบประมาณทุกคร้ังเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานส่งทางหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และเพ่ือความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้และเป็นแนวปฏิบติัท่ียติุธรรมต่อไป 
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อภิปรายผลการวจิยั 
การตอบแทนผูส้นบัสนุนตนในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน นกัการเมืองท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจะมีการตอบแทน

กลุ่มคนท่ีใหก้ารสนบัสนุนตน สวสัดิการสงัคมจึงถูกนกัการเมืองแทรกแซงเพ่ือใชเ้ป็นส่ิงตอบแทนใหแ้ก่
ผูส้นบัสนุนตนหรือญาติของตนทางหน่ึง ผูศึ้กษาไดส้รุปประเดน็สาํคญัไวด้งัน้ี 

1.การจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส โดยมีการใชอ้าํนาจทางการเมืองคดัเลือกกลุ่มท่ีสนบัสนุนตน 
ญาติพ่ีนอ้งตนเป็นลาํดบัแรกท่ีจะไดรั้บสวสัดิการสังคม โดยอาํนาจท่ีมีจะใชแ้ทรกแซงในขั้นตอนของการสาํรวจ
และการคดัเลือกเพ่ือเรียงลาํดบัผูมี้สิทธิก่อนหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
ในการจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายมีุ  2 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัทางการเมือง เกิดจากนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน มีความไม่ชอบธรรมในการจดัการสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอาย ุใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการแทรกแซงในการ
พิจารณาในแต่ละขั้นตอน เช่น การสํารวจรายช่ือผู ้สูงอายุ การข้ึนทะเบียนผู ้สูงอายุ การคัดเลือกผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ การอนุมติัรายช่ือ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูมี้สิทธ์ิท่ีพึงจะไดรั้บตามมติของสภา ทั้งหมดน้ี
เป็นเอ้ือผลประโยชน์ใหแ้ก่ ญาติ พ่ีนอ้ง คนสนิทนกัการเมือง หัวคะแนน ตลอดจนการลดจาํนวนเงินท่ีจ่ายเบ้ียยงั
ชีพ แต่กลบัเพ่ิมจาํนวนผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการขยายอาํนาจหรือฐานคะแนนทางการเมือง เป็น
การตอบแทนผลทางการเมืองล่วงหน้า ให้แก่บุคลหรือกลุ่มบุคลดงักล่าว ซ่ึงจะก่อเกิดระบบอุปถมัภ์ท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคต (ปวีณา เสาวะพาน)  และซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษา ช่องทาง โอกาสและพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ในองคก์รปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากเกิดจากการ
ใชอ้าํนาจ ตาํแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้บริษทั/สถานประกอบการของตนเองและพรรคพวก มีการจูงใจเรียกร้อง 
ข่มขู่ หน่วงเหน่ียวหรือกลัน่แกลง้เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพอ้งการรับสินบนเพ่ือให้การคุม้ครองธุรกิจผิด
กฎหมาย การรับหรือการเรียกเก็บค่าคอมมิชชนั และส่วยต่าง ๆ การทาํสญัญาจา้งหรือให้สมัปทานเฉพาะผูใ้ห้การ
สนบัสนุนผูมี้อาํนาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พทุธชาด สุธีวสินนนท)์ 

2.ผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคม ผลกระทบจากการจดัสวสัดิการสังคมท่ีมีการใชร้ะบบอุปถมัภ์
เขา้มาแทรกแซง ส่งผลต่อคุณภาพชีวติของผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนมากซ่ึงอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนท่ีให้
การสนบัสนุนตน ส่งผลใหก้ารจดัสวสัดิการไม่ทัว่ถึง และยงัเป็นการทุจริตอีกทางหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา  
กล่าววา่ ปัญหาการคอรัปชัน่ในองคก์รปกครอง   ส่วนทอ้งถ่ินเกิดข้ึนจริงแต่ยงัอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีเหตุจูงใจ มี
ปัจจยัความจาํเป็นส่วนตวัและตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับตนกบัผท่ี็เก่ียวขอ้ง (สินธ์ กีรตยาคม) และซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษา การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองในการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุท่ีพบวา่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการในรูปแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน นกัการเมืองจะคดัเลือกผูสู้งอายท่ีุไดรั้บสวสัดิการโดย
จะคดัเลือกให้ผูท่ี้สนบัสนุนตนเองหรือญาติพี่นอ้งของตนเองเป็นอนัดบัแรก (ปวีณา เสาวะพาน) และสอดคลอ้ง
กบัผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มน้ีทั้งหมดเห็นวา่การจดัสวสัดิการให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสของเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงไม่มี
ความเสมอภาค มีการจดัสวสัดิการไม่ทัว่ถึงในกรณีท่ีสวสัดิการสงัคมมีเพียงพอกบัจาํนวน 

3.ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการจดัสวสัดิการท่ีไดจ้ากการศึกษา พบวา่ การมีส่วนร่วมในการสาํรวจ
และคดัเลือกรายช่ือมีความสาํคญัสูง จะเป็นการถ่วงดุลอาํนาจของฝ่ายการเมือง การจดัสวสัดิการให้มีความเสมอ
ภาค ใหผู้ด้อ้ยโอกาสทุกคนมีสิทธิในการรับสวสัดิการ หรืออาจกล่าวไดว้า่การจดัสวสัดิการนั้นควรให้มีทัว่ถึงทุก
คน ปรับปรุงวธีิการรับมอบส่ิงของช่วยเหลือ จากเดิม ใหผู้น้าํชุมชนนาํมอบผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ีปกครองตองตน 
ควรเปล่ียนแปลงนั้นจะเป็นไปโดยแจง้ใหผู้ด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้มารับมอบท่ีสาํนกังานเทศบาลโดย
ทางเทศบาลจะเชิญคณะกรรมการ ตวัแทนเจา้ของงบประมาณ เขา้ร่วมมอบดว้ย และมีการช้ีแจงถึงท่ีท่ีไปของ
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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งบประมาณทุกคร้ังเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานส่งทางหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ และเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได ้
และเป็นแนวปฏิบัติท่ียุติธรรมต่อไปนอกจากน้ีการจัดสวสัดิการสังคมควรเพ่ิมในส่วนของการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือใหเ้กิดรายไดท่ี้ย ัง่ยนื มิใช่รอเพียงความช่วยเหลือจากการจดัสวสัดิการท่ีไม่พียงพอ 
 ขอ้สังเกต จากการท่ีนักการเมืองท้องถ่ินมีการใช้ระบบอุปถมัภ์เขา้มาแทรกแซงในกระบวนการจัด
สวสัดิการแก่ผูด้้อยโอกาสของตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ทาํให้ผูด้อ้ยโอกาสไม่ได้รับสวสัดิการอย่างทัว่ถึง ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในชุมชน เน่ืองจากเม่ือมีการเลือกตั้งนักการเมืองทอ้งถ่ิน หรือแมแ้ต่เลือกตั้งผูน้าํ
ชุมชน ประชาชนในชุมชนก็จะแบ่งแยกพรรคพวกกนัอยา่งชดัเจน และเม่ือมีผลประโยชน์เขา้มา ผูมี้อาํนาจยอ่ม
เห็นแก่พรรคพวกของตนเองก่อนเสมอ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการจดัสวสัดิการท่ีไม่เป็นธรรมข้ึน ซ่ึงลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนใน
ระบบสงัคมอุปถมัภข์องสงัคมไทยในปัจจุบนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการจดัสวสัดิการสงัคม มีดงัน้ี 
  1.1.การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเดือดร้อน
มากท่ีสุด โดยภาคีเครือข่ายของชุมชน เช่น ตวัแทนจากเจา้ของงบประมาณ ตวัแทนประชาชน ตวัแทนหน่วยงาน
การศึกษา ปราชญช์าวบา้น และบุคคลซ่ึงมีจิตอาสาทาํประโยชน์ต่อสังคมโดยบุคคลดงักล่าวประชาชนจะตอ้งให้
ความนบัถือในทอ้งถ่ินนั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
  1.2.การสาํรวจรายช่ือจะตอ้งผา่นการประชาคมหมู่บา้น และในการประชาคมหมู่บา้นจะตอ้งมี
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์ดว้ย โดยผูเ้ขา้ร่วมประชาคมตอ้งไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
ประชากร โดยผลจากการประชาคมตอ้งเป็นท่ียอมรับจากผูเ้ขา้ร่วมประชาคมอยา่งเป็นเอกฉันท์ เม่ือไดไ้ดร้ายช่ือ
แลว้ทางเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบจะออกสาํรวจขอ้เท็จจริงวา่บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่เพ่ือ
นาํขอ้มูลดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือข้ึนบญัชีรายช่ือเป็นลาํดบัต่อไป 
  1.3.การจดัสวสัดิการเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนชัว่คราวเท่านั้น ไม่ใช่จะไดรั้บอยา่ง
ต่อเน่ืองจนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ดงันั้น ควรมีการช้ีแจงแก่ผูด้อ้ยโอกาสว่าการช่วยเหลือดงักล่าวเป็นการกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น ประชาชนทุกคนตอ้งมีการประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงตวัเองและคนในครอบครัวให้อยูดี่กินดี กินอยู่
อยา่งพอเพียง และหน่วยงานราชการควรมีการส่งเสริมอาชีพตามความถนดัเพ่ือหารายไดแ้ละเป็นการพ่ึงตนเอง
อยา่งย ัง่ยนื  
 2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 นอกจากระบบอุปถมัภจ์ะเขา้มาแทรกแซงในเร่ืองของการจดัสวสัดิการสงัคมแลว้ ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ
การแจกจ่ายส่ิงของหรือเงินท่ีจะนาํมาจดัสวสัดิการนั้น ผูใ้ดเป็นผูน้าํไปแจกจ่าย เพราะถา้เป็นนกัการเมืองหรือผูน้าํ
ชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้ง เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ไปแจกจ่ายแลว้ระบบอุปถมัภอ์าจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ีอีกจึง
ควรท่ีจะมีการศึกษาต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สําเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความช่วยเหลือจาก อาจารยว์รวุฒิ  
จาํลองนาค อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศุทธิกานต ์มีจัน่ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.ณัฐกานต์ อคัร
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พงศพิ์ศกัด์ิ กรรมการสอบท่ีไดใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํ ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทาํให้การศึกษา
คน้ควา้อิสระมีความถูกต้อง  สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ผูศึ้กษาค้นควา้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ
นายกเทศมนตรีตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ปลดัเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูด้อ้ยโอกาส ทุก
ท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ เพ่ือนนิสิตปริญญาโท 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 7 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่าน ท่ีให้การช่วยเหลือเก้ือกูล คอยให้กาํลงัใจเป็นอยา่งดีมาตลอด ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัว ท่ีเป็นแรง
สนบัสนุน ใหก้ารช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจในการศึกษาจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษา
คน้ควา้อิสระน้ีขอมอบบูชาพระคุณบิดา คุณมารดาคุณครูบาอาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
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ธนัวาคม 2555. 
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ทองสุข  ไชยพจน์ เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, นางสาวกลุรัตน์  คาํโสภา  เป็นผูส้ัมภาษณ์ สัมภาษณ์ท่ี 43 หมู่ 4 ตาํบลโนน
นํ้ าเกล้ียง อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555. 

กนัยา อ่ิมประสงค์ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, นางสาวกุลรัตน์  คาํโสภา  เป็นผูส้ัมภาษณ์ สัมภาษณ์ท่ี 342 หมู่ 2 ตาํบล
โนนนํ้ าเกล้ียง อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555. 
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Factors Influencing the Decision to Vote in the Mayoral Election, the Attitude of 
the Community Case study in the Municipal District of Sahatsakhan Distric, 

Kalasin Province 
Surachat Impul* 

Worawoot chamlongnak** 
Abstract 

 
Influence on the decision to vote in the mayoral election, the attitude of the community leaders 

in each district are different. The factors that influence the decision to vote the elected mayor. Factors 
influencing the decision to vote the most. 

First, the policy of the group. Total contributions to the group. And publicity. The leaders have 
also agreed that if the candidate is a good policy to have. The past was revealed. And publicity to get to 
know the qualifications of the candidate is reliable. 

The second part of the personal qualities of the candidates. Important factors influencing the 
decision of the leadership are education, occupation and social position by the three district leaders that 
candidates have a good education will be developed with local knowledge. The candidate's professional 
integrity. Affects the confidence that his administration would be transparent. Corruption is not a 
devotion to duty in the field of social position, it makes it more reliable to be acceptable and useful to 
the community. Values, which is considered one of the candidates. Gender factors that influence 
minimized. Due to the current view that men and women have equal rights. Only leaders TEAMS 
Nonnamkleang distric would change the management of women as men due to the duration of three 
days the leaders are women always think it is a male executive wants to try to change it. The age factor. 
District leaders in the settlement that does not affect the decision, while community leaders Phu Sing 
district's mayor has experience of working age than those who are younger. Unlike TEAMS drained to 
see that the younger they are the more active. 

The third factor in the host system. Personal relationships are factors that influence the 
decision of the three district leaders that if a relative or acquaintance to support and vote for him. 
Although no benefit any remuneration. While the influence of political factors affecting the decision to 
vote by the three district leaders commented that they can not have any influence on the minds of their 
own. And political interests. The reciprocal benefits of the Nikhom distric, and Phu Sing district 
leaders. That if there is a fee or a political position. Including the children. Relatives working in the 
municipality. Will support the candidate. If Nonnamkleang distric Perceived political gain. Not affect 
the decision to vote. It will look at the work of the candidate and the honesty. End of the 
recommendation of the leaders of the community. Should be determined by the ability of candidates to 
local development in the educational experience. And the personal qualities rather than to look at the 
benefits they receive. In deciding to run for mayor of the community. 

 
Keywords: Elections/ Patronage/ Community Leaders in Sahatsakhan Distric 
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ลาํดบัแรกดา้นนโยบายของกลุ่ม รวมถึงผลงานท่ีผา่นมาของกลุ่ม  และการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากผูน้าํ
ชุมชนมีความเห็นเช่นเดียวกนัว่าหากผูล้งสมคัรมีนโยบายท่ีดีมีความเป็นไปได ้ ผลงานท่ีผ่านมาเป็นท่ีประจกัษ ์
และมีการประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบขอ้มูลดา้นคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

ลาํดบัท่ี 2 ดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูน้าํคือ ดา้น
การศึกษา อาชีพและตาํแหน่งทาํงสังคม โดยผูน้าํทั้ง 3 ตาํบลเห็นวา่ ผูล้งสมคัรท่ีมีการศึกษาท่ีดีย่อมสามารถนาํ
ความรู้ท่ีมีมาพฒันาท้องถ่ินได้ ส่วนผูส้มคัรท่ีประกอบอาชีพสุจริต จะมีผลต่อความเช่ือมัน่ว่าเขาจะสามารถ
บริหารงานไดอ้ย่างโปร่งใส มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าท่ี ไม่คอรัปชัน่ ส่วนในดา้นตาํแหน่งทาํงสังคมก็จะทาํให้มี
ความน่าเช่ือถือเพราะเคยเป็นท่ียอมรับและทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน ซ่ึงถือวา่เป็นค่านิยมในตวัผูส้มคัรอีกอยา่งหน่ึง 
ปัจจยัดา้นเพศถือวา่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากผูน้าํมองวา่ปัจจุบนัชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีเพียงผูน้าํตาํบล
โนนนํ้ าเกล้ียงเท่านั้นท่ีคิดวา่อยากเปล่ียนผูบ้ริหารจากผูห้ญิงเป็นผูช้ายเน่ืองจากตลอดระยะเวลา 3 สมยั มีผูน้าํเป็น
ผูห้ญิงมาโดยตลอดจึงมีความคิดอยากลองเปล่ียนผูบ้ริหารเป็นชายบา้ง  ปัจจยัดา้นอาย ุผูน้าํในตาํบลนิคมเห็นวา่ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ี ผูน้าํชุมชนตาํบลภูสิงห์เห็นว่านายกเทศมนตรีท่ีอายุมากมีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากกว่าผู ้ท่ีมีอายุน้อย ซ่ึงแตกต่างจากตําบลโนนนํ้ าเกล้ียงท่ีเห็นว่าผู ้ท่ีมีอายุน้อยจะมีการทํางานท่ี
คล่องแคล่วมากกวา่  

ลาํดบัท่ี 3 ปัจจยัดา้นระบบอุปถมัภ ์ดา้นความสมัพนัธ์ส่วนตวัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผูน้าํ
ทั้ ง 3 ตาํบลเห็นว่าหากเป็นเครือญาติหรือคนรู้จักจะตอ้งสนับสนุนและลงคะแนนเสียงให้ตน ถึงแมจ้ะไม่มี
ผลประโยชน์ใดมาตอบแทนก็ตาม ในขณะท่ีอิทธิพลทาํงการเมืองเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง โดยผูน้าํทั้ง 3 ตาํบลใหค้วามเห็นวา่ไม่มีอิทธิพลใดท่ีจะสามารถบงัคบัจิตใจของตนได ้และการให้ผล
ประโยชน์ทาํงการเมือง เป็นการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนนั้นผูน้าํชุมชนตาํบลนิคมและตาํบลภูสิงห์ เห็นว่า
หากมีการตอบแทนหรือใหต้าํแหน่งทาํงการเมือง รวมถึงรับลูกหลาน ญาติพ่ีนอ้งเขา้ทาํงานในเทศบาล ก็จะมีการ
สนบัสนุนผูส้มคัรคนนั้น ต่างจากเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง เห็นวา่ ผลประโยชน์ทาํงการเมือง ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยจะดูท่ีผลงานของผูส้มคัรและเลือกคนท่ีซ่ือสัตย  ์สุจริต และจาก
ขอ้เสนอแนะของผูน้าํชุมชน ควรพิจารณาจากความสามารถของผูส้มคัรในการท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นการศึกษา 
ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และดา้นคุณสมบติัส่วนตวัมากกว่าจะมองท่ีผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ ใน
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ค าส าคญั : การเลอืกตั้ง / ระบบอปุถัมภ์/ ผู้น าชุมชนเทศบาลในอ าเภอสหัสขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 
บทน า 

ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลกัสาํคญัในการบริหารประเทศคือ การกระจายอาํนาจ
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การกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน (วฒิุชยั มณีโชติ, 2547: หนา้ 1-3)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองไดก็้มีสิทธิไดรั้บ
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จดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็นตามท่ี
กฎหมายบญัญติั แต่ตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลายมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะการกาํหนดอาํนาจ
และหนา้ท่ีระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนให้แก่ทอ้งถ่ินเป็นสาํคญัเพ่ือให้มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซ่ึงการเลือกตั้งดังกล่าวให้ใชว้ิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราว
ละส่ีปี (ประเสริฐ กองแกว้, 2550 : 4)  

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง มีส่วนส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน กระตุน้ให้เกิด
ความสนใจและติดตามการเมืองเพ่ิมข้ึน และยงัส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบและติดตามการทํางานของ
ผูบ้ริหารในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงบุคคลท่ีจะเป็นผูบ้ริหารท้องถ่ินตอ้งมีคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารท่ีดี มีความสามารถในการบริหารบา้นเมือง ดงันั้นการตดัสินใจเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็น
ตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถ่ินจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ทศันคติ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงทศันคติทางสังคมมาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจเลือกตั้ง และ
การตดัสินใจเพ่ือเลือกตวัแทนไปทาํหน้าท่ีแทนตนนั้น จะตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความชอบธรรม คาํนึงถึงผลได้
ผลเสียท่ีจะตามมาจากการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกใคร และการตดัสินใจนั้นจะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรี 
ปราศจากการโนม้นา้วดว้ยวตัถุ ส่ิงของหรือเงินทอง รวมถึงการใชอิ้ทธิพลข่มขู่ (ธเนศวร์ เจริญเมือง.2542 : 16)  
 ทั้งน้ี จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นผูว้ิจยัยงัไม่พบวา่มีงานวิจยัช้ินใดท่ีทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เปรียบเทียบว่าในการตดัสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตอาํเภอสหัสขนัธ์ 3 ตาํบลท่ีผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ซ่ึงผลการเลือกตั้งปรากฏวา่นายกเทศมนตรีคน
เดิมเป็นผูช้นะการเลือกตั้ง 2) เทศบาลตาํบลนิคม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในคร้ังน้ีนายกเทศมนตรีคนเดิมไม่ลง
สมคัรรับเลือกตั้ง 3) เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผลปรากฏวา่ผูส้มคัรอ่ืนชนะนายกเทศมนตรีคนเดิมท่ีลงเลือกตั้ง
อีกสมยั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2555 จึงเป็นท่ีมาของประเด็นวิจยัเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
  
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
       เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใน
ทศันคติของผูน้าํชุมชน 
 
แนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างกรอบแนวคิด โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของ
ผูส้มคัร ดา้นนโยบายกลุ่ม ดา้นผลงานของกลุ่ม ดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวั ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม 
และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
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ไดป้ระยกุตก์รอบแนวคิดจากงานวิจยัของ อรพิน  จอกถม (2553 : 4) และกรอบแนวคิดระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์คู่  ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัมากระหวา่งญาติและเพ่ือนสนิท และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ และท่ี
เป็นไปตามสัญญาระหวา่งผูย้ิ่งใหญ่ (Bigman) หรือนายจา้ง (อมรา พงศาพิชญ ์และปรีชา คุวินทร์พนัธ์.  2544 : 
229 ; อา้งอิงมาจาก Wolf.1966)  

ขอบเขตการวจิยั  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูน้าํ ประธาน อสม. ปราชญช์าวบา้น และผูน้าํดา้นศาสนา ของ 
3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลภูสิงห์  ตาํบลนิคม และตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั (Key Informants) ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ใน 3 ตาํบล เป็นท่ีนับถือของประชาชน ทราบถึงชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนในตาํบล และอาจเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งของประชาชนอีกดว้ย  ขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งรวมจาํนวน  33  คน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  1) กลุ่มผูน้าํ
แบบเป็นทางการ 24 คน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ใน 3 ตาํบล คือ ตาํบลภูสิงห์ 9 คน ตาํบลนิคม 7 คน ตาํบลโนน
นํ้ าเกล้ียง 8 คน และประธาน อสม. 3 คน (ตาํบลละ 1 คน)  และ 2) กลุ่มผูน้าํแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ปราชญ์
ชาวบา้น  3 คน (ตาํบลละ 1 คน) ผูน้าํดา้นศาสนา 3 คน (ตาํบลละ 1 คน) 

ระเบียบวธีิวจิยั 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive 

Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.การศึกษาโดยการสมัภาษณ์ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสัมภาษณ์ท่ี ผูศึ้กษา
สร้างข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลตาํบลภูสิงห์ ตาํบลนิคม และตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
สัมภาษณ์ในหัวขอ้เก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 หลงัจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบ
จาํนวนและความสมบูรณ์ของขอ้มูลเพ่ือเตรียมพร้อมในขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัไดน้าํเอาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งมา
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 ผลการศึกษา 
ปัจจยัด้านคุณสมบัตส่ิวนตวัของผู้สมคัร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ฐานะ อาชีพ ตาํแหน่งทางสงัคม 
ดา้นเพศ เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ปราชญ ์ประธาน อสม. ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น ยกเวน้หมู่ท่ี 6 และ

ผูน้าํดา้นศาสนา ใหค้วามเห็นวา่อยากไดผู้บ้ริหารท่ีเป็นเพศชาย เพราะเพศชายน่าจะมีความน่าเช่ือถือ มีภาวะผูน้าํ
มากกวา่เพศหญิง และอีกหน่ึงเหตุผลคือ ตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงมีผูน้าํท่ีเป็นเพศหญิงมานาน ตั้งแต่ยคุท่ีเป็นสภาตาํบล 
ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 กล่าววา่‚ตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงมีนายกเทศมนตรีเป็น
ผูห้ญิงมาตลอด จึงอยากเปล่ียนเป็นผูบ้ริหารผูช้ายบา้ง ว่าผูช้ายจะมีทศันคติต่อการบริหารการปกครองอย่างไร 
อยากลองนายกท่ีเป็นผูช้ายบา้ง เพ่ือดูความแตกต่างการบริหารงานบา้นเมือง เพราะผูช้ายมีความน่าเช่ือถือ‛(นาย
หนูกนั นาคงยนื. 29 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 
 เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ความคิด กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 
3, 4, 6 และ 7 เห็นวา่ผูบ้ริหารจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี ทาํประโยชน์
ใหส้งัคม กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทางดา้นศาสนาและประธาน อสม. เห็นวา่ผูน้าํ
ควรเป็นเพศชาย เพราะเพศชายดูน่าเช่ือถือ มีความเด็ดขาด  มีภาวะผูน้าํสูงกว่า ดังจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างบท
สมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 กล่าววา่‚ดา้นเพศ นั้นไม่มีผลต่อการตดัสินใจ หญิงก็ได ้ชายก็ดี ขอแค่ทาํงานเพ่ือ
ชุมชน‛ (นายไพบูรณ์ ภูแดนแผน. 30 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้าํชุมชนโดยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผุใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 4, 5, 6, 7 ปราชญช์าวบา้นผูน้าํ
ทางศาสนาและประธาน อสม. เห็นวา่เพศไม่มีผลจะเพศชายหรือหญิงก็ได ้เพราะหญิงหรือชายก็มีสิทธิเท่าเทียม
กนัและขอแค่เป็นคนดี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 และ 3  มีความเห็นวา่ผูน้าํควรเป็นชาย เพราะมีความกลา้ตดัสินใจ 
เขม้แข็งกวา่ ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 กล่าววา่‚ดา้นเพศ  มีสิทธิเท่าเทียมกนั 
เพศไหนก็ได ้ขอใหเ้ป็นคนดี สร้างประโยชน์เพ่ือ‛ (นายวลิยั ภูยิง่. 28 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์)  

ดา้นอายุ เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น ประธาน อสม. ยกเวน้ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  3, 4, 6 และผูน้าํดา้นศาสนา มีทศันคติต่ออายขุองผูน้าํวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ควรจะมีอายไุม่มาก 
เพราะคนรุ่นใหม่ น่าจะมีความตั้งใจในการทาํงาน มีไฟในการทาํงานมากกวา่ผูบ้ริหารท่ีอายมุาก แต่ในทศันคติ
ของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 กลบัใหค้วามเห็นวา่อยากไดผู้บ้ริหารควรท่ีมีอายมุาก เพราะมีความน่าเช่ือถือ มีวฒิุภาวะสูง 
มีความสามารถในการทาํงานดีกวา่ และในส่วนของผูน้าํชุมชนท่ีเห็นวา่ผูบ้ริหารจะอายมุากหรือนอ้ยก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัความสามารถในการทาํงานและความตั้งใจ คือผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 6 และผูน้าํดา้นศาสนา ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง
บทสมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3 กล่าววา่‚ผมคิดวา่อายมุากอายนุอ้ย ไม่เก่ียวกบัวา่จะบริหารตาํบลไม่ได ้ข้ึนอยู่
กบัการทาํประโยชน์ต่อสงัคม ความสามารถของแต่ละคน และคนรุ่นใหม่อายนุอ้ยคงจะทาํงานดีและคล่องตวักวา่
คนท่ีมีอายมุาก‛ (นายใบคูณ สามารถ. 29 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 
 เทศบาลตาํบลนิคม แบ่งกลุ่มความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีเห็นวา่อายจุะมากหรือ
นอ้ยก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บัความสามารถและความตั้งใจท่ีจะตั้งทาํงาน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1และ 
6 กลุ่มท่ีสองท่ีมีทศันคติวา่ผูบ้ริหารควรจะมีเป็นท่ีมีอายนุอ้ย เพราะมีความคล่องแคล่ว ไดแ้ก่ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 3 
และ 5 และกลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มผูน้าํท่ีเห็นว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรจะมีอายมุาก เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือ มีวุฒิ
ภาวะสูง มีประสบการณ์ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. ดงัจะเห็น
ไดจ้ากตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 กล่าววา่‚อยากไดน้ายกท่ีอายนุอ้ย เพราะจะไดค้ล่องแคล่วใน
การบริหารบา้นเมือง‛ (นายนิคม  ใจคาํดี. 30 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์)  
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เทศบาลตาํบลภูสิงห์ แบ่งกลุ่มความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม เช่นเดียวกนักบัเทศบาลตาํบลนิคม คือ กลุ่ม
ผูน้าํชุมชนท่ีเห็นว่าอายจุะมากหรือนอ้ยก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บัความสามารถและความตั้งใจท่ีจะตั้ง
ทาํงาน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 และ 7 กลุ่มท่ีสองท่ีมีทศันคติวา่ผูบ้ริหารควรจะมีเป็นท่ีมีอายนุอ้ย เพราะมีความ
คล่องแคล่ว มีไฟในการทาํงานสูง ไดแ้ก่ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 และกลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มผูน้าํท่ีเห็นวา่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ควรจะมีอายมุาก เน่ืองจากมีความน่าเช่ือถือ มีวฒิุภาวะสูง มีประสบการณ์ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 4, ปราชญ์
ชาวบา้น ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 กล่าววา่
‚ดา้นอาย ุอยากไดค้นอายมุาก มีประสบการณ์เยอะ ความสามารถทาํงานไดดี้‛ (นางสอน ภูบรรทดั. 28 ธนัวาคม 
2555, สมัภาษณ์)   

ดา้นการศึกษา เทศบาลตาํบลโนนนํ้าเกล้ียง ใหค้วามเห็นวา่ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินควรมีการศึกษาท่ีดี เพราะจะ
สามารถบริหารและพฒันาตาํบลไดดี้ ถา้ผูบ้ริหารมีการศึกษาท่ีไม่ดี ก็เท่ากบัวา่ไดผู้บ้ริหารทีไม่มีความรู้ในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนทุกคนมีความคิดตรงกันว่าผูบ้ริหารท้องถ่ินตอ้งเป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี 
เพราะตอ้งนาํความรู้ ความสามารถ มาบริหารงาน หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมีการศึกษาท่ีดีจะมีสิทธ์ิไดรั้บคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้าํชุมชนทุกคนมีความคิดตรงกนัว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งเป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี 
เพราะตอ้งนาํความรู้ ความสามารถ มาบริหารงาน หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมีการศึกษาท่ีดีจะมีสิทธ์ิไดรั้บคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  

ดา้นฐานะ เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนทุกท่าน ยกเวน้ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 และ 4 ท่ีเห็นว่า
ปัจจยัดา้นฐานะไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกนายกเทศมนตรี ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการทาํงาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่
ท่ี 1 และ 3 เห็นวา่ถา้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีฐานะปานกลาง ไม่มีความลาํบากดา้นการเงิน จะไม่คดโกง ก็จะนาํปัจจยั
น้ีมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกนายกเทศมนตรีรายนั้น  
 เทศบาลตาํบลนิคม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 3, 5, 6 ผูน้าํทางศาสนา เห็นวา่ฐานะของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง เพราะเลือกคนท่ีผลงานมากกวา่ ในขณะท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 
2, 4, 7 ปราชญ ์และประธาน อสม. เห็นวา่ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งควรจะมีฐานะดีพอสมควร เพราะการเลือกตั้งแต่
ละคร้ังตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจาํนวนพอสมควร และผูส้มคัรท่ีมีฐานะดี มีความมัน่คง เม่ือมีความมัน่คงทางการเงินหาก
ไดรั้บเลือกตั้งก็จะไม่คดโกง  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ จากผูน้าํทั้งหมด มีเพียงผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. ท่ี
เห็นวา่ฐานะไม่มีผลต่อการตดัสินใจ จะจนหรือรวยก็ไม่สาํคญั ส่วนผูน้าํท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 4, 5, 
6, 7 และปราชญช์าวบา้น เห็นวา่นายกเทศมนตรีตอ้งมีฐานะดีพอสมควร เพราะการหาเสียงจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
จาํนวนหน่ึง หากเป็นผูท่ี้มีฐานะดีเม่ือไดรั้บเลือกตั้งก็จะไม่คดโกง  

ดา้นอาชีพ เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนเกือบทุกราย เห็นวา่อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
นายกเทศมนตรี ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีควรประอาชีพสุจริต มีความมัน่คงจึงจะนาํยกเวน้ผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 3 ท่ีเห็นวา่จะประกอบอาชีพอะไรก็ได ้ไม่นาํมาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ  
 เทศบาลตาํบลนิคม มีเพียงผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 ท่ีเห็นวา่อาชีพไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ขอเพียงเป็นคนมี
ความรู้ ความสามารถ ในขณะท่ีผูน้าํชุมชนท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ” 7 ปราชญ์ ผูน้าํทางศาสนาและ
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ประธาน อสม. เห็นว่าตอ้งประกอบอาชีพสุจริต ไม่มีประวติัการคดโกง เพราะจะไดไ้ม่เขา้ไปคดโกงหากไดรั้บ
เลือกตั้ง  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 4, 5, 6, 7 ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. 
เห็นว่าอาชีพมีความสําคญั คือตอ้งมีความมัน่คงและสุจริต เพราะอาชีพท่ีมัน่คงและสุจริต จะไม่คดโกง มีเพียง
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 และ 3 ท่ีเห็นวา่อาชีพไม่สาํคญั ไม่เป็นปัจจยัในการเลือกตั้ง ไม่วา่จะประกอบอาชีพใดหากเป็น
คนดี มีความสามารถก็จะนาํประเด็นน้ีมาประกอบการตดัสินใจ  

ดา้นตาํแหน่งทางสังคม เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 5-8 ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํ
ดา้นศาสนา และประธาน อสม. เห็นวา่หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีตาํแหน่งทางสังคม เป็นท่ีรู้จกัก็
จะนาํมาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกบุคคลนั้น ส่วนผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 และ 4 เห็นวา่ตาํแหน่งทางสงัคมไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3 กล่าววา่‚ดา้นตาํแหน่งทางสงัคม ไม่
จาํเป็นตอ้งมีตาํแหน่งทางสังคม ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความตั้งใจมากกว่า ‛ (นายใบคูณ สามารถ. 29 
ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 
 เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 3, 4, 5, 7 ปราชญ ์ผูน้าํทางศาสนา และประธาน 
อสม. ท่ีมีความเห็นวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีควรจะมีตาํแหน่งทางสังคม เป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้น เคย
ทาํประโยชน์ใหส้งัคม จะมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงปัจจยัน้ีก็จะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะนาํมาพิจารณาตดัสินใจลงคะแนน
เสียง ส่วนผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 และ 6 ให้ความเห็นวา่ตาํแหน่งทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยเห็นวา่
ประสบการณ์และความตั้งใจในการทาํงานมีความสาํคญัมากกวา่  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 3, 4 และ 6 เห็นวา่การท่ีผูส้มคัรจะมีตาํแหน่งทางสงัคมหรือไม่
นั้นไม่สาํคญั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการทาํงาน ส่วนผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 5, 6, 7 
ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. เห็นผูส้มคัรท่ีมีตาํแหน่งทางสงัคม มีบทบาทในการช่วยเหลือ
สงัคม เป็นท่ีรู้จกัก็จะนาํประเด็นน้ีมาตดัสินใจ  

 
ปัจจยัเกีย่วกบัการตดัสินใจด้านกลุ่มหรือทมีผู้สมคัรลงเลอืกตั้ง ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายกลุ่ม ดา้นผลงานกลุ่ม 

ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม และดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

ดา้นนโยบายกลุ่ม เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนทุกรายเห็นวา่ นโยบายของกลุ่มมีผลต่อการ
ตดัสินใจเพราะกลุ่มท่ีมีนโยบายในการพฒันาท่ีดี ชาวบา้นไดป้ระโยชน์ก็จะเลือกผูส้มคัรรายนั้น มีเพียงผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 5 เท่านั้นท่ีนาํปัจจยัดา้นน้ีมาประกอบการตดัสินใจเพียงเลก็นอ้ย  

เทศบาลตําบลนิคม ผูน้ําชุมชนทุกคนเห็นว่านโยบายของกลุ่มเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจ
ลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะนโยบายเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูส้มคัรเขา้ไดรั้บเลือกเขา้ไปบริหารทอ้งถ่ินแลว้เขา
จะไดรั้บประโยชน์เช่นไร ถา้เป็นนโยบายท่ีดี มีประโยชน์ก็อาจจะตดัสินใจลงคะแนนเสียงให ้ 

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้ําชุมชนทุกคนเห็นว่านโยบายของกลุ่มเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการตัดสินใจ
ลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะนโยบายเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูส้มคัรเขา้ไดรั้บเลือกเขา้ไปบริหารทอ้งถ่ินแลว้เขา
จะไดรั้บประโยชน์เช่นไร ถา้เป็นนโยบายท่ีดี มีประโยชน์ก็อาจจะตดัสินใจลงคะแนนเสียงให ้ 

ดา้นผลงานของกลุ่ม เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 เห็นว่าผลงานในอดีตไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจ ข้ึนอยูก่บันโยบาย แต่ผูน้าํรายอ่ืน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 4 - 8 ปราชญ ์ผูน้าํทางศาสนา และ
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ประธาน อสม. ให้ความเห็นตรงกนัว่าผลงานในอดีตท่ีผ่านมาของกลุ่มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกนายก เพราะ
ผลงานคือเคร่ืองรับประกนัอยา่งหน่ึงวา่จะพฒันาทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึนได ้ 

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้ําชุมชนทุกคนเห็นว่าผลงานในอดีตเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีนํามาประกอบการ
ตดัสินใจ เพราะผลงานอดีตสามารถบอกไดว้่าผูบ้ริหารคนนั้นไดท้าํตามนโยบายท่ีหาเสียงไวห้รือไม่ สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดจ้ริง มีประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะไดรั้บคะแนนนิยมมากข้ึน  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้าํชุมชนทุกคนเห็นว่าผลงานในอดีตเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีนํามาประกอบการ
ตดัสินใจ เพราะผลงานอดีตสามารถบอกไดว้่าผูบ้ริหารคนนั้นไดท้าํตามนโยบายท่ีหาเสียงไวห้รือไม่ สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดจ้ริง มีประโยชน์ต่อประชาชน ก็จะไดรั้บคะแนนนิยมมากข้ึน  

ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนทุกคนมีทศัคติท่ีตรงกนัวา่ 
หากสมาชิกในกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ก็จะไม่เลือกผูน้าํในทีมนั้น เพราะ
อาจส่งผลต่อการบริหารงานในทอ้งถ่ิน  

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนทุกคนเห็นวา่หากสมาชิกในทีมของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
มีพฤติกรรมท่ีเห็นแก่ตวั ก็จะมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง เพราะสมาชิกในทีมก็คือบุคคลท่ีจะทาํงาน
ร่วมกบันายกเทศมนตรี หากมีพฤติกรรมท่ีไม่ดียอ่มส่งผลต่อการบริหารทอ้งถ่ินของนายกเทศมนตรี  

เทศบาลตําบลภูสิงห์  ผู ้นํา ชุมชนทุกคนเห็นว่าหากสมาชิกในทีมของผู ้ลงสมัครรับเ ลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีมีพฤติกรรมท่ีเห็นแก่ตวั ก็จะมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง เพราะสมาชิกในทีมก็คือบุคคล
ท่ีจะทาํงานร่วมกบันายกเทศมนตรี  

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํทุกคนในตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงมีทศันคติตรงกนั
ว่าการประชาสัมพนัธ์มีความสําคญัมาก เพราะการใชร้ถโฆษณาและป้ายประชาสัมพนัธ์ทาํให้ทราบถึงขอ้มูล
ส่วนตวั นโยบายของผูส้มคัร ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกนายกเทศมนตรี  

เทศบาลตําบลนิคม  ผู ้นําชุมชนทุกคนเห็นว่าการประชาสัมพันธ์มีความสําคัญมาก เพราะส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ ทาํใหป้ระชาชนทราบถึงขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นการศึกษา ประวติัความเป็นมา ของผูส้มคัร นโยบาย 
รวมทั้งผลงานท่ีผา่นมา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง  

เทศบาลตําบลภูสิงห์  ผู ้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประธาน  อสม .และปราชญ์ชาวบ้านเห็นว่าการ
ประชาสัมพนัธ์มีส่วนในการตดัสินใจ เพราะการประชาสัมพนัธ์ทาํให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลท่ีจะนาํมาประกอบการ
ตดัสินใจ มีเพียงผูน้าํทางศาสนาเท่านั้นท่ีเห็นวา่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ  

ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ ได้แก่ ความสัมพนัธ์ส่วนตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บอุปถมัภ ์
ผลประโยชน์ทางการเมือง และอาํนาจทางการเมือง ดงัน้ี 

ดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวั เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง  ผูน้าํชุมชนทั้งหมด มีเพียงปราชญช์าวบา้นคน
เดียวท่ีเห็นวา่ความสมัพนัธ์ส่วนตวั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้ง ถึงแมจ้ะเป็นญาติตนเองอยูใ่นกลุ่มหรือในทีม
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ตวัอย่างบทสัมภาษณ์ของผูใ้หญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 กล่าวว่า‚ผมคิดว่าระบบอุปถมัภ์ด้านความสัมพนัธ์ส่วนตวั ใน
สังคมไทยยงัไงก็ตอ้งญาติพ่ีน้อง เพราะชนบทยงัยึดถือความสัมพนัธ์ส่วนตวั ระบบเครือญาติสนับสนุน ยงัไงก็
ตอ้งเลือกญาติพี่นอ้งอยูแ่ลว้‛ (นายใบคูณ สามารถ. 29 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์) 
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Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 551 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนฝ่ายปกครองคือผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในตาํบล ปราชญ์ชาวบา้น และ
ประธาน อสม. มีความเห็นตรงกนัวา่ความสัมพนัธ์ส่วนตวั เช่น ญาติ เพ่ือน คนสนิท เป็นอีกปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ เพราะโดยส่วนใหญ่หากเป็นญาติ หรือเพ่ือน ก็จะเลือกลงคะแนนเสียงให้คนนั้น ส่วนผูน้ําทาง
ศาสนา เห็นวา่ความสมัพนัธ์ส่วนตวัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ตอ้งคาํนึงถึงนโยบายและความดีของบุคคลนั้น 
ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5 กล่าววา่‚ผมคิดวา่ระบบอุปถมัภด์า้นความสัมพนัธ์
ส่วนตวั ความเป็นญาติ เพ่ือน คนสนิท ก็เป็นปัจจยัหลกัท่ีใชป้ระกอบการเลือกตั้ง เพราะส่วนใหญ่ตอ้งเลือกญาติพ่ี
นอ้งตนเองอยูแ่ลว้‛ (นายอุดร ไชยมาศ. 30 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์)  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้าํชุมชนโดยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 5, 6, 7, 8 และปราชญ์
ชาวบา้น ท่ีคิดวา่ความสมัพนัธ์ส่วนตวัไม่วา่จะเป็นญาติหรือเพ่ือน มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะคิดวา่อยา่งไรเสียก็
ตอ้งในการสนบัสนุน ไม่เช่นนั้นความสัมพนัธ์ก็จะถูกตดัไป ซ่ึงตรงขา้มกบัผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3, 4 ผูน้าํทางศาสนา
และประธาน อสม. คิดวา่ความสมัพนัธ์ส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะตอ้งเลือกคนดีมีความสามารถเขา้ไป
บริหารทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งบทสัมภาษณ์ของผูใ้หญ่บา้น หมู่ 5 กล่าววา่‚ผมคิดวา่ระบบอุปถมัภด์า้น
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัเพราะตอ้งเลือกญาติพ่ีนอ้งดว้ยกนัอยูแ่ลว้ รู้จกันิสัยใจคอกนัดี และหากไม่เลือก เขารู้อาจจะ
มองหนา้กนัไม่ติด‛ (นายแสวง การรัตน์. 28 ธนัวาคม 2555, สมัภาษณ์)   

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บอุปถมัภ ์เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ปราชญช์าวบา้นเพียงคนเดียว
จากผูน้าํชุมชนทั้งหมดในเทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียงท่ีเห็นวา่ความสัมพนัธ์ในลกัษณะผูใ้ห้และผูรั้บไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจ เพราะจะเลือกจากคนท่ีดี มีผลงานโดดเด่น ในขณะท่ีผูน้าํคนอ่ืน ทั้งผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํทางศาสนา และ
ประธาน อสม. เห็นวา่เม่ือมีผูใ้หแ้ละเราคือผูรั้บ จะตอ้งตอบแทนโดยการลงคะแนนเสียงให ้ 

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนฝ่ายปกครองคือผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในตาํบล ปราชญ์ชาวบา้น และ
ประธาน อสม. มีความเห็นตรงกนัว่าความสัมพนัธ์ในลกัษณะผูใ้ห้และผูรั้บ ตอ้งมีการตอบแทน เม่ือมีการให้
ประโยชน์ก็ตอ้งตอบแทนดว้ยการลงคะแนนเสียงให้ ในขณะท่ีผูน้าํทางศาสนา เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้
และผูรั้บอุปถมัภ ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพราะตอ้งเลือกเพราะความดี ความสามารถ  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1,5 ปราชญ์ชาวบา้น และผูน้ําทางศาสนาให้
ความเห็นวา่ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอุปถมัภคื์อมีผูใ้ห้และผูรั้บอุปถมัภไ์ม่มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะถา้ผูส้มคัร
คนนั้นเป็นคนไม่ดี ก็ไม่จาํเป็นตอ้งตอบแทนดว้ยการลงคะแนนเสียงให้ ส่วนกลุ่มผูน้าํท่ีเห็นว่าความสัมพนัธ์
ลกัษณะเช่นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 3, 4, 6, 7, 8 และประธาน  อสม. เพราะเม่ือเราไดรั้บ
ประโยชน์ก็ตอ้งตอบแทนบุญคุณ  

ผลประโยชน์ทางการเมือง เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนทุกคนยกเวน้ปราชญช์าวบา้นท่ีเห็น
วา่หากตนไดรั้บขอ้เสนอเป็นผลประโยชน์ทางการ หรือการเขา้มาทาํงานร่วมในทีมก็จะนาํมาตดัสินลงคะแนน
เสียง ส่วนปราชญ์ชาวบา้นเห็นวา่ปัจจยัดา้นน้ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียง เพราะดว้ยอาชีพก็
ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเมือง  

เทศบาลตาํบลนิคม ท่ีเห็นว่าผลประโยชน์ทางการเมือง การสัญญาว่าจะให้เขา้ไปทาํงานในทีม หรือ
ตาํแหน่งในเทศบาล ก็จะนาํมาประกอบการตดัสินใจลงคะแนนเสียง ยกเวน้ผูน้าํทางศาสนาท่ีเห็นวา่ปัจจยัดา้นน้ี
ไม่มีผล เน่ืองจากอาชีพของตนไม่เก่ียวขอ้งกบัทางการเมือง  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ กลุ่มผูน้าํท่ีเห็นวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 5, 6 
และ 7 เน่ืองจากหากมีการสัญญาวา่จะให้ ทาํให้เกิดความหวงัจึงตดัสินใจเลือกและหากเราช่วยเหลือเขาแลว้เขาก็
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จะช่วยเหลือเรา แต่ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2, 3, 4, 8 ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม.เห็นวา่ปัจจยัน้ี
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ คนดี มีความสามารถ ไม่คดโกง จึงเป็นปัจจยัท่ีคาํนึงถึงมากกวา่  

อาํนาจทางการเมือง เทศบาลตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ผูน้าํชุมชนมีความเห็นตรงกนัวา่อาํนาจทางการเมือง
หรืออิทธิพลทางการเมืองไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพราะการเมืองทอ้งถ่ินไม่มีความรุนแรงมาก และเห็นว่า
การเป็นคนดี นโยบายท่ีดี มีผลมากกวา่  

เทศบาลตาํบลนิคม ผูน้าํชุมชนฝ่ายปกครองคือ ผูใ้หญ่บา้นและประธาน อสม. เห็นว่าอาํนาจทางการ
เมืองไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เน่ืองจากเป็นแค่การเมืองทอ้งถ่ิน ตาํบลมีขนาดเล็กจึงคิดวา่อาํนาจทางการเมืองไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจ ตรงขา้มกบัผูน้าํทางศาสนาท่ีเห็นวา่ อาํนาจทางการเมืองมีผลต่อการติดสินใจ กล่าวคือจะดูวา่ผู ้
ลงสมคัรอิงพรรคการเมืองพรรคใด หากเป็นพรรคการเมืองท่ีช่ืนชอบ ก็จะนาํมาประกอบการตดัสินใจ  

เทศบาลตาํบลภูสิงห์ กลุ่มผูน้ําท่ีเห็นว่าปัจจัยดา้นอาํนาจทางการเมืองไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1, 5 และ ปราชญช์าวบา้น เพราะไม่มีใครสามารถบงัคบัได ้และหากผูน้าํใชอ้าํนาจในการบงัคบั
ลงคะแนนก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน แต่กลุ่มท่ีเห็นวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่
หมู่ท่ี 2, 3, 4, 7, 8 ผูน้าํทางศาสนาและประธาน อสม. เพราะอาํนาจทางการเมืองท่ีมีมาจากการอิงพรรคการเมือง 
ซ่ึงถือวา่มีอิทธิพล และถา้หากเป็นพรรคท่ีช่ืนชอบก็จะตดัสินใจลงคะแนนเสียง  

สรุปผลการวจิยั 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครของเทศบาลต าบลโนนน ้าเกลีย้ง ดา้นเพศ เพศชายและเพศหญิง มี

สิทธิเท่าเทียมกนั แต่เหตุผลหลกัท่ีผูน้าํให้เหตุผลในการตดัสินใจเลือกผูล้งสมคัรท่ีเป็นเพศชาย คือ ตาํบลโนนนํ้ า
เกล้ียงมีนายกเทศมนตรีเป็นผูห้ญิงมาตลอด 4 สมยัจึงอยากเปล่ียนเป็นผูบ้ริหารผูช้ายบา้ง วา่มีการบริหารงานท่ี
ต่างกนัหรือดีกว่าหรือไม่  ดา้นอายุ คนรุ่นใหม่อายุน้อยคงจะทาํงานดีและคล่องตวักว่าคนท่ีมีอายุมาก  ดา้น
การศึกษา ตอ้งการผูท่ี้มีการศึกษา นั้นก็หมายถึง คนท่ีมีความรู้ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  เป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล 
สามารถปกครองคนอ่ืนได ้บริหารงานได ้และนาํความรู้ ท่ีมีพฒันาทอ้งถ่ิน  ดา้นฐานะ ไม่มีผลการตดัสินใจ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ข้ึนอยูก่บัการทาํงานและผลงานมากกวา่  ดา้นอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจนายกเทศมนตรี ควร
เคยประกอบอาชีพท่ีสุจริตไม่มีประวติัคดโกง  ดา้นตาํแหน่งทางสังคม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งอยา่งมาก หากมีตาํแหน่งทางสงัคม จะมีผลต่อค่านิยม และรวมถึงคะแนนเสียง 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครของเทศบาลต าบลนิคมดา้นเพศ มีสิทธิเท่าเทียมกนั เพศไหนก็ได ้
ขอใหเ้ป็นคนดี ทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม และรักในงาน  ดา้นอาย ุไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ข้ึนอยูท่ี่ความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ทาํงาน การทาํประโยชน์เพ่ือสังคม ดา้นการศึกษา ทาํให้คนมีความคิดกา้วหนา้ มีวิสัยทศัน์ท่ีดี ท่ีจะนาํมาพฒันา
ทอ้งถ่ินให้ก้าวหน้าได้ ด้านฐานะ การเลือกตั้งมีการใช้เงินจาํนวนมาก คนท่ีลงสมคัรควรมีฐานะการเงินท่ีดี
พอสมควร ดา้นอาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ขอให้เป็นอาชีพท่ีสุจริต  ดา้น
ตาํแหน่งทางสงัคม จะมีผลต่อความนิยม และคะแนนเสียง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนน 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครของเทศบาลต าบลภูสิงห์ ดา้นเพศ เพศชายหรือเพศหญิง มีสิทธิเท่า
เทียมกนั เพศไหนก็ได ้ขอให้เป็นคนดี สร้างประโยชน์เพ่ือสังคม และไม่หวงัผลประโยชน์ในทางท่ีผิด ดา้นอาย ุ
ตอ้งการคนท่ีมีอายมุากกวา่ ยอ่มมีประสบการณ์การทาํงานท่ีมากและสามารถนาํประสบการณ์ท่ีผ่านมา นาํมาใช้
บริหารงานในเทศบาลไดดี้กวา่คนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารงานเลย ดา้นการศึกษา การศึกษามีส่วนใน
การตดัสินใจ เน่ืองจากการศึกษาทาํให้คนมีความคิดท่ีกวา้งไกล สามารถคิดท่ีจะสร้างประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
รวมถึงการมีวสิยัทศัน์ท่ีดีอีกดว้ย ดา้นฐานะ ควรมีสถานะทางการเงินท่ีดีพอสมควรเพราะการลงสมคัรตอ้งใชเ้งิน
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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มาก ดา้นอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนน ผูส้มคัรตอ้งเคยประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไม่มีประวติัโกง ด้าน
ตาํแหน่งทางสงัคม จะมีผลต่อความเช่ือถือ นบัถือ และเป็นท่ีเกรงใจของคนในชุมชน  

ด้านกลุ่มหรือทีมผู้สมัครเลือกตั้งของเทศบาลต าบลโนนน ้าเกลีย้ง ดา้นนโยบายกลุ่ม เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพล เน่ืองจากนโยบายเป็นส่ิงจาํเป็นหากนโยบายดี มีประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน และแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินได ้
ดา้นผลงานกลุ่ม มีส่วนสาํคญัท่ีใชป้ระกอบในการตดัสินใจ ตอ้งดูผลงานท่ีผ่านมา วา่มีการพฒันาทอ้งถ่ินหรือไม่ 
และรวมไปถึง ผลงานท่ีลงมือปฏิบติัตรงตามนโยบายท่ีไดห้าเสียงไวห้รือไม่ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม 
หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงภายในกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีเห็นประโยชน์ส่วนตวั ก็จะมีผลต่อคะแนนนิยม 
ความน่าเช่ือถือของผูล้งสมคัร ด้านการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์มีส่วนอย่างมาก เพราะว่าจะได้รู้
คุณสมบติัผูล้งสมคัรเลือกตั้ง ประวติัของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในแต่ละราย รวมถึงนโยบายกลุ่ม  

ด้านกลุ่มหรือทีมลงสมัครลงเลือกตั้งของเทศบาลต าบลนิคม ดา้นนโยบายกลุ่ม เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพล เน่ืองจากนโยบายเป็นตวัท่ีจะบอกวา่หากเขาเขา้ไปทาํงานเขาจะทาํอะไรใหเ้รา ท่ีมีประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 
ดา้นผลงานกลุ่ม มีส่วนสาํคญัท่ีใชป้ระกอบในการตดัสินใจ ตอ้งดูผลงานท่ีผ่านมา วา่มีการพฒันาทอ้งถ่ินหรือไม่ 
และรวมไปถึง ผลงานท่ีลงมือปฏิบติัตรงตามนโยบายท่ีไดห้าเสียงไวห้รือไม่ ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม 
หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงภายในกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีเห็นประโยชน์แก่ตวั ก็จะมีผลต่อคะแนนนิยม 
ความน่าเช่ือถือของผูล้งสมคัรก็จะลดลงดว้ย ดา้นการประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์มีส่วนอยา่งมาก เพราะวา่
จะไดรู้้คุณสมบติัผูล้งสมคัรเลือกตั้ง ประวติัของผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในแต่ละราย รวมถึงนโยบายกลุ่ม  

ด้านกลุ่มหรือทมีลงสมคัรเลอืกตั้งของเทศบาลต าบลภูสิงห์ ดา้นนโยบายกลุ่ม นโยบายเป็นส่ิงท่ีจะทาํให้
ประชาชนทราบว่าหากพวกเขาเลือกผูส้มคัรเขา้ไปแลว้พวกเขาจะไดรั้บประโยชน์เร่ืองใดบา้ง ดา้นผลงานกลุ่ม 
ผลงานกลุ่มมีส่วนสาํคญัท่ีใชป้ระกอบในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถา้ดูผลงานท่ีผ่านมาแลว้ทาํดีเพ่ือ
ชุมชนมาตลอด เราก็ควรให้โอกาสเขาอีกคร้ัง ดา้นผลประโยชน์แห่งตนภายในกลุ่ม หากผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมี
ความมักได้ เห็นแก่ตัวเป็นภูมิหลังอยู่แล้ว ก็จะมีผลต่อคะแนนเสียง ความน่าเช่ือถือลดลงด้วย ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจะทาํให้ประชาชนทราบวา่ผูส้มคัรคือใคร มาจากไหน ประวติัคร่าวๆของ
ผูส้มคัรวา่มีความเป็นมาอยา่งไร ทราบถึงแนวนโยบายวา่เป็นอยา่งไร 

ด้านระบบอุปถัมภ์ของเทศบาลต าบลโนนน ้าเกลี้ยง ด้านความสัมพนัธ์ส่วนตวัตอ้งพิจารณาจาก
คุณสมบติัตวัผูส้มคัร หากเป็นญาติ เพ่ือนบา้น คนสนิทคุน้เคยกนั ก็เป็นปัจจยัหลกัท่ีใชป้ระกอบการเลือกตั้ง เพราะ
ส่วนใหญ่ตอ้งเลือกญาติพี่นอ้งตนเอง ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บอุปถมัภห์ากเรารับส่ิงของจากผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้ง เราตอ้งตอบแทนโดยการลงคะแนนให้ รวมถึงผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมีการสัญญาวา่จะให้ ก็เป็น
ปัจจยัหน่ึงในการลงคะแนนเสียง หากมองในอนาคตเขาอาจจะช่วยเหลือเราในบางส่ิงบางอยา่ง ดา้นผลประโยชน์
ทางการเมือง หากกลุ่มหรือทีมนายกเทศมนตรีไดรั้บการเลือกตั้ง ผูล้งคะแนนเลือกตั้งจะไดรั้บเลือกเขา้ไปทาํงาน
ในทีมหรือใหต้าํแหน่งทางการเมืองตอบแทน  ดา้นอาํนาจทางการเมือง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะการเมืองใน
เขตอาํเภอสหัสขนัธ์ ไม่ไดมี้ความรุนแรงมาก เพราะไม่มีแกนนาํของกลุ่มการเมืองท่ีชดัเจน บริบทของพ้ืนท่ีเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนใชชี้วติแบบเรียบง่าย อาํนาจทางการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการบงัคบัจิตใจ  

ด้านระบบอุปถัมภ์ของเทศบาลต าบลนิคมดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวั ความเป็นญาติ เพ่ือน คนสนิท ก็
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สัญญาว่าหากไดรั้บเลือก ผูล้งคะแนนเลือกตั้งจะไดรั้บโอกาสเขา้ไปทาํงานในทีม ตลอดจนสัญญาวา่หากไดรั้บ
เลือกตั้งจะรับลูก หลาน เขา้ทาํงานในเทศบาลดว้ย ดา้นอาํนาจทางการเมือง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะทุกคนมี
สิทธิท่ีจะตดัสินใจเลือกคนท่ีถูกใจ เขา้ไปรับใชส้ังคม และประชาชนรับรู้ในสิทธิของการมีอิสระในการเลือก
ผูแ้ทน 

ด้านระบบอุปถัมภ์ของเทศบาลต าบลภูสิงห์ ดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวั ความเป็นญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝูง 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะคนอ่ืนจะเป็นอยา่งไร ดีแค่ไหน ก็ตอ้งช่วยเหลือญาติ
พ่ีนอ้งตวัเองอยูดี่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บอุปถมัภ ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง เพราะเราตอ้งเลือกคนดี เขา้ไปบริหารงานในเทศบาล จึงจะทาํใหเ้ทศบาลเจริญกา้วหนา้ ดา้นผลประโยชน์
ทางการเมือง การให้ผลประโยชน์ทางการเมือง คือ หากมีการให้สัญญาวา่ถา้ไดรั้บเลือก จะมีการตอบแทน เช่น 
ช่วยลูกหลานเขา้ทาํงาน ดา้นอาํนาจทางการเมือง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ เพราะยิง่ผูส้มคัรใชอ้าํนาจมากประชาชน
ก็จะไม่ชอบ นกัการเมืองตอ้งเขา้กบัชาวบา้นไดทุ้กระดบั ไม่หยิง่ ไม่บา้อาํนาจ 

อภิปรายผลการวจิยั 
1.ปัจจยัด้านคุณสมบัตส่ิวนตวัของผู้สมคัร 

  จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผูล้งสมคัรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ตาํบล
เหตุท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มใหค้วามสาํคญักบัประเด็นการคดัสรรผูล้งสมคัร ซ่ึงหากผูล้งสมคัรมีความเพียบพร้อม มี
บุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัส่วนตวัท่ีเหมาะสมกวา่ผูส้มคัรคนอ่ืน ไดแ้ก่ การศึกษา เพศ ฐานะทางการเงินดี และ
ตาํแหน่งทางสงัคม เป็นโอกาสท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งก็มีสูง  ในทางกลบักนัหากผูส้มคัรรายใดไม่มีความโดดเด่น  
ไม่มีความพร้อมแมเ้พียงดา้นใดดา้นหน่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โอกาสท่ีจะเพล่ียงพลํ้าหรือพ่ายแพใ้นการเลือกตั้ง
ก็เป็นไปไดเ้ช่นกนั ส่วนปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ อาชีพ ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ หากประกอบอาชีพท่ี
สุจริตก็เป็นพอ  
  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีรวตัน์ บาลทิพย ์(2541, บทคดัย่อ) ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า คุณสมบัติส่วนตวัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นปัจจัยจูงใจท่ีสําคญัท่ีสุด ในการ
ลงคะแนนเสียงใหผู้ส้มคัร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ และสอดคลอ้งกบังานของ ณัฐกร วิทิตานนท์ (2544, 
หนา้ 29-31) ท่ีวา่ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ดา้นตวัคุณสมบติัผูล้งสมคัร 
ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสัตย ์ความมีช่ือเสียงทางสังคม ความสัมพนัธ์กบัพรรคการเมือง วิธีการหา
เสียง เป็นตน้ 

2. ปัจจยัเกีย่วกบัการตดัสินใจด้านกลุ่มหรือทมีผู้ลงสมคัรรับเลอืกตั้ง  
การพิจารณาคุณสมบติัควรพิจาณาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาส่งผูล้งสมคัรเป็นลาํดบั

แรก จากนั้นควรพิจารณาจากวสิยัทศัน์ นโยบายและประสบการณ์ในการทาํงานเป็นองคป์ระกอบในลาํดบัถดัมาเพ่ือ
เป็นปัจจยัเสริมดว้ย เพราะหากผูส้มคัรมีบุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัส่วนตวัพร้อมในทุกดา้น หากแต่เป็นผูท่ี้ไม่มี
วสิยัทศัน์และหรือดอ้ยประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงการพิจารณามองท่ีผลงานท่ีผา่นมา ผลงานของกลุ่ม นโยบายท่ี
ทาํไดจ้ริง เกิดผลประโยชน์ต่อตาํบล 

  ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบั เชาวลิต นาสา (2545, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการรับรู้ข่าวสาร 
ความรู้ การประชาสมัพนัธ์กลุ่มผูส้มคัร มีผลต่อทศันคติต่อการตดัสินในลงคะแนนเลือกตั้ง และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ลดัดา โสภา  (2553-85) ไดท้าํการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งและพฤติกรรมการไปใชสิ้ทธิ
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เลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการรับรู้ข่าวสาร จากส่ือต่างๆมีผลทาํให้สามารถช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกตั้ง 

ทั้งน้ีขอ้คน้พบยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรพิน จอกถม (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ประชาชนเห็นวา่ปัจจยัโดยรวม และมี 3 ดา้น คือ ดา้นนโยบายของกลุ่ม ดา้นผลงานของกลุ่ม 
และดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก และเห็นวา่มี 2 ดา้น คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์และดา้นความสัมพนัธ์
ส่วนตวั มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนในดา้นผลประโยชน์แห่งตน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 3. ปัจจยัด้านระบบอุปถัมภ์ 

เครือข่ายทางสงัคม เป็นระบบเครือญาติกบัความสาํเร็จในการเขา้สู่ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี ในประเด็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติกบัเครือข่ายทางสังคม ทาํให้ทราบว่าพ้ืนท่ีทั้ ง 3 ตาํบล มีรูปแบบของระบบ
การเมืองท่ีไดรั้บการถ่ายทอดโครงสร้างเชิงอุปถมัภม์าจากชนชั้นทางสังคม อนัเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ของสงัคมในอดีตท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัของชาวบา้นในชุมชนมาเป็น
เง่ือนไขท่ีจะคอยเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายฐานเสียงทางการเมืองกับระบบเชิงอุปถัมภ์ การให้
ผลประโยชน์ภายใน การสญัญาวา่จะใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง และจะรับลูกหลานเขา้ทาํงานท่ีเทศบาล 

เครือญาติมีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายทางสังคมต่างๆในเขตเทศบาลในอาํเภอสหัสขนัธ์ ทั้ง 3 ตาํบล 
กล่าวคือ  การตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากกลุ่มเครือข่ายทางสังคม  ซ่ึงใน
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพ่ือนบา้น กลุ่มเพ่ือนสนิท ท่ีลว้นแต่เป็นเครือญาติ
กนัหรือมีเครือข่ายทางสังคมร่วมกนั  มีการดาํรงชีวิต มีกิจกรรมอยูร่่วมกนัในชุมชนมาอยา่งยาวนาน  รวมถึงการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตามประเพณีประจาํของทอ้งถ่ิน จากรุ่นสู่อีกรุ่น  ความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติระหวา่ง
เครือข่ายทางสงัคมกลุ่มต่างๆ ลว้นเป็นสายสัมพนัธ์ท่ีสืบทอดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การให้การสนบัสนุน 
ช่วยเหลือเม่ือมีเร่ืองราว การขอร้อง ตามเหตุการณ์ต่างๆ ลว้นเป็นความช่วยเหลือดา้นระบบอุปถมัภ ์ท่ีเคยปฏิบติั
กนัมา ดงันั้นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีลว้นแต่มีระบบเชิงอุปถมัภ ์ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
ถือเป็นฐานเสียงหรือหวัคะแนน ท่ีกาํหนดชยัชนะแก่ผูล้งสมคัรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กชพร  กันทะวงค์  (2551:  บทคัดย่อ) ผล
การศึกษาพบว่าระบบอุปถมัภ์มีรูปแบบความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัการลงคะแนนเลือกตั้ง ของเทศบาลตาํบลในเขต
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี  

1. รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี กบักลุ่มผูล้งคะแนนเสียงใน
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เช่นเดียวกบังานของ สุดารัตน์ นนัทวงศ ์ (2551:บทคดัยอ่) ท่ีไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบการตดัสินใจของ
ผู ้เลือกตั้ งในการลงคะแนนเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีตําบลธงธานี จังหวดัร้อยเอ็ด ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งจะใช้
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องคป์ระกอบอยู ่7 อยา่งในการตดัสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ผูส้มคัรนายกเทศมนตรี ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัของ
ผูส้มคัร ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการปกครองรูปแบบของเทศบาล ดา้นการรณรงคห์าเสียง ดา้นระบบอุปถมัภ ์
ดา้นสภาพปัญหาของการตดัสินใจ ดา้นนโยบายและภาพลกัษณ์ของผูส้มคัร ดา้นภูมิหลงัของผูส้มคัร และยงัพบวา่
นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้นแลว้ยงัมีระบบอุปถมัภ ์เขา้มาเป็นปัจจยัอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นคุณสมบติัผูล้งสมคัรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ตาํบล กลุ่มผูน้าํให้
เหตุผลข้อเสนอแนะการพิจารณาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ว่า ควรพิจาณาคุณสมบัติผู ้ลงสมัคร
นายกเทศมนตรี รองลงมาอยากให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งพิจารณาท่ีผลงานท่ีเคยสร้างผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ควรเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสตัย ์เสียสละเพ่ือส่วนรวม มี
ความเป็นผูน้าํ ทราบปัญหาของทอ้งถ่ิน ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง ไม่ทาํผิดกฎหมายเลือกตั้ง ประชาชนตอ้งไม่ขายเสียง 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และออกมาใชสิ้ทธิให้มาก และเทศบาลควรจดัการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด้วยความเป็นกลาง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ เจ้าหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งจบัและลงโทษผูก้ระทาํผิดให้ได ้และลงมาดูแลพ้ืนท่ีอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีคือความแน่ชดัวา่ระบบอุปถมัภย์งัคงดาํรงอยูใ่นวิถีการปกครองในเช่ือ
ว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะขจดัระบบน้ีออกไปได้ และอาํนาจทางการเมืองท่ีแทจ้ริงแลว้เป็น
อาํนาจท่ีแฝงอยูใ่นระบบการปกครองของไทย ในทางตรงกนัขา้มในอดีตท่ีเช่ือวา่ผูน้าํจะตอ้งเป็นเพศชายแต่ใน
ปัจจุบนัเพศไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูน้าํ แต่ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษามากข้ึน 

2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในทศันคติของ
ผูน้าํชุมชนกรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลในอาํเภอสหัสขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูศึ้กษามองวา่ควรมีการ ปรับปรุง
การศึกษาในคร้ังต่อไปในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ี ควรศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ผูล้งสมัครรับเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีกบัการสงักดัพรรคการเมือง ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ในกลุ่มผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกตั้งนอกเหนือจากกลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน ศึกษาปัจจยัดา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงท่ีอาจมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอสหัสขนัธ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ มีการศึกษาปัจจยัผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งและควรมีการศึกษาการขยายขอบเขตดา้น
อาํนาจผูน้าํกบัประชาชน  
 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากอาจารยว์รวุฒิ จาํลองนาค อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใน
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ณัฐกานต์ อคัรพงศ์พิศกัด์ิ ประธานกรรมการสอบ และ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ศุทธิกานต์ มีจัน่ กรรมการสอบ การศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีให้ความกรุณาในการปรับปรุง แกไ้ข ให้



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 557 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ขอ้เสนอแนะ จนทาํให้การสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบพระคุณ ผูน้ํา
ชุมชน ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํดา้นศาสนา และประธาน อสม.ตาํบลโนนนํ้ าเกล้ียง ตาํบลนิคม และตาํบลภูสิงห์ ทุก
ท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีขอขอบพระคุณการสนับสนุนทั้ ง
แรงกายแรงใจของครอบครัว ญาติพ่ีนอ้งและเพ่ือนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจ และอยู่เคียงขา้งและคอยให้
กาํลงัใจเร่ือยมา จนทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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เกล้ียง อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555. 
นายนิคม ใจคาํดี เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, นายสุรชาติ  อ่ิมพลู เป็นผูส้มัภาษณ์ สมัภาษณ์ท่ี หมู่ 2 ตาํบลนิคม  อาํเภอสหสั

ขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555. 
นายไพบูรณ์ ภูแดนแผน เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, นายสุรชาติ  อ่ิมพลู เป็นผูส้มัภาษณ์ สมัภาษณ์ท่ี หมู่ 1 ตาํบลนิคม 

อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555. 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 558 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

นางสอน ภูบรรทดั เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, นายสุรชาติ  อ่ิมพลูเป็นผูส้มัภาษณ์ สมัภาษณ์ท่ี หมู่ 2 ตาํบลภูสิงห์ อาํเภอส
หสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555. 
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ขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555. 
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System Permitting the Successful Entry into the Position of Chairman of the 
Tambon Bright Phon Thong, Roi -Et Province 

Suwanna  Janthawonsa* 
Vorrawut  jumlongnak** 

 
Abstract 

Study of System kinship with success in entering the Position  prime Subdistrict Sawang Phon 
Thong, Roi Et province. The study focused on the relationship between kinship relationships in social 
networks and the role of kinship  for with the electoral process at the local level. The results showed 
that Relationship between the kinship relationships in social networks. To be elected president of 
Tambon Administration Organization. The part of kinship networks and relationships in society. 
Because the majority of the community known as kinship relations in society, such as common 
ancestry ancestry. The neighbors. Close friends. Or was acquainted. In the role of kinship with the 
electoral process at the local level that Relative importance to the selection of candidates is elected. 
Particularly the candidate. Has a personality. Proper manner. Knowledge. And family, and as a side. 
The campaign will have a form similar techniques and strategies is the preparation of a smear 
campaign. Using mobile car advertising campaign. Postcards distributed integers. Talking to propose 
policies to the public. As the team approached the elections with several candidates will be assigned to 
a trusted relative or canvasser to join as observers at polling stations. In order to get the right to vote. 
And prevent election fraud by his opponents to score on their opponents down. Reply to get a return, it 
may be the board of directors. Or relatives may be able to work in the agency. 

 
Keyword: System Permitting/ Successful Entry into the Position/ Tambon Bright Phon Thong,           
                  Roi -Et  Province 

 
ระบบเครือญาติกบัความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสว่าง  อ าเภอโพนทอง  จังหวดัร้อยเอด็ 
สุวรรณา  จนัทะวงษา* 

 วรวุฒิ  จ าลองนาค** 
บทคดัย่อ 

การศึกษาระบบเครือญาติกับความสําเร็จในการเขา้สู่ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลสว่าง 
อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็ มุ่งศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาติกบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคมและ
ศึกษาบทบาทของเครือญาติท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน  ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างเครือญาติกบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม การไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากระบบเครือญาติและเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม  เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในชุมชนเป็น
ระบบเครือญาติกนัมีความสมัพนัธ์ในสงัคมร่วมกนั  เช่น เช้ือสายวงศต์ระกลู  ความเป็นเพ่ือนบา้นกนั  เพ่ือนสนิท
กนั  หรือเป็นคนท่ีรู้จกัมกัคุน้  ในดา้นบทบาทของเครือญาติท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินนั้น  ญาติ
ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการคดัสรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมาก  โดยเฉพาะการลงสมคัรรับเลือกตั้ง มีการเลือกบุคคลท่ี
มีบุคลิก ลกัษณะท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทาํงดา้นครอบครัวและฐานะ  และในการรณรงค์

                                                 
* Master Students, College of Politics and Governance Mahasarakham University 
** Lecturer, College of Politics and Governance Mahasarakham University, Advisor 
* นิสิตปริญญาระดับโท สาขาการเมืองการปกครอง, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** อาจารย์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ท่ีปรึกษา       
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หาเสียงเลือกตั้ง ก็จะมีรูปแบบ เทคนิค  และกลวธีิต่างๆ ท่ีคลา้ยๆ กนั คือ การจดัทาํป้ายหาเสียง การใชร้ถเคล่ือนท่ี
โฆษณาหาเสียง การแจกโปสการ์ดนมัเบอร์ การพูดคุยนาํเสนอนโยบายให้ประชาชนทราบ การใชที้มงานเขา้หา
ประชาชน เป็นตน้ การเลือกตั้งมีหลายหน่วย ผูล้งสมคัร ก็จะมอบหมายให้ญาติหรือหัวคะแนนท่ีไวใ้จไดเ้ขา้ไป
ร่วมคอยสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือดูความเรียบร้อยในการมาใชสิ้ทธิลงคะแนน และป้องกนัการโกง
เลือกตั้งจากฝ่ายตรงขา้มท่ีจะทาํใหค้ะแนนฝ่ายของตนลดลง การไดรั้บตอบผลตอบแทนก็อาจไดเ้ป็นคณะบริหาร 
หรือญาติพ่ีนอ้งอาจจะไดเ้ขา้มาทาํงานในหน่วยงาน เป็นตน้   
 
ค าส าคญั  :  ระบบเครือญาต/ิ ความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหน่งท างการเมอืง/ อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
บทน า 
 ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  และเป็นกฎหมายท่ีใชจ้ดั
ระเบียบการบริหารงานในตาํแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515  มีผลบงัคบัใช ้
2 มีนาคม  2538  ทาํใหมี้การปรับฐานะการบริหารงานในระดบัตาํบลโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของ
สภาตาํบลทัว่ประเทศออกเป็น  2 รูปแบบ  ดงัน้ี 
 1)  รูปแบบ “สภาตาํบล” ไดรั้บการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อนัไดแ้ก่ สภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนตํ่ากวา่ 150,000  บาท   
 2)  รูปแบบ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล” (อบต.) ตั้งข้ึนจากสภาตาํบลท่ีมีรายได ้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ในปีงบประมาณท่ี ล่วง ติดต่อกันสามปี  เฉ ล่ียไม่ตํ่ ากว่า ปีละ  150,000 บาท โดยทํา เ ป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชน มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดโดยมีตวัแทนของประชาชนเขา้ไปทาํหนา้ท่ี
ภารกิจเพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
 ในอดีตการเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ินคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดม้าจากมติของสภาทอ้งถ่ินโดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
เป็นผูเ้ลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินคนใดคนหน่ึงเป็นผูบ้ริหารท้องถ่ิน ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงการเลือกตั้งคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นแบบเลือกตั้งผูบ้ริหารโดยตรงจากประชาชนทาํให้เป็นการแยกอาํนาจของฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาออกจากกนัอยา่งชดัเจน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นองคก์รท่ีมีเขตพ้ืนท่ีกาํหนดไวแ้น่นอนเป็นนิติบุคคล 
มีอิสระในการดาํเนินงาน  อยา่งไรก็ดี การปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก็เหมือนกนั
กฎหมายกาํหนดใหป้ระชาชนเป็นผูเ้ลือกทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัของทอ้งถ่ิน กล่าวคือประชาชนจะเป็นผู ้
เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเขา้มาทาํ
หนา้ท่ีแทนประชาชนในการบริหารงานของทอ้งถ่ินให้ตรงตามความตอ้งการของประชาชนให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาติกบัเครือข่ายความสมัพนัธ์ในสงัคม   
  2. เพื่อศึกษาบทบาทของเครือญาติท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ส่วนตาํบลสวา่ง  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ในประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติกบัเครือข่ายทาง
สงัคม ทาํใหท้ราบวา่พ้ืนท่ีตาํบลสวา่ง มีรูปแบบของระบบการเมืองท่ีไดรั้บการถ่ายทอดโครงสร้างทางวฒันธรรม
แบบดั้งเดิมเชิงอุปถมัภม์าจากชนชั้นทางสงัคม อนัเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ของสังคมในอดีต
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ท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันของชาวบ้านในชุมชนมาเป็นเง่ือนไขท่ีจะคอยเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือข่ายฐานเสียงทางการเมืองกบัระบบเชิงอุปถมัภ ์ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มผูล้งสมัครรับเลือกตั้ ง  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติเป็นระบบท่ีคอยเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ในเครือข่ายทางสังคมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มพรรคพวก  กลุ่มร่วมงานกิจกรรมของส่วนรวมหรือกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เขา้มาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเป็นฐานเสียงทางการเมืองของกลุ่มผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในแต่ละคนให้ไดรั้บ
ชยัชนะในการเลือกตั้งก็ตาม แต่จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติท่ีเคยเป็นระบบท่ีคอย
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในเครือข่ายทางสงัคมกลุ่มต่างๆ นั้น ปัจจุบนักลบัการเป็นการทาํใหเ้กิดการแยง่ชิงตาํแหน่ง 
อาํนาจและผลประโยชน์ของเครือญาติหรือพ่ีน้อง หรือเพ่ือนบ้านท่ีมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกันในชุมชนเป็น
ทุนเดิมแต่ในอดีตใหก้ลบักลายเปล่ียนแปลงเป็นความแตกแยกในเครือญาติหรือเครือข่ายทางสังคมต่างๆ อนัเกิด
จากการสร้างฝัก-แบ่งฝ่าย การแบ่งกลุ่มกอ้นทางการเมืองตามผลประโยชน์ทางการเมืองจากพวกพอ้งเดียวกนัเพ่ือ
แลกเปล่ียนกบัฐานเสียงและชัยชนะในการเลือกตั้งซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
ระบอบประชาธิปไตยในระดบัรากหญา้ 
 
2. บทบาทของเครือญาตทิีม่ต่ีอกระบวนการเลอืกตั้งในระดบัท้องถิ่น 
 2.1 การคดัสรรผู้ทีล่งสมคัรรับเลอืกตั้ง 
 ผูศึ้กษาไดพิ้จาณาจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่ม  สรุปไดว้่า การคดัสรรผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้งมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก บุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะท่ีเหมาะสมในการลงสมคัรรับเลือกตั้งตอ้งมี
บุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัส่วนตวั เช่น การศึกษาดี มีฐานะทางการเงินดี  มีช่ือเสียง มีผูใ้ห้การสนับสนุน  มี
ความซ่ือสตัย ์ไม่ถือตวั เขา้หาประชาชนและเป็นท่ีรู้จกัยอมรับของประชาชน  เป็นตน้  ทั้งน้ี เหตุท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
กลุ่มให้ความสําคญักับการคดัสรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งท้องถ่ิน ถือเป็นกระบวนการทาง
การเมืองในระดับรากหญา้ท่ีสําคญัอย่างยิ่งเพราะเป็นการเปิดโอกาสท่ีนักการเมืองท้องถ่ินใช้เป็นประตูทาง
การเมืองในการกา้วสู่อาํนาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเน่ืองจากมีเขตเลือกตั้งหรือสนามทางการเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุด  นอกจากนั้นอาจใชก้ารเขา้สู่สนามเลือกตั้งดงักล่าวเป็นบนัไดสําหรับใชก้า้วขา้มไปสู่การเลือกตั้งท่ีมีเขต
เลือกตั้งหรือสนามการเลือกตั้งท่ีใหญ่มากข้ึน เช่นในระดบัจงัหวดัคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) หรือ
ระดับประเทศคือ การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส) ในอนาคตหากมีฐานเสียงท่ีดีและได้รับการ
สนบัสนุนจากประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจยัแห่งความสาํเร็จบนถนนสายการเมืองดงักล่าวไม่สามารถปฏิเสธได้
เลยว่าการคดัสรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมีความสําคญัในลาํดบัตน้ๆ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงเพราะการเลือกตั้งในระดับ
ทอ้งถ่ินเป็นการเลือกตั้งท่ีมีเขตเลือกตั้งท่ีเล็กจึงเป็นการง่ายในการหาเสียงหรือทาํความรู้จกักบัประชาชนในเขต
เลือกตั้งเพ่ือโนม้นา้วใหล้งคะแนนใหต้นเอง ซ่ึงหากผูล้งสมคัรมีความเพียบพร้อม มีบุคลิกลกัษณะและคุณสมบติั
ส่วนตวัท่ีเหมาะสมกวา่ผูส้มคัรคนอ่ืน เช่น การศึกษาสูง ฐานะทางการเงินดี จาํนวนเครือญาติและหวัคะแนนมาก 
โอกาสท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งก็มีสูง  ในทางกลบักนัหากผูส้มคัรรายใดไม่มีความโดดเด่น  ไม่มีความพร้อมแม้
เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โอกาสท่ีจะเพล่ียงพลํ้าหรือพา่ยแพใ้นการเลือกตั้งก็เป็นไปไดเ้ช่นกนั  
 ดงันั้น  สาํหรับการคดัสรรผูท่ี้ลงสมคัร ควรท่ีจะพิจารณาปัจจยัความพร้อมในเร่ืองบุคลิกลกัษณะและ
คุณสมบติัส่วนตวัการศึกษา ฐานะทางการเงิน และจาํนวนเครือญาติและหัวคะแนน  เป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาส่งผูล้งสมคัรเป็นลาํดับแรก จากนั้นควรพิจารณาจากวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทาํงานเป็น
องค์ประกอบในลาํดบัถดัมาเพ่ือเป็นปัจจยัเสริมด้วย เพราะหากผูส้มคัรมีบุคลิกลกัษณะและคุณสมบัติส่วนตวั
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University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
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พร้อมในทุกดา้น หากแต่เป็นผูท่ี้ไม่มีวิสัยทศัน์และหรือดอ้ยประสบการณ์ในการทาํงาน ผูน้ั้นก็อาจพบกบัความ
พ่ายแพใ้นการเลือกตั้งก็เป็นได ้แต่หากเม่ือคดัสรรไดผู้ท่ี้มีบุคลิกลกัษณะและคุณสมบติัส่วนตวัพร้อมในทุกดา้น
ประกอบกบัเป็นผูมี้วสิยัทศันใ์นการทาํงานและประสบการณ์ในการทาํงานดว้ยแลว้ คุณสมบติัดงักล่าวจะส่งผลให้
ตวัผูส้มคัรเองและหรือเครือญาติตลอดจนหัวคะแนนใชเ้ป็นจุดเด่นเพ่ือโนม้นา้วจิตใจให้ประชาชนลงคะแนนให้
ผูส้มคัรรายดงักล่าวไดง่้ายข้ึน อนัเป็นแสดงถึงโอกาสท่ีบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บเลือกตั้งยอ่มเป็นไปไดโ้ดยง่ายข้ึน
เช่นเดียวกนั 
 2.2 การรณรงค์หาเสียงเลอืกตั้ง 
 ผูศึ้กษาไดพิ้จาณาจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เครือญาติ
และหัวคะแนนต่างใชรู้ปแบบหรือกลยทุธ์ในการหาเสียงในคลา้ยๆ กนั คือ การจดัทาํป้ายหาเสียง แนะนาํตวัเอง  
การใชร้ถเคล่ือนท่ีโฆษณาหาเสียง พดูคุยนโยบายใหป้ระชาชนไดท้ราบและใชที้มงานในการหาเสียง เป็นตน้ เป็น
การนาํเอารูปแบบหรือกลยทุธ์ของการเลือกตั้งในระดบัจงัหวดั (อบจ.) หรือระดบัประเทศ (ส.ส) มาใชอ้ยา่งเต็ม
รูปแบบในการเลือกตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองท่ีเลก็ท่ีสุด  ทั้งน้ี รูปแบบในการหา
เสียงของผูส้มคัรอาจเห็นเองจากส่ือประเภทต่างๆ เช่น  โทรทศัน์  วิทย ุทางอินเทอร์เน็ต หรืออาจเห็นไดจ้ากการ
สงัเกตวธีิการหาเสียงของการเลือกตั้งในระดบัจงัหวดั (อบจ.) หรือระดบัประเทศ (ส.ส) ท่ีผูส้มคัรและหัวคะแนน
เขา้มาหาเสียงในเขตพ้ืนท่ี  แลว้นาํเอารูปแบบหรือกลยทุธ์ดงักล่าวมาใชก้บัการเลือกในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ของตน อยา่งไรก็ดี  การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในลาํดบัถดัมาจากการ คดั
สรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง โดยลกัษณะรูปแบบของการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัดงัท่ีได้
กล่าวมาในขา้งตน้ การท่ีจะโนม้นา้วหรือแยง่ชิงพ้ืนท่ีการตดัสินใจจากประชาชนไดจ้าํตอ้งอาศยัเครือข่ายกลุ่มเครือ
ญาติและหวัคะแนน ในการเดินหนา้พบปะประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือขอคะแนน โดยนาํบุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่นและ
วิสัยทัศน์ตลอดจนประสบการณ์ในการทาํงานของผูส้มคัรไปถ่ายทอดให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้ทราบ
ขอ้เท็จจริงให้มากท่ีสุดเพื่อท่ีประชาชนจะไดต้ดัสินใจเลือกผูส้มคัรในฝ่ายของตนเองเป็นนายกอง ค์การบริหาร
ส่วนตาํบล และหากกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือญาติและหัวคะแนนของผูส้มคัรรายใดมีจาํนวนมากและหรือเป็น
บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือและทาํงานเป็นทีมดว้ยแลว้ การท่ีจะนาํความคิดนโยบายและวิสัยทศัน์ของผูส้มคัรไป
ถ่ายทอดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีก็เป็นการง่ายท่ีประชาชนจะคลอ้ยตามและลงคะแนนเสียงใหผู้ส้มคัรฝ่ายตนเองได ้  
 2.3 การตดิตามตรวจสอบในวนัเลอืกตั้ง 
 ผูศึ้กษาไดพิ้จาณาจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง  สรุปไดว้า่ การเลือกตั้งมีหลายหน่วยจึง
เป็นไปไม่ไดท่ี้ผูส้มคัรจะเฝ้าสงัเกตความเรียบร้อยในการลงคะแนนและการนบัคะแนนไดต้ลอดเวลาในทุกหน่วย
เลือกตั้ง ผูส้มคัรจึงมกัจะมอบหมายใหเ้ครือญาติหรือหวัคะแนนคนสนิทคอยสงัเกตการณ์แทนตน และเม่ือผูส้มคัร
ทุกฝ่ายต่างมอบหมายให้เครือญาติหรือหัวคะแนนคนสนิทคอยสังเกตการณ์แทนตน  การตรวจสอบติดตาม
ดังกล่าวเป็นการป้องกันกระบวนการโกงการเลือกตั้ งจากฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะทําให้เกิดการ
เสียเปรียบทางการเมือง เช่น การซ้ือเสียง  การเกณฑค์นมาลงคะแนน  หรือการใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงขา้ม  หากพบ
เห็นความผิดปกติในการลงคะแนนหรือในการนบัคะแนน สามารถทกัทว้งหรือโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
 2.4 การตอบแทนผลประโยชน์ 
 ผูศึ้กษาไดพิ้จาณาจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ก่ียวขอ้ง  สรุปไดว้า่ คิดเห็นของในส่วนของเครือ
ญาติและหัวคะแนนท่ีให้ความช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งลว้นเป็นไปในลกัษณะต่างตอบแทน 
โดยเครือญาติและหัวคะแนนท่ีลงแรงช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรืออาจช่วยเหลือผูล้งสมคัรเป็นเงินทอง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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หรือส่ิงของต่างตอ้งการประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ จากผูส้มคัรหากชนะการเลือกตั้งตามแต่จะตกลงกนั
ได ้ อนัเป็นการสะทอ้นภาพของระบบเครือญาติแบบอุปถมัภท่ี์ชดัเจนในสังคมชนบทชาวบา้นท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่อาศยัร่วมกนัโดยช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในเครือญาติ   
 อย่างไรก็ดี  แมว้่าระบบดงักล่าวจะเป็นระบบท่ีเก่าแก่อยู่คู่กบัสังคมชนบทชาวบา้นมานานอีกทั้งเป็น
ระบบท่ีดีท่ีทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งรักสามคัคีกนัแบบเครือญาติซ่ึงถือเป็นดา้นบวกของระบบดงักล่าว  แต่ในทาง
กลบักนัระบบดงักล่าวกลบัไม่สอดคลอ้งกบัการเลือกตั้งในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล (อบต.)  การเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส) 
เหตุเพราะเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอนัเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง  คือการใหป้ระชาชน
ไดมี้โอกาสเลือกผูแ้ทนของตนไปทาํงานในองคก์รต่างๆโดยเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
และเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ตลอดจนนโยบายท่ีดีเขา้ไปทาํงานในองคก์รต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคญั  
โดยไม่ไดพิ้จารณาเฉพาะในความเป็นเครือญาติแต่เพียงอยา่งเดียว  เพราะดา้นลบของระบบเครือญาติก็คือ  เป็น
การยึดท่ีตัวบุคคลท่ีเป็นเครือญาติเป็นสําคัญจนเกินไป  ซ่ึงหากผู ้ลงสมัครเป็นบุคคลท่ีไม่ดีไม่มีความรู้
ความสามารถหรือมีเจตนาไม่สุจริตในการจะเขา้ไปทาํงานก็ย่อมท่ีจะทาํเกิดการฉ้อฉลในรูปแบบต่างๆ และ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รอยา่งร้ายแรงในทา้ยท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 

  จากการศึกษา เร่ือง ระบบเครือญาติกบัความสําเร็จในการเขา้สู่ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหาร ส่วน
ตาํบลสวา่ง อาํเภอโพนทองจงัหวดัร้อยเอด็  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาติกบัเครือข่ายความสมัพนัธ์ในสงัคม 
 เครือญาติมีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคมต่างๆ ในเขตตาํบลสว่าง กล่าวคือ การ
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากกลุ่มเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม ซ่ึง
ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาวบา้นท่ีลว้นแต่เป็นเครือญาติกนัหรือมีเครือข่ายความสัมพนัธ์
ในสงัคมร่วมกนั เช่น เช้ือสายวงศต์ระกลูมาจากท่ีเดียวกนั เพ่ือนบา้นกนั เพ่ือนสนิทกนั หรือเป็นคนท่ีรู้จกัมกัคุน้ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผส่นิทสนมกนัจากรุ่นสู่อีกรุ่น ความสมัพนัธ์ของระบบเครือญาติระหวา่งเครือข่ายความสมัพนัธ์
ในสงัคมกลุ่มต่างๆ ดงักล่าวจึงลว้นแต่เป็นความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภท่ี์เคยมีแต่ในอดีตต่อเม่ือมีระบบการเลือกตั้ง
เกิดข้ึน  ระบบเลือกตั้งดงักล่าวจึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภท่ี์มีความใกลชิ้ดกบัระบบเครือญาติ 
และไดถู้กยดึมาเป็นหลกัในการสร้างและกาํหนดฐานเสียงของผูส้มคัรแต่ละคน 
 ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกชพร  กันทะวงค์  (2551:  บทคัดย่อ) 
งานวิจยัเร่ือง ระบบอุปถมัภก์บัการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาลตาํบล 3 แห่งในเขตอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่ระบบอุปถมัภมี์รูปแบบความสมัพนัธ์ในการกา้วสู่ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี ของ
เทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี 
 1.1 รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี กบักลุ่มผูล้งคะแนนเสียง
ในตาํบล ไดแ้ก่ การใชร้ะบบหวัคะแนนหรือเครือข่ายความสมัพนัธ์  
 1.2 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่างๆ แก่ประชาชนของผูส้มคัรนายกเทศมนตรีใน
ฐานะผูใ้ห้ ท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ ได้แก่ สัญญาว่าจะให้ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายคือนโยบายท่ีใชส้าํหรับการหาเสียง 
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  1.3 รูปแบบการให้ความสนับสนุนการลงคะแนนเสียงให้แ ก่ผู ้สมัคร รับ เ ลือกตั้ ง เ ป็น
นายกเทศมนตรี เพราะเคยไดรั้บประโยชน์จากผลงานทางการเมืองของผูน้ั้น      
 2. บทบาทของเครือญาติท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
 2.1 เครือญาติไดใ้หค้วามสาํคญักบัการคดัสรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเป็นอยา่งมากโดยมีบทบาทใน
การคดัเลือกบุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะท่ีเหมาะสมในการลงสมคัรรับเลือกตั้ง เช่น  การศึกษาดี  มีฐานะทางการเงินดี  
มีช่ือเสียง  มีผูใ้หก้ารสนบัสนุน  มีความซ่ือสตัย ์ไม่ถือตวั เขา้หาประชาชนและเป็นท่ีรู้จกัยอมรับของประชาชนมี
ผลงานเป็นท่ีประจกั ทาํงานเก่ียวกบัชุมชุนมาก่อน เป็นตน้  จากนั้นควรพิจารณาจากวิสัยทศัน์และประสบการณ์
ในการทาํงานเป็นองค์ประกอบในลาํดบัถดัมาเพ่ือเป็นปัจจยัเสริมดว้ย ทั้งน้ี  เหตุท่ีเครือญาติให้ความสําคญักบั
ประเด็นการคดัสรรผูล้งสมคัร เพราะการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้นเขตเลือกตั้งไม่กวา้งมากนกั  และประชาชนส่วนใหญ่
รู้จกัสนิทสนมกนัดีตามรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเครือญาติเชิงอุปถมัภ ์
 2.2 บทบาทของเครือญาติผูส้มคัรในรณรงคห์าเสียง มีรูปแบบ  เทคนิค  และกลวิธีต่างๆในขา้งตน้  
โดยอาศยัระบบเครือขา่ยทางสงัคมต่างๆกบัความสมัพนัธ์ในรูปแบบระบบอุปถมัภใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยๆกนั คือ การ
จดัทาํป้ายหาเสียง การใชร้ถเคล่ือนท่ีโฆษณาหาเสีย แจกโปสการ์ดนมัเบอร์ พูดชูนโยบายให้ประชาชนทราบ เป็น
ตน้ 
 2.3 เน่ืองจากการเลือกตั้งมีหลายหน่วยผูส้มคัรจึงมกัจะมอบหมายให้เครือญาติหรือหัวคะแนนคน
สนิทคอยสงัเกตการณ์แทนตน ตามหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเพ่ือดูความเรียบร้อยในการมาใชสิ้ทธิลงคะแนนและ
การส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งติดตามการนับคะแนนของคณะกรรมการโดยการ
ตรวจสอบติดตามดงักล่าวเป็นการป้องกนักระบวนการโกงเลือกตั้งจากฝ่ายตรงขา้มท่ีจะทาํให้คะแนนฝ่ายของตน
ลดลง เช่น การซ้ือเสียง การเกณฑค์นมาลงคะแนน หรือการนับคะแนนของกรรมการท่ีไม่ถูกตอ้งเพ่ือช่วยเหลือ
ผูส้มคัรรายอ่ืนเป็นตน้    
  2.4 การตอบแทนผลประโยชน์ คือ อาจจะได้ตาํแหน่งทางการเมือง เช่นไดเ้ป็นคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ในส่วนของญาติ-พ่ีนอ้ง ความมีหนา้มีตาในสงัคม ก็จะไดก้ารยอมรับนบัถือทางสังคม ลูกหลานอาจจะได้
เขา้มาทาํงานเป็นลูกจา้งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ควรเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสตัย ์เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ผูน้าํ รู้ปัญหาของทอ้งถ่ิน ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง ไม่ทาํผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 
 2.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะตอ้งมองความสาํคญัของประชาชนเป็นหลกัและใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3.  อยากใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้ไปทาํหนา้ท่ีบริหารบา้นเมืองเป็นคนดี  มีคุณธรรม บริหารงานตาม
หลกัธรรมมาธิบาล มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
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Factors that Led to the Anti-Nuclear Movement: A Case Study of Thailand were 
Not networked plants in Sirindhorn District Ubon Ratchathani Province 

Supakan  Chompoowong* 
Vorrawut  jumlongnak** 

 
Abstract 

 Factors leading to the movement against nuclear power plants: a case study of the network 
does not have a nuclear power plant Sirindhorn district in Ubon Ratchathani province. Study aimed to 
determine the cause of the resistance. Development process. Networking. And guide the movement of 
the people do not want nuclear power plants, Thailand. The results show that Development of network 
group formation, movement against nuclear power. Caused by the conflict in the community for the 
support and benefits that are expected to receive. And the lack of participation of the community, the 
Electricity Generating Authority of Thailand. Information distortion side only. The approval of the 
people in the area. Force and became a separate group of villagers opposed to the project. Factors that 
led to the movement against nuclear power plants, including the safety factor to life and health from 
radioactive contamination. Factors impact on the social well-being lifestyle. Economic factors. To 
adversely affect the trade in the area. Factors that affect the interests of conflict within communities. 
Movement networks Thailand's nuclear power plants have not been supported by a variety of 
networking groups. But was not successful as it could be in operation. Caused conflict within the 
community. Most individuals rack influential local politicians may affect the services within the 
community. And driven by the government. Oriented information to only one side. And also offer 
benefits for local leaders to support the project. 
 
 
Keyword: Network Groups to Thailand not only Nuclear Power Plant/ Construction of a Nuclear   
                  Power Plant 

 
ปัจจยัทีน่ าไปสู่การเข้าร่วมขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ : 

กรณศึีกษากลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ อ าเภอสิรินธรจงัหวดัอุบลราชธาน ี
ศุภกานต ์ ชมภูวงษ*์ 
วรวฒิุ  จาํลองนาค** 

 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่าย
ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี มุ่งศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดรูปแบบการต่อตา้น 
การพฒันาขบวนการ การสร้างเครือข่าย และแนวทาํงการเคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ผลการปรากฏวา่ การพฒันาการก่อเกิดกลุ่มเครือข่ายขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกิดจากความ
ขดัแยง้คนในชุมชนท่ีให้การสนับสนุนและไดรั้บผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และขาดการมีส่วนร่วมการ
ประชาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การบิดเบือนขอ้มูลเพียงด้านเดียว ท่ีผ่านการเห็นชอบจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี กลายเป็นแรงต้านและแบ่งแยกกลุ่มชาวบ้านท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการ ปัจจัยท่ีนําไปสู่
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** Lecturer, College of Politics and Governance Mahasarakham University, Advisor 
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ขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความปลอดภยัต่อชีวิตและสุขภาพจากการปนเป้ือนสาร
กมัมนัตรังสี ปัจจยัดา้นผลกระทบดา้นสงัคมท่ีจะเปล่ียนวถีิชีวติความเป็นอยู ่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ท่ีจะส่งผลเสียต่อ
การคา้ขายในพ้ืนท่ี ปัจจยัท่ีเกิดจากผลประโยชน์ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ภายในชุมชนเดียวกนั การเคล่ือนไหว
กลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายท่ีหลากหลาย แต่ก็ยงัไม่
ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควรในการดาํเนินงาน เกิดจากความขดัแยง้ภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่แกรงอิทธิพล
นกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีอาจจะมีผลต่อการบริการภายในชุมชน รวมถึงเกิดจากแรงผลกัจากรัฐบาล ท่ีมุ่งเนน้ใหข้อ้มูล
เพียงดา้นเดียว และยงัยืน่ขอ้เสนอผลประโยชน์ต่อผูน้าํระดบัทอ้งถ่ินใหส้นบัสนุนโครงการ 
 
ค าส าคญั: กลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์/ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์  
 
บทน า 
 การพฒันาในทศวรรษท่ี 1970 ในประเทศอุตสาหกรรมท่ีเจริญกา้วหน้า เรียกร้องให้กลบัไปสู่คาํสอน
ดั้ งเดิมของศาสนา กล่าวคือกลับไปสู่วฒันธรรมภูมิปัญญาดั้ งเดิมของตน การเรียกร้องดังกล่าวได้เกิดเป็น
ขบวนการเรียกร้องสิทธิต่างๆของตนเอง เช่น ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี ขบวนการเคล่ือนไหวของคนพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมในประเทศต่างๆ หรือแมแ้ต่ขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้กินอาหารธรรมชาติอยา่งขบวนการมงัสวิรัติ 
เพ่ือใหก้ลบัสู่รูปแบบดั้งเดิมหรือตามภูมิปัญญา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2545:1) 

ขบวนการเคล่ือนไหวในประชาสังคมโลกทําให้เห็นภาพกลุ่มบุคคลหลากหลายกลุ่มท่ีออกมา
เคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิในการจดัการทรัพยากร การออกมาเคล่ือนดงักล่าวตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาอาํนาจจาก
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและกลุ่มนายทุน ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมทัว่ทุกมุมโลก และ
ในแต่ละสังคมก็จะมีรูปแบบแนวทางการเคล่ือนไหว เป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป ขบวนการมกัหลีกเล่ียงการ
ปฏิบติัการในภาคการเมืองโดยตรง ท่ีประเทศกาํลงัพฒันา การเคล่ือนไหวขบวนการเป็นส่วนหน่ึงของการเมือง
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะผูร่้วมขบวนการตอ้งการเปล่ียนการจดัสรรอาํนาจท่ีเป็นอยูเ่สียใหม่ (ผาสุก พงษไ์พจิตร
และคณะ. 2545:22) 
 สาํหรับในประเทศไทย เร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 1 ถึงปัจจุบนั ไดมี้นโยบายเก่ียวกบัการ
พฒันาประเทศ ท่ีมีส่วนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการเมือง 
โดยเฉพาะโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น การสร้างเข่ือน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีไดส่้งผลกระทบ
ต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชุมชนอยา่งรุนแรงโดยเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินอีสานท่ีคนชนบทส่วนใหญ่อาศยัทรัพยากร
เพ่ือการดาํรงชีพ ปัจจุบนักระแสการพฒันาชุมชนกลายเป็นกระแสหลกั เน่ืองจากเป็นการพฒันาท่ีไม่ไดค้าํนึงถึง
มิติทางวฒันธรรม เน่ืองจากให้ความสําคญักบัสังคมภายนอกมากกว่าสังคมภายในชุมชน โดยละเลยภูมิปัญญา 
ศักยภาพและความหลากหลายของทรัพยากรท้องถ่ิน อีกแนวทางหน่ึงเป็นการพฒันาท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ 
‚วฒันธรรมทอ้งถ่ิน‛ เนน้การพ่ึงตนเอง การเก้ือกลูระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และความกลม
เกลียวในชุมชน ในสังคมไทย แนวการพฒันาทั้งสองกระแสอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหน้ากนัตลอดมา 
(อานนัท์ กาญจนพนัธ์ุ. 2528 : 22-32) ปี 2540 แมจ้ะมีการผนวกแนวคิดการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินโดยชุมชน
เป็นผูด้าํเนินการโดยมีการร่าง พ.ร.บ ฉบับประชาชน แต่ในทางปฏิบัติไม่ไม่ก้าวหน้าและไม่แตกต่างไปจาก
แผนพฒันารูปแบบต่างๆ ปัญหาดงักล่าวสืบเน่ืองจากการจดัการท่ีถูกผูกขาดและรวมศูนยโ์ดยรัฐ ซ่ึงเกิดจากมายา
คติท่ีว่า รัฐคือองค์กรกลางท่ีสามารถจัดสรรทรัพยากรไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รัฐยงัคงใชว้ิธีการควบคุมและ
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จดัการโดยรัฐ (State control) และอีกดา้นหน่ึงก็ให้ความสาํคญักบัการควบคุมและจดัการโดยเอกชน ในดา้นการ
ควบคุมและการจดัการโดยรัฐ (วเิชียร บุราญรักษ.์ 2548:1) 
 ในท่ามกลางความขัดแยง้ทางการเมืองท่ีมีการพฒันาชุมชนท่ีขาดการมีส่วนร่วมจึงก่อให้เกิด การ
เคล่ือนไหวของ ‚ภาคประชาสังคม‛ ท่ีเกิดจากการรวมเป็นการรวมตวัของสมาชิกในชุมชน เพ่ือร่วมกันทาํ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนดว้ย ตนเอง เช่น การแกไ้ขปัญหาชุมชน การวางแผนพฒันาชุมชน การกาํหนดขอ้ตกลง
ร่วมกนัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีวตัถุประสงคห์รือสนใจในเร่ืองเดียวกนั เป็นการรวมตวักนั
ตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครสั่ง สมาชิกท่ีมารวมกนัมีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมดาํเนินการและร่วมรับผิดชอบอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัภายใตข้อบเขตของกฎหมายและศีลธรรมอนัดี
ของสังคม ทาํให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ดว้ยกนั มีความรัก ความเอ้ืออาทร ผูกพนัต่อกนัดว้ยความรู้สึกสํานึกใน
ความเป็นเจา้ของชุมชน จะส่งผลให้กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ
การเมืองเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็มีขอ้จํากัด เพราะยุทธศาสตร์ของ ‚ภาคประชาสังคม‛ เน้นการลดบทบาทและ
ความสาํคญัของการเมืองระบบรัฐสภา 

กรณีการพฒันาประเทศดา้นพลงังาน รัฐไดส้นบัสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับการขยายตวัของ
ประเทศ รวมถึงความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไดศึ้กษาผลตอบแทนการลงทุนคุม้คา้กบัต่อ
การลงทุนในโครงการดงักล่าว แต่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธไดว้่าผลท่ีจะตามมากบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งไปกวา่นั้นผลท่ีเกิดจากการพฒันาประเทศอยา่งรวดเร็วท่ีอาจมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการตดัสินใจ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวรัฐขาดการประชาคม 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ใชอ้าํนาจรัฐเพียงฝ่ายเดียวในการตดัสินใจ จนเกิดการรวมกลุ่มภาคประชาชน
ลุกข้ึนต่อต้านจากท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ การเรียกร้องสิทธิจากผลกระทบ รวมถึงการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ (อิสระธรรม ไทยถาวร. 2550:4-5) 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีจาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งพลงังานทดแทนโดยเสนอแผนโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเฉพาะท่ีจังหวดัอุบลราชธานีท่ีเป็นจังหวดัอยู่ในแผนก่อสร้าง ท่ีรัฐบาลขาด
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซ่ึงเป็นความตอ้งการระดบับน ไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการระดบั
รากหญา้ จึงเป็นการซํ้ าเติมสถานการณ์และทาํให้ปัญหาซับซ้อนและหลากหลายมิติให้ยากต่อการแกไ้ขปัญหา 
หายนะเดิมอนัเกิดจากจากความผิดพลาดของการดาํเนินโครงการพฒันาของรัฐ ซ่ึงชาวอุบลราชธานีได้ต่อสู้
คดัคา้นจนถึงปัจจุบนั การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงจะมีอนัตรายมากกว่าปัญหาเดิมหลายต่อหลายเท่า และ
ก่อใหเ้กิดขบวนการต่อสูข้องประชาชน ซ่ึงบาดแผลและความเจ็บปวดของชาวอุบลราชธานียงัไม่ไดรั้บการเยยีวยา 
การดาํเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในคร้ังน้ี ยงัใชก้ระบวนการท่ีซํ้ ารอยเดิม
ของการสร้างเข่ือนปากมูลและเข่ือนสิรินธร ซ่ึงเป็นกระบวนท่ีไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมต่อชาวบา้น ให้ขอ้มูลเพียง
ดา้นเดียว และประชาชนเจา้ของพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ดงันั้นจึงเกิดประเด็นวิจยั
เก่ียวกับปัจจัยท่ีนําไปสู่การเข้าร่วมขบวนต่อต้าน การพฒันาการต่อต้าน การสร้างเครือข่าย แนวทางการ
เคล่ือนไหว และปัญหาอุปสรรค การต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยศึกษากรณี กลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอา
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือนาํไปสู่ขบวนการสร้างพลงัทางการเมืองภาคประชาชน
อยา่งจริงจงัในอนาคตต่อไป 
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ของกลุ่มเครือข่าย คนไทย

ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 
 2.เพ่ือศึกษารูปแบบขบวนการต่อต้าน การพฒันาขบวนการ การสร้างเครือข่าย และแนวทางการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
วธีิการศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแกนนาํ จาํนวน 5 คน และกลุ่มสมาชิก 
จาํนวน 20 คน รวมทั้งหมด 25 คน เลือกกลุ่มวจิยัโดยวธีิเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เด่ียวและสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการต่อตา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชแ้บบสมัภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือกลุ่มแกนนาํ จาํนวน 5 
คน กลุ่มสมาชิก จาํนวน 20 คน เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของกลุ่มแกนนาํและกลุ่มสมาชิก เพ่ือให้ตรงกบัเร่ืองและ
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงพยายามใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระจายและครอบคลุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากภาคสนามขั้นตอนต่อไปคือ การนาํเอาขอ้มูลท่ีไดม้า
จดัทาํให้เป็นระบบโดยหาความหมาย แยกแยะองคป์ระกอบ ตีความ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล เพ่ือนาํไปสู่การอธิบายทาํความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะใชก้าร
วเิคราะห์เชิงอรรถาธิบาย โดยทาํการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์น้ี  
 
ผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี 
สรุปไดต้่อไปดงัน้ี  
 1.ปัจจยัเชิงโครงสร้าง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้มีการเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อนัไดแ้ก่ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการของภาครัฐ ซ่ึงมียุทธศาสตร์แผนการพฒันาประเทศเน้น
พฒันาอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการส่งออก สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ไดเ้สนอแนวคิดแผนพฒันาดา้นพลงังานในปี พ.ศ. 2509 เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือ
รับรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมจาํนวนประชากร ซ่ึงนาํมาสู่การขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมอยา่ง
มากมาย หน่ึงในโครงการนั้ นได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีมีการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ภายในประเทศเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีการผลกัดนัโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเสนอผา่มติคณะรัฐมนตรีหลายยคุ หลายสมยั เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ จาก
นโยบายดา้นพลงังาน ท่ีมีการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การเคล่ือนไหว
ทางสงัคม ท่ีไดบ้ทเรียนจากผลกระทบจากนโยบายและโครงการพฒันาของรัฐ ท่ีไดเ้ขา้มารุกราน เปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไม่เคยรับรู้ขอ้มูลขอ้ดี และขอ้เสียจากการ
ก่อสร้างโครงการดงักล่าว 
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 2.ปัจจยัดา้นบริบทและส่ิงเอ้ืออาํนวย ประกอบดว้ย  ปัจจยัภายในท่ีเอ้ือท่ีสาํคญัในขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองภาคประชาชน ไดแ้ก่ วฒันธรรม ท่ีเป็นรากฐานของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีมีวิถีชีวิตในบริบทของชุมชน 
หากเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเกิดผลกระทบ จากส่ิงใดส่ิงหน่ึง ได้แก่ โครงการจากรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อ
วฒันธรรม ท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน หรือส่ิงท่ีมีค่า ส่ิงท่ีเคารพในชุมชน ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง จึงก่อเกิดการ
โตแ้ยง้ คดัคา้น จากคนในทอ้งถ่ิน ท่ีอา้งความชอบธรรมในถ่ินท่ีอยูอ่าศยั จนเกิดการรวมกลุ่มเพ่ืออา้งความชอบ
ธรรมในการปกป้องทรัพยากรในพ้ืนท่ี ระหวา่งผูท่ี้สนบัสนุนและผูท่ี้ไม่สนบัสนุน นอกจากน้ี ปัจจยัในการระดม
ทรัพยากร (Resource Mobilization) ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการรัฐ เกิดจาก
การระดมแนวคิด ความรู้ อุดมการณ์ ทรัพยากร ระดมทุน อาหาร เครือข่าย ท่ีจะช่วยเหลือขบวนการเคล่ือนไหว 
ทั้งการสนบัสนุนดา้นวชิาการ การประชาสมัพนัธ์ และการติดต่อส่ือสารจากหน่วยงานต่างๆ 

ส่วนปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง ปัจจุบนัรัฐธรรมนูญฉบบัพทุธศกัราช 2540 
กายเป็นโอกาสทางการเมืองท่ีเปิดพ้ืนท่ีทางการเมือง ในการเคล่ือนไหวของขบวนการทางการเมืองภาคประชาชน 
โครงสร้างโอกาสทางสังคม เกิดการขยายตวัของการส่ือสารกนัไดส้ะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีโอกาสเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้รับขอ้มูลดา้นวิชาการ การเคล่ือนไหวจากฝ่ายตรงขา้ม ทาํให้มีโอกาสในการตอบโตไ้ดง่้าย
และรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ดงันั้นจากการศึกษา ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้น
โรงไฟฟ้าของกลุ่มคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี ไดเ้กิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีก่อเกิด การพฒันา การร่วมมือกบัเครือข่ายพนัธมิตร ภายใตแ้นวคิดประชาสังคม เนน้กระบวนการมีส่วนร่วม 
การปุกระดมมวลชน การปกครองดว้ยตนเอง ให้เกิดการมีจิตสาํนึกหวงแหนทรัพยากร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
คิด ตดัสินใจ ปกป้องทรัพยากร และตอบโตรั้ฐท่ีเขา้มารุกรานพ้ืนท่ีทางสงัคม 

ประการท่ีสอง รูปแบบขบวนการต่อตา้น การพฒันาขบวนการ การสร้างเครือข่าย และแนวทางการ
เคล่ือนไหว 

1.รูปแบบการเคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเคร่ืองมือ
และเทคนิคการเคล่ือนไหวท่ีจะส่ือสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือความเขม้แขง็ การพฒันา ตลอดจนการตอบ
โตก้ลุ่มเป้าหมาย รูปแบบแนวทางการเคล่ือนไหวการคดัคา้น ไดแ้ก่ การแจกใบปลิว การประทว้ง การยื่นหนงัสือ 
การชุมนุม การการนาํกลุ่มผูชุ้มนุมเคล่ือนไหวสู่พ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือประทว้ง อาจกล่าวไดว้า่รูปแบบการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองภาคประชาชนของกลุ่มคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาํเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี ใช้
แนวทางการเคล่ือนไหวต่อสู้ตามแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New social Movement) ท่ี
มุ่งเนน้แกป้ระเด็นปัญหา เพ่ือเรียกร้องบนพ้ืนท่ีสาธารณะ อนัจะนาํไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
ประชาชนอยา่งเขม้ขน้ เป็นการตอบโตแ้นวทางการพฒันานโยบาย โครงการรัฐ การใชอ้าํนาจ ซ่ึงแนวทางการ
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ความหายนะต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร ตลอดจนการพฒันาต่าง 
  2.การพฒันาการของกลุ่มและแนวทางการเคล่ือนไหวจากปรากฏการท่ีเกิดข้ึนท่ีได้การก่อตั้งกลุ่ม
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ไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์ไดอ้อกมาต่อตา้น คดัคา้นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิ
เคลียร์  



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 572 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 2.2 การจดัโครงสร้างหนา้ท่ีการทาํงานของกุ่มเครือข่าย มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีให้แกนนาํ จดัตั้ง
ประธาน รองประธาน กรรมการ ผูป้ระสานงาน เหรัญญิก เลขา สมาชิกภายในกลุ่ม  
 2.3 แนวทางการเคล่ือนไหวเร่ิมจากการนาํของกลุ่มแกนนาํเขา้ยื่นหนงัสือเรียกร้องให้ยติุโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อนายกรัฐมนตรี  

 2.4 การเคล่ือนไหว เป็นการส่ือสารการเมืองการเมืองสู่ภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชน โดยการ
เดินขบวน แจกใบปลิว ชูป้ายคดัคา้น การพดูคุย ใชร้ถกระจายเสียง การจดัเวที การเขา้ร่วมถกประเด็นปัญหาผ่าน
ส่ือมวลชน ตลอดจนเคล่ือนไหวไปในสถานท่ีหน่วยงานของรัฐบาล  
 2.5 การตอบโต ้โดยการแจกใบปลิว การเดินประทว้ง นัง่ประทว้ง การจดัเวทีเสวนา การทาํประชา
วจิารณ์ ยืน่หนงัสือใหย้กเลิกการก่อสร้าง โดยจดัสมาชิกติดต่อประสานงานใหข้อ้มูลข่าวสารใหท้นัท่วงที นาํเสนอ
ขอ้เท็จจริงผา่นระบบสารสนเทศ หรือระบบอินเตอร์เน็ท  
 2.6 การตรวจสอบการทาํงานของราชการ ยื่นหนงัสือตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้ทบทวนกระบวนการทาํงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งรอคาํตอบหรือคาํช้ีแจงจาก
ภาครัฐ  
 จากปรากฏการณ์ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม มีการพฒันาการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสนอมุมมองท่ี
คดัคา้น โตแ้ยง้นโยบายรัฐบาล นาํเสนอผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการกระทบต่อวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ของขบวนการภาคประชาคมท่ีออกมาเรียกร้อง ความเป็นธรรม 
ขอ้เท็จจริงจากรัฐ ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างโครงการ ดังนั้นการเปิดเผยตวั กลุ่ม องค์กร เป็นกระแสนิยม ภาค
ประชาชน โดยมีการจดัวางตาํแหน่งสมาชิกภายในกลุ่ม มีรูปแบบการทาํงาน แนวทางการเคล่ือนไหว และการ
แสวงหากลุ่มพนัธมิตร  (วเิชียร บุราญรักษ,์ 2448-129-130)  
  3.การระดมทรัพยากร/การสร้างเครือข่ายรูปแบบการระดมทรัพยากรกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอา
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีรูปแบบการสร้างเครือข่าย ประกอบดว้ย กลยุทธ์ท่ีหน่ึง การระดมสมาชิก 1 ต่อ 10 คือให้
แกนนาํกลุ่ม 1 คน ใหห้าสมาชิกใหไ้ด ้10รายกลยทุธ์ท่ีสอง การสร้างเครือข่าย โดยเชิญนกัวิชาการและหาแนวทาง
ร่วมกนั กลุ่มเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมขบวนการไดแ้ก่ กลุ่มนกัวชิาการมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กลุ่มฮกันํ้ าเข่ือนปากมูล 
กลุ่มฮกันํ้ าเข่ือนสิรินธร กลุ่มคดัคา้นโรงไฟฟ้าชีวมวลกลางหมู่บ้านคาํสร้างไชย อาํเภอสว่างวีระวงค์ จงัหวดั
อุบลราชธานี  กลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กลุ่มสมชัชาคนจนเข่ือนปาก กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมืองจงัหวดัอุบล(คป.สม) พ่อคา้ประชาชนชาวจงัหวดัอุบลราชธานี 
เครือข่ายคุณสดใส สร้างโศก 
 การระดมทรัพยากรเป็นอีกยุทธวิธีหน่ึงเพ่ือสร้างแนวร่วมของกลุ่มคน หรือจดัหาสมาชิกท่ีมีแนวคิด
เดียวกนั มีผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม  กรณีความสาํเร็จของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้าพลงังานไฟฟ้า
นิวเคลียร์เกิดจากขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ การฉวยโอกาส
ทางสงัคม ดา้นส่ือ การประชาสมัพนัธ์ และกลุ่มพนัธมิตร  (วเิชียร บุราญรักษ,์ 2448-134) 
 
อภิปรายผล 
 การจัดตั้ งกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากนโยบายพัฒนาประเทศสู่ประเทศ
อุตสาหกรรม แนวคิดการจดัหาพลงังานทดแทนจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงในการพฒันาประเทศ เช่นเดียวกบัการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ ในพ้ืนท่ีอาํเภอสิรินธร ถึงแมจ้ะมีการลงพ้ืนท่ีสาํรวจ การวิเคราะห์ผลกระทบ 
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การจัดทาํประชาคม แต่ประชาชนบางกลุ่มยงัมีข้อสงสัยและขอ้ขดัแยง้เก่ียวกับขอ้มูลหลายด้าน โดยเฉพาะ
ผลกระทบท่ีจะตามมารวมทั้งขอ้ดี และขอ้เสียท่ีประชาชนตอ้งการรับรู้ขอ้มูล สอดคลอ้งกบั วิเชียร บุราญรักษ ์
(2448-138) ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดขบวนการต่อตา้น เกิดจากความไม่ชดัเจนของโครงการ ท่ีประชาชนไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูล
ครบรอบดา้น โครงการหลายโครงการจากรัฐส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม จึงเกิดการรวมกลุ่ม
เพื่อตรวจสอบการทาํงานของรัฐ 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์กรณีศึกษาอาํเภอสิรินธร 
จงัหวดัอุบลราชธานี เกิดจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม และ
ผลประโยชน์ จะเห็นไดว้่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกลุ่มกนัเพ่ือต่อตา้นโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใช้พ้ืนท่ีทางสังคมผ่านกระบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ ประภาส  ป่ินตบแต่ง (2441-215) จากยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศเพ่ือสร้างความมัน่คงดา้น
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพฒันาระบบอุตสาหกรรม รัฐทุ่มงบประมาณเพ่ือเร่งรัดโครงการ เพียงเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ปากทอ้งของประชาชน ผลท่ีตามมาเกิดผลกระทบความขดัแยง้ภายในชุมชน เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม
จากการปฏิบติัจากภาครัฐ และการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในสงัคม  

พฒันาการและแนวทางการเคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 
พบวา่เร่ิมตน้จากการเสนอตวัผ่านส่ือต่างๆ ของกลุ่มแกนนาํการจดัโครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีภายในกลุ่ม การยื่น
หนงัสือเรียกร้องยติุโครงการ การโดยการเดินขบวน แจกใบปลิว ชูป้ายคดัคา้น การพูดคุย ใชร้ถกระจายเสียง การ
จดัเวที การเขา้ร่วมถกประเด็นปัญหาผา่นส่ือมวลชน ตลอดจนเคล่ือนไหวไปในสถานท่ีหน่วยงานของรัฐบาล การ
ตอบโต ้ใหข้อ้มูลข่าวสารใหท้นัท่วงที นาํเสนอขอ้เท็จจริงผา่นระบบสารสนเทศ หรือระบบอินเตอร์เน็ท และการ
ตรวจสอบการทาํงานของราชการ เพ่ือใหท้บทวนกระบวนการทาํงาน  เกิดปรากฏการณ์ขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคม มีการพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเสนอมุมมองท่ีคดัคา้น โตแ้ยง้นโยบายรัฐบาล นาํเสนอผลกระทบท่ีเกิด
จากโครงการกระทบต่อวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ของ
ขบวนการภาคประชาคมท่ีออกมาเรียกร้อง ความเป็นธรรม ขอ้เท็จจริงจากรัฐ ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างโครงการ 
ดงันั้นการเปิดเผยตวั กลุ่ม องคก์ร เป็นกระแสนิยม ภาคประชาชน โดยมีการจดัวางตาํแหน่งสมาชิกภายในกลุ่ม มี
รูปแบบการทาํงาน แนวทางการเคล่ือนไหว และการแสวงหากลุ่มพนัธมิตร  (วเิชียร บุราญรักษ,์ 2448-129-130)  
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People’s Participation on the Local Development in Tambon Yang - Aom, 
Takunto District, Kalasin Province 

 
Warawut  Art- Aim * 

SanyaKenaphoom** 
Abstract 

 
 The objectives of this research are 1.) To study people's participation on the local 
development in Tambon Yang - Aom,  Takunto District, Kalasin Province. 2.) To compare with 
people's participation on the local development in Tambon Yang - Aom, Takunto District, Kalasin 
Province classified by age, education and income. and 3.) To study the suggestion about participation 
on the local development in Tambon Yang - Aom,  Takunto District, Kalasin Province.  The sample are 
living in Yang-Aom sub-district consist of 316  subject. The instrument used for collecting data were 
the five rating scale of questionnaires with 0.95 of Reliability Discrimination power were between 0.54 
- 0.73.  And the IOC were between 0.66 - 1.00.  The statistic were analyzed by means of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and F-test (One - Way ANOVA). The Ouality data was analyzed 
by content Andylis. 
 Result of the findings were as follows: 
  1. The level of people‟s participation on the Local Development in Tambon Yang - 
Aom,  Takunto District, Kalasin Province were at medium level. According to each aspect, Ranging 
from the highest to the lowest levels ; Namely, Participation of decision making, Participation of 
Benefit, Participation of performance, Participation of evaluation. 
  2. Hypothesis testing found that people with different age, education and income  
per month. Their opinions of people‟s participation on the Local Development in Tambon Yang - Aom,  
Takunto District, Kalasin Province were indifferent.  Considering each aspeet f0undthat Classified by 
age there‟re different on the Benefit, and Classified by education was different on thebdecision Making 
and the benefit by statistical significant al .05 levels. 
  3. The suggestion with people‟s participation ; ranging from the first three highest  
levels ; namely, Tambon administrative organization should invited people go to community 
participation‟s meeting. Tambon administrative organization should be public‟s relation come in 
participated for local development plan. Tambon administrative organization should be opportunity to 
people come in participated for evaluation follow by local development plan. 
 
 
Keywords: People’s Participation in the Local Development / Tumbon Yang-Aom Takunto    

                    District, Kalasin Province / Women Leadership 
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กนั และ3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาในเขต
พ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใช้วิธีวิจยั  เชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ประชาชน
จาํนวน 361 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 20 ขอ้   
มีค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั 0.95 มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้รวมทั้งฉบบั 0.54 - 0.73 มี IOC รวมทั้งฉบบั 0.66 - 
1.00 สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟหรือการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาํงเดียว (F-test / One ” Way ANOVA) และนาํเสนอดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ดา้นการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ ดา้นการมีส่วนร่วม ในการปฏิบติัการ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลาํดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอ  ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้านซ่ึงจําแนกตามอายุ พบว่ามีความแตกต่างกันในเร่ืองการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ โดยมีประชาชนผูมี้อายไุม่เกิน 30 ปี มีส่วนร่วมสูงกวา่ประชาชนท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปีข้ึนไป และ
จาํแนกตามการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างในดา้นการตดัสินใจ และด้านผลประโยชน์ โดยมีประชาชนผูจ้บ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีส่วนร่วมสูงกวา่ผูจ้บการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้, มธัยมศึกษาตอนปลาย 
และอนุปริญญาข้ึนไป 
 3. สําหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม โดยเรียงลาํดบัสูงสุด 3 อนัดบัแรก มีดงัน้ีคือ องค์การ
บริหารส่วนตาํบล ควรเชิญชวนให้ประชาชน เห็นความสําคัญของการ มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลดาํเนินการตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  
 
ค าส าคญั : การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น/ ต าบลยางอู้ม อ าเภอคนัโท จ.กาฬสินธ์ุ 
 
บทน า 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้โดยเนน้ใหรั้ฐตอ้งเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม เช่น 
หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 บญัญติัไวว้า่ รัฐ
ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550.  2550 : 22)  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไดมี้โอกาส
แสดงทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งมีการนาํความคิดเห็น
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ดงักล่าว ไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการ
เพ่ิมคุณภาพของการตดัสินใจการลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และทาํให้ง่ายต่อการ
นาํไปปฏิบติั อีกทั้งช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรมและช่วยใหท้ราบความห่วงกงัวลของประชาชน
และค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของของสาธารณชน 
(ประหยดั  หงส์ทองคาํ.  2546 : 112)   
 อยา่งไรก็ตามความเขม้แขง็ของการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นรากแกว้ท่ีสาํคญัของการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นสังคมหรือประเทศใดนั้น จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการเมืองและ
การบริหารของประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าว เป็นกระบวนการท่ีมีผลต่อวิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของตัวประชาชนเอง ดังนั้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน จึงเป็น
กระบวนการพฒันาโดยประชาชนท่ียดึ ‚ประชาชน‛ เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัใน
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของประชาชน จึงกล่าวไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ินเป็น
รากฐานท่ีสาํคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการปกครองโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนอยา่ง
แทจ้ริง (พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์.  2549 : 138) 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง จัดตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 ซ่ึงถือ
วา่เป็นการกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชนในการปกครองตนเอง เป็นองคก์รทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น นอกจากไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินแลว้ ประชาชนคน
ไทยมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของตนเองนอ้ยมาก และไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายรับรอง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานทอ้งถ่ิน ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้ง
ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณ การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน หรือการดาํเนินการ
ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกไดว้า่ เป็นกระบวนการบริหารการปกครองของรัฐ ท่ีไดก้ระจาย
อาํนาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อย่างเต็มรูปแบบการบริหาร การก่อนิติสัมพนัธ์ต่อบุคคลภายนอก การ
จดัการดา้นสาธารณูปโภค เพ่ืออาํนวยประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินหลายแห่ง ท่ีประสบปัญหาการดาํเนินงาน 
การจดัการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน ประกอบกบั
กฎหมาย ระเบียบคาํสัง่ และการสัง่การของส่วนกลาง ท่ีกาํหนดกระบวนการดาํเนินงานเป็นรูปแบบ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานของตนเอง อนัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีบ่งบอกให้ประชาชนท่ีเลือกตั้ง นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทราบว่า กระบวนการดาํเนินงาน โดย
ประชาชนไดใ้ชอ้าํนาจในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การกาํหนดผูแ้ทนในการบริหารงานของทอ้งถ่ิน จะเป็น
การกระจายอาํนาจตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐ ซ่ึงจะถูกควบคุม โดยกลไกของรัฐ จากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ท่ีขาดการประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ลว้นแต่เป็นปัญหาอุปสรรคท่ีตอ้งศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรค อนัจะนาํไปสู่ระบบการกระจายอาํนาจการปกครอง ไปยงัทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง (โกวิทย ์พวง
งาม.  2546 : 230 - 239) 
 จงัหวดักาฬสินธ์ุ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18อาํเภอ มีหมู่บา้นจาํนวน 1,556 หมู่บา้น มีจาํนวน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งส้ินจาํนวน 151 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 57 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 81 แห่ง สาํหรับในเขตตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีประชากร
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 581 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

จาํนวน 4,436 คน จากรายงานการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบติัราชการ ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจาํปีงบประมาณ 2554 ของทอ้งถ่ินอาํเภอท่าคนัโท ท่ีไดต้รวจประเมินเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2555 ท่ี
ผ่านมา พบว่า การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความตอ้งการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน ยงัพบมีปัญหา เช่นปัญหา
ประชาชนหมู่บา้น ส่วนใหญ่ ไม่เขา้ร่วมประชุมประชาคม เน่ืองจากติดภารกิจงานประจาํ เช่น ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ 
ปัญหาประชาชนไม่เห็นประโยชน์ของการเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุม เน่ืองจากเม่ือเขา้ร่วมประชุมประชาคม
หมู่บา้น ไดเ้สนอปัญหา อุปสรรคเช่น ภายในหมู่บา้น ขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง้ แลว้องค์การ
บริหารส่วนตาํบล ไม่มีงบประมาณในการจดัสรรนํ้ าให้แก่ชาวบา้นอยา่งเพียงพอ ปัญหาการคดัเลือกบุคคลเขา้รับ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพผูป่้วยติดเช้ือเอดส์ เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มกัจะนาํพวกพอ้งของ
ตน ให้มีสิทธ์ิเขา้รับเบ้ียยงัชีพก่อนกลุ่มอ่ืน ปัญหาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเฉพาะการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ปัญหาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานในทุก ๆ ดา้นขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ (รายงานการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบติัราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ประจาํปีงบประมาณ 2554.  2555 : 1 - 2)  

จากสาเหตุท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลของประชาชนระหวา่ง อาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพ ท่ีมีผลต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งน้ีเพ่ือจะไดน้าํขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยั 
ไปใชข้อ้เสนอแนะ ปรับปรุง แนวทางการพฒันา การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมุ่งหวงัให้การมีส่วน
ร่วมของการประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเพ่ือสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง เกิดความเขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่า
คนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั 
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนั
โท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชก้รอบแนวคิด การมีส่วนร่วมของโคเฮนและอฟัฮอฟฟ์ (Cohen and 
Uphoff.  1977 ; อา้งถึงใน รวีพรรณ  ไชยขนัธ์ุ. 2550 : 10) คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท่ีจะกาํหนดปัญหาและความตอ้งการดว้ยตนเอง 
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 2. ขอบเขตพืน้ที ่ 
 เขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 3.ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรวม 30 วนั โดยเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 
2555  
 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.  ประชากร  ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่   18  ปีข้ึนไป    อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้อาํเภอท่า
คนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 3,638 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ.
2555:4 -8) 

2.  กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุตั้ งแต่  18 ปีข้ึนไป  อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตําบลยางอู้ม                
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 361 คน 

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.ลกัษณะของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 
3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้
 ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 20 ขอ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัการ ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรต ์(Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เป็นประจาํ บ่อยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง หรือไม่เคย  
 ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open - End) เพ่ือให้ผูต้อบ แสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2.วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 
 2.1 ศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบล  ยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 2.2 กาํหนดขอบเขตคาํถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบ 
ท่ีทาํให้ทราบถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2.3 นาํร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขและเสนอแนะปรับปรุงเพ่ือ
ความเหมาะสมและถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 3.การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื  
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงกาํหนดขอบเขตของคาํถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจยั ทาํการสร้างแบบสอบถามทั้ง
ชนิดปลายปิดและเปิด นาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข จากนั้นส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ไดท้าํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษา การวดัผลและประเมินผล และพิจารณา ความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์การวิจยั โดยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบว่า มีค่า
ระหวา่ง 0.67-1.00 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางอุม้ ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน พบวา่ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้  ระหวา่ง 0.62 ถึง 0.78 และค่าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบั
เท่ากบั .97 จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไปเก็บขอ้มูล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอหนังสือรับรองและแนะนาํตวัผูว้ิจยัจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคาม ถึงนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางอุม้ เพ่ือขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นทาํการเก็บขอ้มูลโดยมี
ผูช่้วยผูว้จิยั 2 คน  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดน้าํหลกัสถิติประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพ้ืนฐานทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
   2.1 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
   2.2 หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยวธีิ Item - total Correlation 
  3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเอฟ หรือ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way ANOVA)   
  4. ขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์โดยวธีิพรรณนาความ (Content Analysis) จากการสอบถามปลายเปิด 
และการจดักลุ่ม (Grouping Content) และแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
แลว้นาํเสนอเชิงพรรณนาความ  
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวบรวมทั้งหมด 361 ชุด โดยนาํมาจดัหมวดหมู่ และ
บนัทึกคะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละคนในแบบรหัส แลว้นําไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี และร้อยละ  
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   2. การวิเคราะห์ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ 
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั ตามขอ้ 1 ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวจิยั 
   ผลการการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ 
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ 
อาํเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้    
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน ผลการวเิคราะห์   ดงัน้ี 
 ตารางท่ี  1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของของ  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตําบลยางอู้ม              
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ   

 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ   
     18 - 30 ปี   22   6.10 
     31 - 40 ปี   95 26.30 
     41 - 50 ปี   192 53.20 
     51 ปีข้ึนไป   52 14.40 

รวม 361 100.00 
ระดบัการศึกษา   
     ประถมศึกษา     67 18.50 
     มธัยมศึกษาตอนตน้  113 31.30 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 145 40.20 
     อนุปริญญา หรือ ปวส. ข้ึนไป   36 10.00 

รวม 361 100.00 
 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
รายไดต้่อเดือน   
    ไม่เกิน 5,000 บาท     91 25.20 
     5,001 ” 10,000 บาท   206 57.10 
     10,001 ” 15,000 บาท   48 13.30 
     15,001 บาทข้ึนไป   16 4.40 

รวม 361 100.00 
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   ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ท่ีมีอาย ุพบวา่ ส่วน
ใหญ่มีอาย ุ41 - 50 ปีมากท่ีสุดจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20รองลงมามีอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.30   

 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ   ท่ีมีการศึกษา พบวา่ 
ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.มากท่ีสุดจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20  
รองลงมาสาํเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  

 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ท่ีมีรายไดต้่อเดือน 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 5,001 ” 10,000 บาท มากท่ีสุดจาํนวน 206 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.10  รองลงมามี
รายไดต้่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จาํนวน 91 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.20 
   ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยาง
อูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ   โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้น
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนจาํแนกตามการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  พบวา่ 1) ดา้นการ
มีส่วนร่วม  ในการตดัสินใจ พบวา่ อบต. ยงัขาดการเชิญชวนใหป้ระชาชน เห็นความสาํคญัของการ มีส่วนร่วมใน
การประชุมประชาคม มีความถ่ีจาํนวน 14 คน และอบต. ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน เขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีความถ่ีจาํนวน 13 คน  2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบวา่ อบต. ยงั
ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลดาํเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มีความถ่ีจาํนวน 
12 คน และอบต. ยงัขาดการเปิดโอกาสใหก้รรมการชุมชน ท่ีมีความรู้ความสามารถร่วมเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้าง 
มีความถ่ีจาํนวน 11 คน  3) ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า อบต. ยงัขาดการประชา สัมพนัธ์ให้
ประชาชน เขา้รับฟังการประชุมสภา เพื่อนาํปัญหา อุปสรรค มาอภิปรายใน  ท่ีประชุม  มีความถ่ีจาํนวน 10 คน 
และอบต. ยงัขาดการกระตุน้ให้ประชาชน กลา้แสดงความคิดเห็นในการกาํหนดวิธีการบริหารงานของ อบต. 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีความถ่ีจาํนวน 9 คน  4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ อบต. ยงัขาดการ
ติดตามประเมินผล ตามแผนพฒันาทุก 3 เดือน  มีความถ่ีจาํนวน 8 คน และอบต. ยงัขาดการกระตุน้ให้ประชาชน 
มีจิตสาํนึกในการเขา้ร่วมติดตาม ประเมินผล การใชจ่้ายงบประมาณของ อบต. อยา่งจริงจงั เพ่ือทาํให้เกิดความ
คุม้ค่า   ทุกโครงการ มีความถ่ีจาํนวน 7 คน  
 ตอนท่ี  4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบวา่ อบต. ควร
เชิญชวนใหป้ระชาชน เห็นความสาํคญัของการ มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม มีความถ่ีจาํนวน 13 คน และ
อบต. ควรประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีความถ่ีจาํนวน 12 คน  
2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบวา่ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผล
ดาํเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีความถ่ีจาํนวน 11 คน และอบต. ควรเปิดโอกาสให้กรรมการชุมชนท่ีมีความรู้
ความสามารถร่วมเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้าง มีความถ่ีจาํนวน 10 คน  3) ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบวา่ 
อบต. ควรประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน เขา้รับฟังการประชุมสภา เพื่อนาํปัญหา อุปสรรค มาอภิปรายในท่ีประชุม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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มีความถ่ีจาํนวน 9 คน และ อบต.ควรกระตุน้ให้ประชาชน กลา้แสดงความคิดเห็นในการกาํหนดวิธีการ
บริหารงานของ อบต. เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีความถ่ีจาํนวน 8 คน  4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบวา่  อบต. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนพฒันาทุก 3 เดือน  มีความถ่ีจาํนวน 7 คน และอบต. ควร
กระตุน้ใหป้ระชาชน มีจิตสาํนึกในการเขา้ร่วมติดตาม ประเมินผล การใชจ่้ายงบประมาณของ อบต. อยา่งจริงจงั 
เพ่ือทาํใหเ้กิดความคุม้ค่า ทุกโครงการ มีความถ่ีจาํนวน 6 คน 
   
อภิปรายผลการวจิยั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี  1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ 
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัพบวา่ 1)การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจ เน่ืองจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือกสิกรรมเป็นอาชีพหลกั เช่น  ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ ทาํให ้ไม่ค่อยมีเวลาในการเขา้ร่วมประชุม อีก
ทั้งยงัไม่ค่อยให้ความสนใจต่อกระบวนการพฒันา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินเท่าใดนัก  2)
ประชาชนยงัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าใดนกั เพราะคิดวา่เป็นเร่ืองของส่วนราชการ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง ควรเป็นหน่วยงานหลกั ในการบริหารและพฒันาทอ้งถ่ินในทุกอย่าง 3)ประชาชน ยงัไม่เขา้ใจใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน คิดวา่การปกครองทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของส่วนราชการเท่านั้น   
สอดคลอ้งกบั แนวคิดการมีส่วนร่วมของวรรณชนก จนัทชุม และคณะ (2541 : 6) กล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นกระบวนการบุคคลครอบครัว ท่ีมีปฏิกิริยาต่อกนัในการดูแลสุขภาพให้เกิดความผาสุขและเป็นการ
พฒันาความสามารถของชุมชน ให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยรวมถึงการสนบัสนุนการจดัองคก์ารและมี
อาํนาจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นที  ดิษฐบรรจง (2545 : 80) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลนาจอมเทียน อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน จาํแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ แตกต่างกนั พบวา่ 1)ประชาชนท่ีมี
อายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนทท่ี ตาํบลยางอุม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ
แตกต่างกนั ถึงแมอ้ายจุะแตกต่างกนั แต่เม่ือไดเ้ขา้มาร่วมประชุม หรือร่วมพฒันาทอ้งถ่ินกบัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางอูม้ อาํเภอ ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้อาใจใส่ดูแลอยา่ง
เท่าเทียมกนั เช่น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในโครงการในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
ใหแ้ก่แต่ละหมู่บา้น เจา้หนา้ ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาย ุซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการ
ลาํเอียงเขา้ขา้งกลุ่มอายกุลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสยัใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มอาย ุซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั  ดา้น
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในการประชุมสภา เพ่ือช้ีแจงงบประมาณในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มอาย ุซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั  2)ประชาชนท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา (ป. 4 หรือ ป.6) ระดบัการศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3 หรือ มศ. 3) ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา
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ตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ระดบัการศึกษา อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าข้ึนไป ถึงแมร้ะดบั
การศึกษาจะแตกต่างกนั แต่เม่ือไดเ้ขา้มาร่วมประชุม หรือร่วมพฒันาทอ้งถ่ินกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางอูม้ 
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้อาใจใส่ดูแลอยา่งเท่าเทียมกนั 
เช่น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในโครงการในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีให้แก่แต่ละ
หมู่บา้น เจ้าหน้าท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกระดับการศึกษา ซักถามปัญหาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
ลาํเอียงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดา้นการมีส่วนร่วม ในการปฏิบติัการ พบว่า เม่ือเกิดขอ้สงสัยในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้ง เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัการศึกษา ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั ดา้นการมี
ส่วนร่วมในผล ประโยชน์ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในการประชุมสภา เพ่ือช้ีแจงงบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัการศึกษา ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั และดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสยัในการติดตามประเมินผล การใชจ่้ายเงินงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิด
โอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัการศึกษา ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั  3)ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่าง
กนั มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนท่ีมีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกนั เช่น รายไดต้่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท  รายไดต้่อเดือน  5,001 ” 10,000 บาท รายไดต้่อเดือน  
10,001 ” 15,000 บาท และรายไดต้่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ถึงแมร้ายไดต้่อเดือนจะแตกต่างกนั แต่เม่ือไดเ้ขา้
มาร่วมประชุม หรือร่วมพฒันาทอ้งถ่ินกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ 
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดเ้อาใจใส่ดูแลอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
พบว่า เม่ือเกิดขอ้สงสัยในโครงการในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีให้แก่แต่ละหมู่บา้น เจา้หน้าท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกระดบัรายได ้ซักถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการลาํเอียงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบว่า เม่ือเกิดขอ้สงสัยในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เจา้หน้าท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกระดบัรายได ้ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั  ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้
สงสัยในการประชุมสภา เพ่ือช้ีแจงงบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
ระดบัรายได ้ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยใน
การติดตามประเมินผล การใชจ่้ายเงินงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัรายได ้ซกัถาม
ปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั   
 
สรุปผลการวจิยั 
      จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้      
อาํเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  อยูใ่นระดบัปลานกลาง  เพราะวา่ ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ไดเ้อาใจ
ใส่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้
สงสัยในโครงการในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีให้แก่แต่ละหมู่บา้น เจา้หน้าท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกระดบั
การศึกษา ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการลาํเอียงเขา้ขา้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดา้นการมีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบติัการ พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดบั
การศึกษา ซกัถามปัญหาอย่างเท่าเทียมกนั ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า เม่ือเกิดขอ้สงสัยในการ
ประชุมสภา เพ่ือช้ีแจงงบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัการศึกษา 
ซกัถามปัญหาอยา่งเท่าเทียมกนั และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ เม่ือเกิดขอ้สงสัยในการติดตาม
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ประเมินผล การใชจ่้ายเงินงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัการศึกษา ซกัถามปัญหา
อยา่งเท่าเทียมกนัและองค์การบริหารส่วนตาํบงยางอูม้ ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนพฒันาทุก 3 เดือน 
และอบต. ควรกระตุน้ใหป้ระชาชน มีจิตสาํนึกในการเขา้ร่วมติดตาม ประเมินผล การใชจ่้ายงบประมาณของ อบต. 
อยา่งจริงจงั เพ่ือทาํใหเ้กิดความคุม้ค่า ทุกโครงการ อภิปรายไดว้า่ ประชาชน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาการ   มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในส่วนท่ียงับกพร่อง เพ่ือให้ทุกคน ตระหนกั และให้ความสาํคญัของกระบวนการ   มีส่วนร่วม
ในการ ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรพิจารณานาํขอ้เสนอแนะท่ีได ้มาใชเ้ป็นแนววางในการวางแผน 
พฒันา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน      ในการพฒันาทอ้งถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีตาํบลยางอูม้ อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบาํบดั
ทุกข ์บาํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
กติตกิรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญา  
เคณาภูมิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัดร.ทรงศกัด์ิ  จีระสมบติั และ ดร.ภกัดี โพธ์ิสิงห์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดมาตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จเรียบร้อย
ขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยุภาพร  ยภุาศ ผูแ้ทนบณัฑิตวิทยาลยัและดร.อวยชยั  วะทา  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีช่วย
ช้ีแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดทั้งตาํรา ผลงาน และเอกสารวิชาการของทุกท่าน ท่ีผูว้ิจยัได้
นาํมาศึกษา ก่อใหเ้กิดแนวคิดอนัมีคุณค่าต่อวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ เสนอแนะ 
ปรับปรุง ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอ
มา และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และครอบครัวทุกคน ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือ และเป็นแรง
สนบัสนุนท่ีสาํคญัยิง่.ทาํใหก้ารวจิยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา  มารดา 
บูรพาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหผู้ว้จิยั ประสบความสาํเร็จในการวจิยัคร้ังน้ี   
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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วรรณชนก  จนัทชุม และคณะ.  (2541). การมส่ีวนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมในการป้องกนัโรค
เอดส์ ในบ้านเสมา ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ. ขอนแก่น : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

สิทธิศกัด์ิ  สาระอาภรณ์. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง.  การศึกษาคน้ควา้อิสระ รป.ม. ขอนแก่น : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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Factors Affecting  Political Participation of Women Leaders: A Case Study 
Tambon Administrative Organization, Yangthakeang Sub-District, 

Kosumpisai District, Mahasarakham Province 
 

WassanaUttara* 
WittayaChareonsiri** 

Abstract 
 

 The objective of the research are to survey  factors affecting  political participation of 
women leaders and influencing the political participation of women leaders Tambon Administrative 
Organization, Yangthakeang Sub-district,Kosumpisai District, Mahasarakham Province and to find 
suggestions for the political participation of women leaders Tambon Administrative 
Organization,Yangthakeang Sub-district, KosumpisaiDistrict,Mahasarakham Province. 153 of  women 
leaders Tambon Administrative Organization, Yangthakeang Sub-district, Kosumpisai District, 
Mahasarakham Province are the sample of this study. The research instrument is a rating scale 
questionnaire. The discrimination between 0.23 to 0.80, A reliability equal to .88 .The statistics used 
are percentage, mean ,standard deviation and multiple lineer  regression  analysis  
 Results of the research ; Overall, the political participation of women leaders in Tambon 
Administrative Organization,Yangthakeang Sub-district,Kosumpisai District, Mahasarakham  Province 
have high. Considering with the highest average of the top three, the right to vote, the political news 
and  Interest groups, and the lowest level are political campaign. The  factors of age and  education 
have correlation with their participation of women leaders Tambon Administrative Organization, 
Yangthakeang Sub-district, Kosumpisai District, Mahasarakham Province. With it is summarized as 
follows 
 (1) The right to vote, use all of the election campaign to be published as an example.  
 (2) The campaign should have a sign posted on all the election converage to draw attention 
to the election.  
 (3) The comments of the public,  the comments of others ,submitted in scope, opportunity to 
comment on it all.  
 (4) The political news, the release of political information on a regular basis to get 
information from them.  
 (5) The interest group should be strengthened, the state shall provide support to the 
operations of the group. 
 
 
Keywords:  Political Participation/ Women Leaders, Role of  
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สตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน  153  คน   เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  มีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.23  ถึง  0.80  
และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .88  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Lineer  Regression  Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง  
อาํเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
สามอนัดับแรก คือด้านการไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  ด้านการติดตามข่าวสารทาํงการเมือง  และด้านการ
รวมกลุ่มผลประโยชน์  ส่วนด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง  ปัจจัยด้านอายุ  และด้านระดับ
การศึกษา   มีผลต่อการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองและมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ดา้นการไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียง
เลือกตั้ง  ควรไปใชสิ้ทธ์ิทุกคร้ังทีมีการเลือกตั้ง  เพ่ือให้   คนอ่ืนเห็นเป็นตวัอยา่งดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  
ควรติดป้ายประกาศเก่ียวกบัการเลือกตั้งให้ครอบคลุมทุกท่ีเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ไปเลือกตั้ง ดา้นการแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะให้รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน การแสดงความคิดเห็นอยูใ่นขอบเขตและเปิดโอกาส
ใหแ้สดงความคิดเห็นไดทุ้กคน  ดา้นการติดตามข่าวสารทาํงการเมือง ให้มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทาํง
การเมืองเป็นประจาํ  ใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่ถึง  ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์  มีการบริหารกลุ่มใหมี้ความ
เขม้แขง็  รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 
ค าส าคญั  : การมส่ีวนร่วมท างการเมอืง/ ผู้น าสตรี 
 
 
บทน า 

การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ค่อนขา้งสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 10  แนวนโยบายดา้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 (1)  ท่ีวา่ “ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  ในการกาํหนดนโยบาย  และการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม  ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน” (สมศกัด์ิ  นอ้ยนคร.2553 : 2) แสดงให้เห็นวา่
ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550   
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545  และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ต่างให้ความสําคญัต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส  สุจริต  
เปิดเผยขอ้มูล  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ  การ
ตดัสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐในทุกระดบั การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
มีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบเป็นเร่ืองของความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบั รูปแบบการมีส่วนร่วมจึงมีตั้งแต่
รูปแบบเล็กๆไปจนถึงรูปแบบท่ีมีนํ้ าหนกัมากข้ึน เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การช่วยผูส้มคัรรณรงคห์า
เสียงเลือกตั้ง การชุมนุมประทว้ง การเดินขบวน การวิ่งเตน้ เพ่ือให้ผูน้าํทางการเมืองออกกฎหมายหรือยอมรับใน
นโยบายท่ีตนเรียกร้อง  ตลอดจนเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือองคก์ารทางการเมืองการปกครองทั้งหลาย
(พยงุ   รสใจ. 2554 : 2) 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ ก็ยงัเป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีผูน้าํสตรีในพ้ืนท่ียงัมีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในส่วนนอ้ย จากขอ้มูลสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ สามารถสรุปไดว้า่อาจมี
ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น ดงัน้ี สังคมและสภาพทัว่ไปยงัเป็นสังคมชนบท การรวมกลุ่มของผูน้าํสตรี
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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ตาํบลยางท่าแจง้ เป็นลกัษณะกลุ่มจดัตั้ง คือ มีการตั้งกลุ่มผูน้าํสตรีแต่ละหมู่บา้น แต่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ  
การวางแผน ท่ีดีในการท่ีจะพฒันาระบบของการรวมกลุ่ม (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้. 2555: 11-14)    
ดา้นลกัษณะของความเป็นผูน้าํทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน  ยงัไม่มีบทบาทมากนักมกัไม่ไดรั้บความเช่ือถือ
เท่าท่ีควร ทั้งท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ท่ีตอ้งการเนน้ “การพฒันา
คน” ไดเ้ปิดโอกาสให้สตรีมีการพฒันาขีดความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทั้งความสามารถ ศกัยภาพ ให้
เท่าเทียมผูช้าย (สมยศ  หนูหนอง.2550 : 3)  การศึกษาซ่ึงถือเป็นรากฐานของความรู้  ส่วนมากจะจบการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา  ทาํใหมี้การพฒันาขีดความสามารถและมีส่วนร่วมทางดา้นการเมืองนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูง
กวา่ระดบัประถมศึกษา (สกาวเดือน เวชสัมพนัธ์.2549 : 1) ก็อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้กลุ่มผูน้าํสตรี ในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ ไม่กลา้แสดงออกทางดา้นการเมือง และมกัจะมีความคิดเห็นคลอ้ยตามผูท่ี้มีการศึกษา
สูงกว่า  อาชีพ   ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมทางดา้นการเมืองส่วนทอ้งถ่ินของกลุ่มผูน้าํ
สตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้(สมยศ  หนูหนอง.2550 : 3) เพราะสภาพทัว่ไปเป็นสังคมชนบท   
ผูน้าํสตรีในพ้ืนท่ีมีอาชีพทางเกษตรกรรม  มีการทาํนา ปลูกผกั และเล้ียงปลา เป็นการ ทาํการเกษตรแบบดั้งเดิม    
มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้น้อย ทําให้ไม่มีเวลาท่ีจะ คิดถึงเร่ืองอ่ืน ต้องประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงดู
ครอบครัว อยา่งไรก็ตาม ประเด็นท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น  ยงัขาดการศึกษาอยา่งเป็นระบบท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่  ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ ท่ีแทจ้ริงเป็นอย่างไร 
รวมทั้งแนวทาง ท่ีจะส่งเสริมใหผู้น้าํสตรี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
 ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี ซ่ึงมีความสาํคญัท่ีสามารถสะทอ้น
ใหเ้ห็น ถึงความจริงในการพฒันารูปแบบทางการเมืองตั้งแต่ระดบัรากหญา้จนถึงระดบัประเทศ  ผลการวิจยัจะทาํ
ใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัสนบัสนุนให้ผูน้าํสตรีเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน รวมถึงบทบาทการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในกิจกรรมต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหา และการให้
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํสตรีในภายหนา้ได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้   
อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบล       
ยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 
สมมุตฐิานการวจิยั 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย   
จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง 
อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ผูว้ิจยัไดน้าํกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา ซ่ึงนาํขอ้มูลดงักล่าวมาพิจารณาเป็นกรอบแนวคิด 

ในการวจิยัโดยการปรับปรุงจากประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรูปแบบของ มิลบาร์ท  และโกล(Milbrath  
and  Goal. 1977 : 12 ” 19)   ซ่ึงกาํหนดประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ไดด้งัน้ี  
                          ตวัแปรอสิระ                                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1.1  ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล   ยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม  จากกลุ่ม กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาอบต. กลุ่ม
พฒันาสตรีตาํบล อสม. และกลุ่มสตรีแม่บา้น  รวมจาํนวน  247  คน  จาก  10 หมู่บา้น (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางท่าแจง้.2555) 
  1.2  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ไดแ้ก่  ผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุม
พิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  จากกลุ่ม กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาอบต. กลุ่มพฒันาสตรีตาํบล อสม. และกลุ่ม
สตรีแม่บา้น     ซ่ึงไดม้าจากการใชว้ธีิสุ่มแบบง่าย   

1.2.1  กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวน
ประชากร ตามวธีิของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 727) 

1.2.2  การสุ่มตวัอยา่งตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1  เทียบบญัญติัไตรยางศ์หาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละกลุ่ม  จากจาํนวน

ประชากรในกลุ่มนั้นๆ เพ่ือใหไ้ดต้ามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด 
 ขั้นท่ี  2  ใชห้มู่บา้นเป็นหน่วยในการสุ่ม  ทาํการสุ่มผูน้ําสตรีสังกดักลุ่มในชุมชน

โดยการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple  Random  Sampling) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง   153    คน   
2.   เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

2.1  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

2.1.1 ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. สถานภาพ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในดา้น 
1.   การใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 
2.   การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
3.   การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ 
4.   การติดตามข่าวสารทางการเมือง 
5.   การรวมกลุ่มผลประโยชน์ 
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  2.1.2 กาํหนดขอบข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเลือกท่ีจะศึกษาในดา้นการใชสิ้ทธ์ิออก
เสียงเลือกตั้ง การร่วมรณรงคห์าเสียง  การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การติดตามข่าวสารทางการเมือง และ
การรวมกลุ่มผลประโยชน์ 
  2.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  
เพ่ือใหเ้หมาะกบัผูต้อบแบบสอบถาม  โดยปรับระดบัการประเมินจากการศึกษาหนงัสือการวิจยัเบ้ืองตน้ของบุญ
ชม  ศรีสะอาด (2543 : 69-71) 
  2.1.4 ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม เป็นแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้าง 
(Structured  Interview)  ซ่ึงผูว้ิจัยได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยลกัษณะคาํถามแบบให้
เลือกตอบ   แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใชจ้าํนวน  153  ชุด  ซ่ึงประกอบดว้ย   3  ตอน  ดงัน้ี 
 
 ตอนที ่ 1  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 ตอนที ่ 2   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอ
โกสุมพิสยั   จงัหวดัมหาสารคาม  แบ่งเป็น  5  ดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นท่ี  1  ดา้นการใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 
  ดา้นท่ี  2  ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
  ดา้นท่ี  3  ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ 
  ดา้นท่ี  4  ดา้นการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
  ดา้นท่ี  5  ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ 
  ตอนที ่  3   ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นคาํถามชนิดปลายเปิด 
 2.2  การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัไดห้าคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 2.2.1  นาํแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม ความชดัเจนของภาษาพร้อมทั้งแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะ 
 2.2.2 นาํแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม มาปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2.2.3 นาํแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  3  
ท่าน  ตรวจสอบพิจารณาความครอบคลุมความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content  Varidity)โดยใชดุ้ลยพินิจของ
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งรายการท่ีสอบถามกบัประเด็นท่ีศึกษา  โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
  +1  เม่ือแน่ใจวา่รายการท่ีสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา 
   0   เม่ือไม่แน่ใจวา่รายการท่ีสอบถามสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา 
       -1  เม่ือแน่ใจวา่รายการท่ีสอบถามไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2.2.4  นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาหาดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) โดยมีเกณฑ์ว่าแต่ละ
รายการท่ีถามมีค่า  IOC มากกวา่  0.67  จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ผลการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญพบวา่  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั  1.00  ทุกขอ้ 
 2.2.5  นาํแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยาง
ท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try-out) กบัผูมี้สิทธ์ิออกเสียง
เลือกตั้งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  40 คน  ซ่ึงสุ่มจากกลุ่มประชากร เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
โดยนาํผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทุกขอ้ พบวา่มีค่าอาํนาจาํแนกระหวา่ง  .2350 ถึง .8028  และวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชก้ารหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค 
(Cronbach)  พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.88 
 2.2.6  จดัพิมพแ์บบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ฉบบัจริง เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัต่อไป  

3.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัตอ่ไปน้ี 
  3.1   ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  เพ่ือแนะนาํตวัและขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  3.2   ประสานงานกับผูป้กครองทอ้งท่ี กลุ่ม องค์กรผูน้ําสตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองเพ่ือขอความร่วมมือในการในการเก็บขอ้มูล 
  3.3  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการการลงพ้ืนท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางท่าแจง้  ตามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และ
วิเคราะห์  ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์  ซ่ึงมีการใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติ  ประกอบดว้ย 
  ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  นาํมาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าความถ่ี (f)   
ค่าร้อยละ (Percentage)  อธิบายสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 5.  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ทางสถิติท่ีสาํคญัหลายอยา่งถูกนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลการ
วเิคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือ  ซ่ึงการวเิคราะห์ทางสถิติดงักล่าวสามารถอธิบายได ้ ดงัน้ี 

5.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.1.1 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้

การค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage)  
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 5.1.2  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  2  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้ํา
สตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean)   
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 5.1.3  การวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้ําสตรีใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  ใช ้(Multiple Lineer  Regression  
Analysis)  
           5.1.4  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใช้
การจดักลุ่มประเด็นและนาํเสนอดว้ยการแจกแจงความถ่ี 
 
ผลการวจิยั 

1.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย  
จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมมีส่วนร่วมทางการเมืองอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ  ดา้นการใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือดา้นการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก   ดา้นการรวมกลุ่ม ผลประโยชน์  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.  ปัจจยัดา้นอาย ุ และดา้นระดบัการศึกษา  มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม ส่วนปัจจยัดา้น สถานภาพ อาชีพ  และรายได ้ 
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย   
จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.  ผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม ได้ให้
ขอ้เสนอแนะ ไวด้งัน้ี 
  3.1 ดา้นไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  ผูน้าํสตรีไดเ้สนอแนวทางท่ีเหมาะสม คือ ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้ง เพ่ือใหค้นอ่ืนเห็นเป็นตวัอยา่งมากท่ีสุด   รองลงมาคือ  ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้
ผูมี้สิทธิออกไปเลือกตั้งและลาํดบัสุดทา้ยคือ  การจดัสถานท่ีใหส้ะดวก  

3.2  ดา้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผูน้าํสตรีไดเ้สนอแนวทางท่ีเหมาะสม คือการติดป้าย
ประกาศให้ทัว่ถึงทุกท่ีมากท่ีสุด  รองลงมาคือ หาสียงด้วยความจริงใจ และลาํดบัสุดทา้ยคือ ประชุมให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.3  ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ  ผูน้าํสตรีไดเ้สนอแนวทางท่ีเหมาะสม คือ ให้รับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็นให้อยูใ่นขอบเขต  และลาํดบัสุดทา้ยคือ   
ยอมรับความเป็นจริงเพราะตอ้งมีผูช้นะผูแ้พ ้
  3.4  ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง  ผูน้ําสตรีได้เสนอแนวทางท่ีเหมาะสม คือ ให้
ติดตามข่าว ตามส่ือ โทรทศัน์ วทิย ุ และหนงัสือพิมพ ์ เป็นประจาํมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ให้มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นศูนยข์อ้มูลประจาํหมู่บา้น  และลาํดบัสุดทา้ยคือ การส่งข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐใหเ้ขา้ถึงประชาชน 
  3.5  ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์  ผูน้ําสตรีได้เสนอแนวทางท่ีเหมาะสม คือ ควรมีการ
บริหารจดัการกลุ่มให้เขม้แข็ง รองลงมา คือ  รัฐให้การส่งเสริมดา้นงบประมาณ  และลาํดบัสุดทา้ยคือ มีความ
สมคัรใจในการทาํงาน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอ
โกสุมพิสยั   จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่มีส่วนร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
  1.1  ดา้นการไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  ผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ยางท่าแจง้  
อาํเภอโกสุมพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั สรายทุ  ทศช่วย ไดศึ้กษาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองคารบริหารส่วนตาํบลหนองสิม อาํเภอบรบือ  
จงัหวมัหาสารคาม พบวา่ ผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องคารบริหารส่วนตาํบลหนองสิม อาํเภอบรบือ  
จงัหวดัหาสารคาม  มีส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี  
อาจเน่ืองมากจากผูน้าํสตรีในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ได้
ให้ความสําคัญของการเลือกตั้ งผูแ้ทนเพราะต้องการให้คนดีมีความรู้ มีความสามารถพฒันาท้องท่ีของตน  
สอดคลอ้งกบัมิลบาร์ทและโกล (Milbrath  and  Goel. 1977 : 12-19) ท่ีกล่าววา่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
การแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภกัดีต่อระบบการเมืองมากกวา่เป็นการกระทาํตามความตอ้งการของ
ตน  กล่าวคือ  บุคคลท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะกระทาํไปโดยความสาํนึกในหนา้ท่ีของพลเมืองดีมากกวา่ท่ีจะ
เช่ือว่าการลงคะแนนเสียงของตนจะมีผลสําคัญทางการเมือง ในการกลับ ผูท่ี้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
กระตือรือร้นในรูปแบบกิจกรรมการเมืองอ่ืนๆ  ก็อาจไม่ไปลงคะแนนก็ได ้   
  1.2  ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง   ผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอ
โกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
เป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัในการทาํให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดรั้บการเลือกตั้ง เป็นการระดมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและเป็นขั้นตอนในการนาํเสนอนโยบายการบริหารผูส้มคัรรับเลือกตั้งเพ่ือใหป้ระชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ
อาํนาจอธิปไตย ไดแ้สดงเจตนารมณ์ในทางการเมือง แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีมีผูน้าํสตรีมาช่วยผูส้มคัรหาเสียง  จะ
พฒันาความสัมพนัธ์  จนสามารถติดต่อกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดใ้กลชิ้ดมากข้ึน ซ่ึงอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้หรือ
ความไม่พอใจกบัผูล้งสมคัร รับเลือกตั้งคนอ่ืนๆ ได ้ จึงทาํให้ผูน้าํสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้   
อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  มีส่วนร่วมด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกับสรายุท ทศช่วย ได้ศึกษาการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสิม  อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งของประชาชนอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
  1.3  ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ  ผูน้าํสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่า
แจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น ความตอ้งการทางการ
เมือง  อาจจะกระทาํไดโ้ดยวิธีการพูดการเขียน โดยผ่านส่ือมวลชนต่างๆ  ซ่ึงผูน้าํสตรีท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางท่าแจง้ ไม่ค่อยท่ีจะกลา้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่าท่ีควร การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองส่วนใหญ่มกัจะแสดงออกโดยการพดูคุยกนัในกลุ่มคนขนาดเลก็ในครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพ่ือสนิทหรือในท่ี
ทาํงานเท่านั้น ไม่ได้แสดงออกในท่ีสาธารณะเท่าท่ีควรสาเหตุอาจเป็นเพราะไม่ค่อยมีการปราศรัยอย่างเป็น
ทางการไม่มีเวลาวา่งเพียงพอสาํหรับการไปรับฟังการหาเสียงไม่กลา้แสดงออกในท่ีสาธารณะชน  และเพราะอาจ
กลวัวา่การแสดงความคิดเห็นของตนอาจจะไปขดักบัความรู้สึกของผูล้งสมคัร ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัสรายุท  ทศ
ช่วย  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล
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หนองสิม  อาํเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.4  ดา้นการติดตามข่าวสารทางการเมือง ผูน้าํสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  
อาํเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยีเขา้มามีในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ทัว่ถึง ทั้ง
ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น และระบบอินเตอร์เนต  ประกอบ
กบัส่วนราชการไดใ้ห้ความสาํคญัในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชนโดยการประกาศประชาสัมพนัธ์ตาม
ส่ือต่างๆได้อย่างทั่วถึง  จึงทาํให้ผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง อาํเภอโกสุมพิสัย จังหวดั
มหาสารคาม  มีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นการติดตามข่าวสารทางการเมืองอยูใ่นระดบัมาก   
  1.5  ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง  ผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่า
แจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพสังคมไดมี้การ
เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะของพลวตัร ทาํใหส้ตรีไทยเขา้มามีบทบาทในดา้นต่างๆมากข้ึน การเปิดโอกาสให้สตรี
แสวงหาความรู้ก่อใหเ้กิดความสามารถ ไดเ้ขา้ใจถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อสังคม จึงทาํให้เกิดการรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อเรียกร้อง เสนอความตอ้งการตามระบอบประชาธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่ม 
 2.  ปัจจยัดา้นอาย ุ และดา้นระดบัการศึกษา  มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม เน่ืองมาจากพฒันาการในการเรียนรู้ทาง
การเมืองและเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีการพฒันาไปตามอายสุาํหรับผูท่ี้มีอายใุนวยักลางคนจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในดบัท่ีสูงข้ึน  เพราะมีความพร้อมในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนและการศึกษาผูท่ี้มี
การศึกษาสูงจะมีแนวโนม้เขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงข้ึนเน่ืองจากระดบัการศึกษาของบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
คุณสมบติัอ่ืนๆ ของบุคคลดว้ย ส่วนปัจจยัดา้น สถานภาพ  อาชีพ  และรายได ้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม อาจเน่ืองมาจาก
บริบททางสงัคมท่ีใกลเ้คียงกนั และรายได ้ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั อีกทั้งสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั  จึงทาํ
ใหไ้ม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3.   ผู ้นําสตรีในองค์การบริหารส่วนตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคามให้
ขอ้เสนอแนะ ให้ไปใชสิ้ทธ์ิทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้ง  เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นเป็นตวัอยา่ง  ติดป้ายประกาศเก่ียวกบัการ
เลือกตั้งให้ครอบคลุมทุกท่ีเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ไปเลือกตั้ง รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ลดปริมาณความ
ขัดแย้ง   การแสดงความคิดเห็นอยู่ในขอบเขต  และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคน  ในการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง การรวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์ทาง
การเมืองมีการบริหารกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุน ในการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 
สรุป 
 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้ําสตรีในองค์การบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจ้ง  
อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ปิด
โอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2550 ใหสิ้ทธิความเท่าเทียมกนัระหวา่งชาย และหญิง และสตรีมีโอกาสในการศึกษาเพ่ิมข้ึน เกิดความรู้ ทาํให้
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัมาก  ปัจจยัดา้นอายุ และดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ส่วน
ปัจจยัดา้น สถานภาพ  อาชีพ  และรายได ้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางท่าแจง้  อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม อาจเน่ืองมาจากพฒันาการในการเรียนรู้ทางการเมือง
และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีการพฒันาไปตามอายุสําหรับผูท่ี้มีอายุในวยักลางคนจะมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในดบัท่ีสูงข้ึน  เพราะมีความพร้อมในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมมากข้ึนและการศึกษาผูท่ี้มีการศึกษา
สูงจะมีแนวโน้มเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงข้ึนเน่ืองจากระดับการศึกษาของบุคคลมีความ สัมพนัธ์กับ
คุณสมบติัอ่ืนๆ ของบุคคลดว้ยทั้งในดา้นท่ีเก่ียวกบัทศันคติ  ความเช่ือและปัจจยัสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
อ่ืนๆ  กล่าวคือ  ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัมีรายไดสู้งมีอาชีพท่ีมีสถานะสูง ไดรั้บข่าวสารทางการเมืองมากกวา่และรู้สึก
มีประสิทธิภาพทางการเมืองมากกว่า ส่วนปัจจัยด้าน สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของผูน้าํสตรีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางท่าแจง้ อาํเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม อาจ
เน่ืองมาจากบริบททางสงัคมท่ีใกลเ้คียงกนัทั้ง  สถานภาพ  อาชีพ และรายได ้ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั อีกทั้งสภาวะ
แวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั  จึงทาํใหไ้ม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คือ ดา้น
การไปใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  ควรไปใชสิ้ทธ์ิทุกคร้ังทีมีการเลือกตั้ง เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นเป็นตวัอย่างดา้นการ
รณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  ควรติดป้ายประกาศเก่ียวกบัการเลือกตั้งให้ครอบคลุมทุกท่ีเพ่ือดึงดูดความสนใจให้ไป
เลือกตั้ง ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะให้รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน การแสดงความคิดเห็นอยูใ่น
ขอบเขตและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเป็นประจํา ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง ด้านการรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์  มีการบริหารกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินงาน ของกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

1   หน่วยงานภาครัฐ  ควรกาํหนดขออบข่ายของการรณรงคห์าเสียงใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ี
อาจเกิดข้ึนในชุมชน  ซ่ึงจะทาํให้ผูน้าํสตรีกลา้ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งมากข้ึน อีกทั้ง
ควรจดัเวทีปราศรัยหาเสียงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนไดซ้กัถามอย่างเปิดเผย  
และควรจดัสถานท่ีหรือจุดสาํหรับใหบ้ริการข่าวสารทางการเมืองอยา่งทัว่ถึง 
 2   การหาเสียงเลือกตั้ง  ควรหาเสียงในเชิงสร้างสรรค ์ไม่โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ช้ีแจงนโยบายให้ละเอียด
ชดัเจน  อยา่งมีเหตุผลและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากท่ีสุด เพราะการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน จะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจและไดรั้บรู้ความตอ้งการและแนวคิด
ประชาชนท่ีเป็นจริง และยอมรับความพา่ยแพ ้ซ่ึงเป็นวถีิทางประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1  ควรมีการวจิยัรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือใหผู้น้าํสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในทุกๆดา้นมีระดบัท่ีมากข้ึน 
 2  ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
อ่ืนๆ  เพ่ือใหเ้ห็นความชดัเจนในภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน  ตลอดจนการศึกษาการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรี
ในรูปแบบต่างๆเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ี้คาว่าจะนาํไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษาต่อไปในระดบัต่างๆ เป็น
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ฐานขอ้มูลในการพิจารณาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํสตรีในภาครัฐ เอกชน ให้เกิดแนวทาง
พฒันาแก่กลุ่มผูน้าํสตรีท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้หรือกาํลงัตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกดว้ย  
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบัน้ี  สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก  อาจารย ์ดร.วิทยา เจริญศิริ อาจารยท่ี์ปรึกษา
หลกั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญา เคณาภูมิ  ดร.ภกัดี   โพธ์ิสิงห์  ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา  ขอ้ช้ีแนะ และขอ้คิดเห็น  
ตลอดจนช่วยตรวจสอบ  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวิจยัให้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
ไว ้ ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร  ประธานธรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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ประสิทธ์ิประสาทวชิาทุกท่าน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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The Political Participation of People in Mahasarakham Municipality 
in  Maung   District, Mahasarakham Province 

Somkiet Maikami* 
Soavalak Kosolkittiamporn** 

 Sanya Kenaphoom*** 
Abstract 

 
The objective of the study are to: 1.) examine the level of people's  participation in Muang 

District Mahasarakham Province 2.) Compare the political participation of  people  in each district in 
Muang Mahasarakham Municipality, MahaSarakham Province. 3) Suggestion of political participation 
of people in Muang Mahasarakham Municipality, Mahasarakham Province. The sample is employed 
400 Persons in MuangMahaSarakham Municipality, Muang District, MahaSarakham in 15 
communities. The instrument for collecting data was the rating scale questionnaire, with the 
discrimination power between.02 to .79 and reliability at .92 by Alpha coefficient of  Crobnach 
method. The statistics used for analyzing the data are frequency, percentage, t-test average, Standard 
deviation and analyze One Way ANOVA, and pair comparison using Least Significant Difference 
(LSD.) 

 
 The results of the research were as follows: 
 Overall, the  Political  Participation  of  People  in  Muang Mahasarakham Municipality, 
Maung   District  Mahasarakham  Province participation is moderate level. Comparing Male and 
Female found that the participation rate are not different in statistic by .05 and people living in different 
communities have an opinion about Political  Participation  of  People  in  MuangMahasarakham 
Municipality, Muang District, Mahasarakham. Overall have not significant difference in the statistical 
significance at .05 level considered that the integration benefits have not different. Regarding the 
election, the opinions expressed publicly and the expression with action have different opinions. 
 The suggestion is given to control the bribe for election and support people to show an opinion 
and improves the political knowledge. 
 
 
Keywords: Political Participation / Mueng District, Mahasakham Province 

 
การมีส่วนร่วมท างการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
สมเกยีรต ิ  ใหม่คามิ* 

เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร** 
 สัญญา  เคณาภูม*ิ** 

บทคดัย่อ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)  ระดับการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  2)  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของ
ประชาชนแต่ละกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  มีการจาํแนกตามชุมชน
ในเขตเทศบาล 3)  ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
                                                 
*Graduate student. Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham University 
** Ph.D., Assistant Professor, Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham 
   University 
***Ph.D., Assistant Professor, Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham 
     University 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
*** ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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อาํเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างเป็น ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม  จาํนวน  400  คน  ใน 15 ชุมชน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถามท่ีมีค่าอาํนาจ
จาํแนกรายขอ้  ไดค้่าระหว่าง  .20 ถึง .79  และหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)  ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  .92  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ  ไดแ้ก่  ความถ่ี  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  t-test  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว  (One Way ANOVA)  
และการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียรายคู่  โดยวธีิ  LSD. 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 การมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม โดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบเพศชายกบัเพศหญิง พบวา่ การมีส่วนร่วม
ทาํงการเมืองระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ไม่แตกต่างกนัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทาํงการเมือง โดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 ขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม คือ ให้องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีมาตรการควบคุมการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงและจัด
กิจกรรมส่งเสริมใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจทาํงการเมือง  
 
ค าส าคญั : การมส่ีวนร่วมท างการเมอืงของประชาชน/ ผู้น าสตรี,บทบาท/ เขตเทศบาลเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม/ 
                การเมอืงของประชาชนในเขตเทศบาล 
 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวดท่ี 5 ไดบ้ญัญติัแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 78 ไวว้า่  ‚รัฐตอ้งดาํเนินการกระจายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ่ึงพาตนเองและตดัสินใจใน
กิจกรรมของท้องถ่ิน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจของส่วนทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สารสนเทศ ในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น‛ มาตรา 87 (2) 
‚ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสงัคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ‛ อีกทั้งยงัระบุไวใ้นหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 10 
มาตรา คือ มาตรา 281-290 อนัเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใหป้ระชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยมากยิง่ข้ึนโดยผา่นองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (ปัทมา  สูบกาํปัง. 2552 : 3) 
 แมว้า่ประเทศไทยจะให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ินก็ตาม  แต่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย ผลการวจิยัของสถาบนัวจิยัพระปกเกลา้ พบวา่ ปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยในระยะ 60  ปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 1) ประชาชนมีขอ้จาํกดัในการเขา้มา
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  เน่ืองจากประชาชนขาดการรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดและความสาํคญัของการมีส่วนร่วม  
2) ทศันคติและความเช่ือของประชาชนท่ีวา่ผูเ้ป็นขา้ราชการนั้นคือนายของประชาชน  จึงไม่ควรเขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  3) ประชาชนไม่เขา้ร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองเน่ืองจากการขาดความรู้และทกัษะ
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
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I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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การนาํกระบวนการมีส่วนร่วมไปปฏิบติั  เพราะในอดีตประชาชนเป็นเพียงผูรั้บฟังและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับ
ฟังประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล. 2552 : 99) ผลการศึกษาของฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2549 : 12-13) ซ่ึงพบวา่ สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
ประชาชนทัว่ไปไม่มีความรู้ความสามารถในการร่างขอ้บญัญติั การออกเสียงประชามติในระดบัทอ้งถ่ินมีนอ้ยมาก  
แมว้า่จะมีการบญัญติัไวใ้นกฎหมายของพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ.
2546  ก็ตาม  แต่มีไม่ก่ีแห่งท่ีทาํการลงประชามติในระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทย  
 ในสภาพปัจจุบนัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตจงัหวดัมหาสารคาม มีจาํนวนผูม้าใช้
สิทธิเลือกตั้งอยูร่ะดบันอ้ยมาก ซ่ึงอยูใ่นอนัดบักลุ่มตํ่าท่ีสุดของประเทศ  โดยในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550  
จงัหวดัมหาสารคาม  มีผูไ้ปใชสิ้ทธิ  486,316 คน จากผูมี้สิทธิ  680,568 คน  มีคิดเป็นร้อยละ  71.46  เป็นจงัหวดัท่ี  
63 ของ 76 จงัหวดั ทัว่ประเทศ จากแบ่งเขตการเลือกตั้งจงัหวดัมหาสารคามเป็น 4 เขต  พบวา่ มหาสารคาม เขต 1 
มีผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เป็นอนัดบัท่ี 94  จาก  157 เขต ของประเทศ  โดยผูมี้สิทธิ  341,132 คน มีผูไ้ปใชสิ้ทธิ  
250,839 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.53  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. http://www.ect.go.th/: 2554) และ
ขอ้มูลตรงกลบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม     
 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547  คะแนนท่ีนายกเทศมนตรีไดรั้บ
เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.68  ของผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และคิดเป็นเพียงร้อยละ 18.22 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด และในการเลือกตั้งในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2547 และในวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2551 พบวา่  ค่าร้อยละ
ของคะแนนท่ีนายกเทศมนตรีไดรั้บต่อจาํนวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งและต่อจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดแมจ้ะมี
ค่าสูงข้ึน แต่จะพบว่าค่าคะแนนดังกล่าวก็ยงัถือว่าอยู่ในระดับตํ่า (สถาบันพระปกเกลา้. 2555 : เว็บไซต์) 
www.kpi.ac.th/wiki/index.php/สารคาม )  
 ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน  ถือเป็นหัวใจสําคญัในการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดง
ความคิดเห็นร่วมตดัสินใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศ สังคมใดจะมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยสูง
หรือตํ่า พิจารณาไดจ้ากการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยท่ีสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตํ่าแสดงว่า 
สงัคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยตํ่า ถา้มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงแสดงวา่สงัคมนั้นมีการพฒันาทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูง อีกทั้ งบ่งบอกถึงอุดมการณ์ เจตคติทางการเมืองของประชาชนในชาติ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนการมีส่วนร่วมทางการเมือง.  2551 : 10 - 11)  
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผูว้ิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมทางเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม ตลอดจนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามเพศและชุมชนท่ีอาศยัอยู ่
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
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 สมมตฐิานการวจิยั 
 1.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ประชาชนจาํแนกตามเพศและชุมชนท่ีอาศยัอยูมี่ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร (Population) คือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 18,034 คน โดยนาํมาจาก 15 ชุมชน(รายงานสถิติประชากรและจาํนวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 เทศบาลเมืองมหาสารคาม.2553) 
  1.2   กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) คือ ประชากรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 392 คน ท่ีไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yammane.1973:727)เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการคาํนวณและจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดส้ามารถเป็นตวัแทน
ของประชากรอยา่งสมบูรณ์  จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400 คน ผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบใชว้ธีิการแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนประชากรในแต่ละชุมชนเป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดสัดส่วนเทียบกบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน หลงัจากนั้นใชว้ิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  โดยการจบัสลาก  เพ่ือให้ไดต้ามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการคือ ทาํกล่องจบัสลากทั้งหมดจาํนวน 15  
กล่อง  พร้อมเขียนช่ือชุมชนขา้งกล่องทุกกล่อง  จากนั้นทาํสลากด้วยการเขียนเลขท่ีตามบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิ
เลือกตั้งของแต่ละชุมชน  ให้ครบตามจาํนวนของแต่ละชุมชน แลว้ดาํเนินการหยิบสลากทีละใบพร้อมบนัทึก  
แลว้นําไปเปรียบเทียบว่าเลขท่ีสลากดังกล่าวตรงกับอนัดับบุคคลท่ีเท่าไหร่ของบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ ง   
หลงัจากหยิบทุกคร้ังให้นาํสลากท่ีหยิบไดใ้ส่ลงกล่องคืน  เพ่ือให้ทุกเลขท่ีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งมีโอกาสไดถู้กเลือก
เท่าๆ กนั   หากไดร้ายช่ือเดิมใหจ้บัสลากใหม่  จนกระทัง่ไดค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ เพศและชุมชนท่ีอาศยัอยูข่องประชาชน จาํนวน 
15 ชุมชน   ไดแ้ก่  ชุมชนตกัสิลา   ชุมชนเครือวลัย ์ ชุมชนส่องเหนือ  ชุมชนศรีสวสัด์ิ  ชุมชนนาควิชยั  ชุมชนส่อง
ใต ้ ชุมชนปัจฉิมทศัน์  ชุมชน มหาชยั  ชุมชนบา้นแมด  ชุมชนธญัญา  ชุมชนโพธ์ิศรี  ชุมชนสามคัคี  ชุมชน
อภิสิทธ์ิ   ชุมชนศรีมหาสารคาม  และชุมชนอุทยัทิศ 
  2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 4 ดา้น ดงัน้ี  (Commings and Wise.1971:13-17)    
การเลือกตั้ง  การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การรวมกลุ่มผลประโยชน ์ และการแสดงออกดว้ยการกระทาํ 
 3.ดา้นพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง 
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 4.ดา้น ระยะ เวลา ท่ีใชใ้นการวจิยัช่วง คือ  เดือน ตุลาคม 2555 ” ธนัวาคม 2555 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ ในการวจิยั 

  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัจดัทาํข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยมีวธีิการสร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
   1.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   1.2  กาํหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การสร้างแบบสอบถาม 
   1.3  ร่างแบบสอบถาม  นาํเสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถว้นและครอบ คลุม
เน้ือหา  ภาษาและรูปแบบ  เม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้  นาํร่างแบบสอบถามมา
ทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
   1.4  นาํแบบสอบถามการหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจัยได้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
เสนอผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  เ พื ่อทําการตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นตรงเชิงเ น้ือหา  (Content 
Validity) ของคาํถามในแต่ละขอ้วา่คาํถามต่าง ๆ ในแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
หรือไม่เพียงใด ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1 .5   นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ของผู ้เ ช่ียวชาญ   ปรับปรุง  แก้ไขแล้วเสนอ
คณะกรรมการวทิยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกคร้ัง 
   1.6  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้ 2.1.5  ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไป
ทดลองใช ้(Try-out) กบัประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งในเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน แลว้นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยวิธีหา (Item of Objective Congruence 
หรือ IOC)ไดค้่าระหวา่ง  .20 ถึง .79  และหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach)  ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั  .92  

   1.7  นําแบบสอบถามทั้ งหมดมาทําการปรับปรุงแล้วมาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์  นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป  
   
 2.  ลกัษณะของเคร่ืองมอื 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนตาม
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยครอบคลุมวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี 
   ตอนท่ี 1   เป็นแบบสอบถามปลายปิด เ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยเพศและชุมชนท่ีอาศยัอยูข่องประชาชน จาํนวน 15 ชุมชน 
   ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามปลายปิด มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิ
เคิร์ท (Liker Scale) เก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม การใหค้ะแนน เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  
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   ตอนท่ี 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผูว้ิจยันาํขอ้มูล
ทั้ งหมดมาจัดให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ โดยการจัดกลุ่มข้อความหรือประโยค (Grouping) ท่ีมีลักษณะหรือ
ความหมายเดียวกนัหรือใกลเ้คียงและแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในการประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยกาํหนดขั้นตอนการ
ดาํเนิน  ดงัน้ี 
     1. นาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดต้รวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง 
  2.  นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์แลว้ลงรหัสตามแบบการลงรหัส(Coding  Form)  แลว้ให้
คะแนนตามอาํนาจจาํแนกรายขอ้ในแบบสอบถามโดยกาํหนดไว ้ 5 ระดบั  ดงัน้ี ( บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100) 
   ทุกคร้ัง   กาํหนดให ้5    คะแนน 
   บ่อยคร้ัง  กาํหนดให ้4    คะแนน 
   บางคร้ัง  กาํหนดให ้3    คะแนน 
   นาน ๆ คร้ัง กาํหนดให ้2    คะแนน 
   ไม่เคย   กาํหนดให ้1    คะแนน 
  3.นาํแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ กาํหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึงวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึงวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50   หมายถึงวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึงวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.51 - 1.50  หมายถึงวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดน้าํสถิติมาวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.   การวดัระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง  สถิติท่ีใช ้ จาํแนกตามเพศใช ้  
t-test และ  (Independent  Sample )  จาํแนกตามชุมชนท่ีอยูอ่าศยัใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA)  โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กรณีพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคู่โดยวธีิของ LSD (Least Siqhificant Difference)   
  4.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  และใช้
การพรรณนาความประกอบ (Content  Analysis) 
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ผลการวจิยัพบว่า 
 การวจิยั เร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัจะไดน้าํเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
  1.  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 อาศยัอยู่ในชุมชนศรี
สวสัด์ิมากท่ีสุด จาํนวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
  2.  ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.91)     
  3.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยจาํแนกตามเพศ และประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
   พบว่า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 กล่าวคือ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองใกลเ้คียงกนั และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  พิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนดา้นการเลือกตั้ง  ดา้นการแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ  ดา้นการแสดงออกดว้ยการกระทาํ  มีความเห็นแตกต่างกนั  เม่ือพบวา่ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้ิจยั จึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยรวม ดว้ยวิธี LSD. (Least 
Significant Difference)  
  4.  ปัญหา  และอุปสรรค  เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีดงัน้ี  1) การเลือกตั้งเกิดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในทุกระดบั  2) การ
แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะกิจกรรมทางการเมืองท่ีให้เยาวชนมามีส่วนร่วมน้อย   3) การรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์มีการรวมพรรคการเมืองทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดการแตกแยกระหวา่งชาวบา้น  4) การชุมนุมทางการเมือง 
มีบา้งเลก็นอ้ย แต่ไม่เคยใชค้วามรุนแรงและก่อใหค้วามเสียหาย 
  5.  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม   มีดงัน้ี1) ดา้นการเลือกตั้ง  ควรมีการรณรงคก์ารห้าม
ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงก่อนวนัเลือกตั้ง และมีบทลงโทษ สําหรับคนท่ีกระทาํความผิดอย่างจริงจงั  2) ดา้นการแสดง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ  ควรมีการจดักิจกรรม ส่งเสริมใหเ้ยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  3) ดา้น
การรวมกลุ่มผลประโยชน์  ควรมีการจดักิจกรรมให้ประชาชนไดร่้วมทาํกิจกรรมร่วมกนัให้มาก ๆ เพ่ือป้องกนั
การแตกแยก ระหว่างชาวบา้นด้วยกนัเอง  4) ดา้นการแสดงออกดว้ยการกระทาํ ควรมีการเขา้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ แนวทางการเมือง มากกวา่ใชค้วามรุนแรงในการชุมนุม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลของการวิจัยเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  มีประเด็นท่ีน่าสนใจ
พอท่ีจะนาํมาอธิบาย  เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี  
 
   



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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  1.  ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.91, S.D. = .57) เน่ืองจาก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  การท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางนั้นยงัเป็นอุปสรรค ต่อการพฒันาประชาธิปไตย  เป็นระดับท่ีไม่
เพียงพอต่อการบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  จากผลการวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะวา่  ประชาชนขาดความสนใจท่ีจะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเพ่ือพฒันาระบอบสภาพเป็นเพียงตวัแทนในการบริหารงานของรัฐเท่านั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางการเมืองส่วนใหญ่จะมีเพียงในระดบัแรกคือ การเลือกตั้งดว้ยตวัแทนทอ้งถ่ินเท่านั้น สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  สุธาทิพย ์ ฉัว่สกลุ (2541 : บทคดัยอ่) ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํทอ้งถ่ินศึกษาเฉพาะกรณี
อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัสรุปพบวา่ ภาพรวมผูน้าํทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัปานกลางโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นความสนใจทางการเมืองมีค่าเฉล่ียสูงสุด และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองดา้นการลงสมคัรรับเลือกตั้งมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประมวล  แสงแกว้ศรี 
(2546:บทคดัย่อ)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัปาน
กลาง   
  2.  การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีเพศและท่ีอยู่อาศัยใน
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใกลเ้คียงกนั  จากผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ี  อาจเน่ืองมาจากเพศหญิง และเพศชายมีบทบาท
หนา้ท่ีเท่าเทียมกนั ประชาชนทั้งเพศชายเพศหญิงมีการรับขอ้มูลข่าวสาร และเขา้ใจสภาพการเมืองในส่ือต่าง ๆ  
ท่ีเท่าเทียมกนั 
  3.  การเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ไม่มี
ความแตกต่างกนั ส่วนดา้นการเลือกตั้ง  ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ  ดา้นการแสดงออกดว้ยการ
กระทาํ  มีความเห็นแตกต่างกัน  เม่ือพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จังหวดัมหาสารคาม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จาก
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะว่า  ประชาชนแต่ละชุมชนท่ีอยู่อาศัย  มีวิถีการดาํเนินชีวิตวฒันธรรม
เหมือนกนั  มีความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั  จึงทาํใหภ้าพโดยรวมไม่มีความแตกต่าง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง 3 ดา้น  ซ่ึงไดแ้ก่  ดา้นการเลือกตั้ง  ดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะ และดา้นการแสดงออกดว้ยการกระทาํ ชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ ใน
แต่ละชุมชนประกอบไปดว้ย  ผูน้าํ กรรมการชุมชน และตวัแทนของแต่ละชุมชน จึงมีการบริหารของชุมชนท่ี
แตกต่างกนั   มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง   
การร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ละชุมชนท่ีแตกต่างกนั    
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ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. ผลจากการศึกษาวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม พบประเด็นท่ีควรพฒันาโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีตํ่า ๆ 5 
ลาํดบั ไดแ้ก่   มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หน่วยงานภาครัฐ องคก์รหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เวทีการแสดงความคิดเห็น เวทีการแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นประชาธิปไตย  เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนไดแ้สดงออก 2) องค์กรชุมชน ผูน้าํชุมชน และหน่วยงานองคก์รทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน  ร่วมกนัสร้างวิถีความเป็นประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วม สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน  และสร้าง
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 ควรศึกษาเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง และควรศึกษา
วฒันธรรมของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการผสมผสานในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย     
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 611 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

บุญชม   ศรีสะอาด.  (2543). การวจิยัเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ  :  สุวริียาสาสน์.  
ปัทมา สูบกาํปัง. (2552). “การมีส่วนร่วมทางการเมืองไทยในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา : สภาพปัญหาและความทา้

ทายในอนาคต,” วารสารสถาบนัพระปกเกล้า 7 : 2 ; พฤษภาคม ” สิงหาคม.  
ประมวล แสงแกว้ศรี. (2546). การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร. 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
วรวฒิุ  วงษาเวยีง.  (2550). การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่: กรณีศึกษาในเขตเทศบาล

ต าบลสามแยก  จงัหวดัยโสธร. วิทยานิพนธ์  ศศ.ม.อุบลราชธานี : มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี.   
สุธาทิพย ์ฉัว่สกลุ. (2541). การมส่ีวนร่วมของผู้น าท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็.กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
Commings  W. and M.C. Cummings., Jr, and W. D. (1971). Democracy Under Pressure: an  Introduction to the 

American Political System. New York: Harcourt Brace  Jovanovich, Inc.  
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork : Harper and   
               Row Publication. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 612 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

The Factors Influencing the Political Participation in KasetWisai  District 
Municipality, KasetWisai  District, Roi Et Province 

 
Archanwit Choompongsak* 

Soavalak Kosolkittiamporn** 

Sanya Kenaphoom*** 
Pakdee Phosing**** 

Abstract 
 

The objective of this research aims to study  the people's political  participation and to study 

the factors Influenced  to the People's Political  Participation including study problems, threat and 

suggestion about increasing the people's political  participation  in  KasetWisai District Municipality, 

Kaset Wisai District, Roi Et  province. The sample is the people who are 18 years old or up, living in 

Kaset Wisai  Sub-district Municipality which is consisted and selected by 400 persons, stratified 

random sampling. The instrument for collecting data is the rating scale questionnaire with the 

discrimination power between 0.23 to 0.85 and reliability at 0.89 . The statistics for analysis are 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and   Multiple Linear Regression Analysis. 

(MRA)  

 The  results  of  the  study  were  as  follows :  

 1. Overall the political participation of people in the KasetWisai Sub-district Municipality 

Area, KasetWisai district, RoiEt  province are moderate level.  The factors influenced political 

participation of people in the KasetWisai Sub-district Municipality Area, KasetWisai district, Roi Et 

province are the perception of political information, education, age and the operations of government.  

 2. The useful suggestions found that ; 1) The District should provide instruction in the process 

of public participation in local development with a comprehensive, clear, easily understood, and the 

public led to practice certainly. 2) The District should create a network of public and community 

leaders to develop a capability to bring concepts and principles to participate strengthen for grow up the 

political ideology and consciousness. 3) The District should promote activities the integration of the 

public as a platform to promote political activity in the community. 4) The District should create a 

learning resource or learning center for democracy. 

 

 

Keywords: Political Participation / Kaset Wisai District Municipality, Roi – ET  Province 

 

 
 

                                                 
*Graduate student. Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham University 
** Ph.D., Assistant Professor. Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham 
   University 
*** Ph.D., Assistant Professor. Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham 
     University 
****Lecturer,  Department of Public Administration.College of Law and Government.RajabhatMahasarakham University 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 613 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมท างการเมืองของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวสัิย  จังหวัดร้อยเอด็ 

อาชัญวชิญ์  ชุมพงษ์ศักดิ์* 
เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร** 

สัญญา  เคณาภูม ิ*** 
ภักด ีโพธ์ิสิงห์**** 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและศึกษาปัญหา  อุปสรรคและแนวทาํงในการ
แกปั้ญหาการมีส่วนร่วมทาํงการเมืองของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  ท่ีมี
สิทธ์ิเลือกตั้ง  จาํนวน  400  คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.23  ถึง 0.85   และค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่   
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทาํง
การเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารทาํงการเมือง   การศึกษา   อาย ุและการดาํเนินงานของภาครัฐ  
 2. ขอ้เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัทาํคู่มือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และประชาชนนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงควรสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนให้
สามารถนาํแนวคิดและหลกัการการมีส่วนร่วมไปเสริมสร้างประชาชนให้เกิดอุดมการณ์ทาํงการเมืองและสาํนึก
ทาํงการเมืองควรส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มให้แก่ประชาชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมกิจกรรมทาํง
การเมืองของชุมชนและควรสร้างแหล่งการเรียนรู้หรือศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นประชาธิปไตย 
 
ค าส าคญั : การมส่ีวนร่วมท างการเมอืง / เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ไดว้างรากฐานสําคญัของระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Democracy) โดยมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการส่งเสริมให้ประชาชน
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ความเป็นจริงยงัมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวจิยัของสถาบนัวิจยัพระปกเกลา้ พบวา่  
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยในระยะ 60  ปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 1) ประชาชนมีขอ้จาํกดัในการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  เน่ืองจากประชาชนขาดการรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดและความสาํคญัของการมีส่วน
ร่วม  2) ทศันคติและความเช่ือของประชาชนท่ีวา่ผูเ้ป็นขา้ราชการนั้นคือนายของประชาชน  จึงไม่ควรเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  3) ประชาชนไม่เขา้ร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองเน่ืองจากการขาดความรู้
และทกัษะการนาํกระบวนการมีส่วนร่วมไปปฏิบติั  เพราะในอดีตประชาชนเป็นเพียงผูรั้บฟังและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ไม่ตอ้งรับฟังประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล. 2552 : 99) ผลการศึกษาของฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2549 : 12-13) ซ่ึง
พบวา่ สภาพปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปไม่มีความรู้ความสามารถในการร่างขอ้บญัญติั การออกเสียงประชามติในระดบัทอ้งถ่ินมี
นอ้ยมาก  แมว้า่จะมีการบญัญติัไวใ้นกฎหมายของพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 
12) พ.ศ.2546  ก็ตาม  แต่มีไม่ก่ีแห่งท่ีทาํการลงประชามติในระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทย ในระดบัภูมิภาคของ
ประเทศไทยก็พบปัญหาเช่นกนัโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส.) ทั้ง 3 คร้ัง ไดแ้ก่ เลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554,23 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2550  และ 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  พบวา่จาํนวนประชาชนท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีจาํนวนตํ่ากวา่ทุกภาคของประเทศไทยทั้ง 3 คร้ัง  จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัท่ีไดช่ื้อว่ามีประวติัความเป็นมา
ทางการเมืองยาวนาน  ตั้งแต่สมยันายถวลิ อุดล (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ” 4 มีนาคม พ.ศ. 2492) เป็นหัวหนา้เสรี
ไทย  จงัหวดัร้อยเอ็ด และเป็นนักการเมืองตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดัร้อยเอ็ด 2 สมยั จังหวดั
ร้อยเอด็เคยมีปรากฏการณ์การใชเ้งินซ้ือเสียงในการเลือกตั้งท่ีมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษ  จนมีการเรียกขานกนั
วา่ ‚โรคร้อยเอ็ด‛ ในสภาพปัจจุบนัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด  มีจาํนวนผูม้าใช้
สิทธิเลือกตั้งอยู่ในอนัดบักลุ่มตํ่าท่ีสุดของประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2554)  เช่นเดียวกนั
เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดับ
กิจกรรมในชุมชนท่ีลดตํ่าลงเร่ือยๆ  จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองน้ีข้ึน  
 
ค าถามในการวจิยั 
 ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวสิยั  
อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน   
 
ขอบเขตการวจิยั 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลเกษตรวสิยั อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั  ดงัน้ี  
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1.  พืน้ที่ในการศึกษาวิจัย ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ จาํนวน 8,703 คน (รายงานสถิติประชากรสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 
 2.  ประชากร คือ ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอ
เกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 3.  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) จากประชากรในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย 
อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็  โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 4. ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้ประกอบไปดว้ย   
  4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) จากการศึกษาปัจจยัตาม แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงทราบว่า   มีตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา  อาชีพ ความรู้
ความเขา้ใจทางการเมือง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการเมือง ทัศนคติทางการเมือง ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงทาง
การเมือง   การดาํเนินงานของภาครัฐ และผลตอบแทนกลุ่มการเมือง 

4.2  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลเกษตรวิสัย แบ่งเป็น ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการชุมนุม
เคล่ือนไหวทางการเมือง ดา้นการจัดตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550     
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
1. วจิยัระยะที ่1  การมส่ีวนร่วมและปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1.1   ประชากร 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี  คือประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป ท่ีมีสิทธิและมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  จาํนวน 8,703 คน 
(รายงานสถิติประชากรและจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554) ดงัน้ี 
 1.1.2   กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  ประชาชนท่ีมีภูมิลาํเนาในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็    โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอ
เกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็  โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 2  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยใชจ้าํนวนประชากรในแต่ละอาํเภอเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสัดส่วนเทียบกบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน  
 ขั้นตอนที ่3  ใชว้ธีิการเลือกสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก   
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3. ASEAN / Conflict Management 
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14. Disaster Management  
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 ตอนที ่  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการเมือง   
 ตอนที ่  4  แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติทางการเมือง         
 ตอนที ่  5  แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงทางการเมือง   
 ตอนที ่  6    แบบสอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานของภาครัฐ  
 ตอนที ่ 7  แบบสอบถามเก่ียวกบัผลตอบแทนจากกลุ่มการเมือง 
 ตอนที ่  8 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 ตอนที ่ 9 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 
การสร้างเคร่ืองมอืวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยมีวธีิการสร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. กาํหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 3. ร่างแบบสอบถาม  นาํเสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถว้นและครอบ คลุมเน้ือหา  
ภาษาและรูปแบบ  เม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะจากท่ีปรึกษาวจิยัแลว้  นาํร่างแบบสอบถามมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ 
 4. นําแบบสอบถามการหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู ้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนเสนอ
ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  เพื่อทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของคาํถามในแต่ละขอ้ว่าคาํถามต่าง ๆในแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือไม่
เพียงใด โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congurence : IOC)  
 5. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ของผูเ้ช่ียวชาญ  ปรับปรุง  แก้ไขแลว้เสนอคณะกรรมการ
โครงการวทิยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกคร้ัง 
 6. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้ 1.2.5  ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัเทศบาลตาํบลเกษตรวสิยั  อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน แลว้
นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยวิธีหา Corrected-Item Total correlation  ไดค้่าระหวา่ง  0.2269  ถึง 0.8522   
และหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)  ค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบั  0.8932   

 7. นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาทาํการปรับปรุงแลว้มาจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํไปใช้
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1   ขั้นเตรียม 

    1.1  ประสานงานกบัเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ดเพ่ือแจง้ให้ทราบ
และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    1.2  ผูว้จิยัทาํความเขา้ใจกบัผูช่้วยวจิยั  4  แผนกๆ ละ 1 คน จาํนวน 4 คนเก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 2   ขั้นดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ระหว่าง วนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์ 
จนถึง 15 มีนาคม  พ.ศ. 2555   ระยะเวลาจาํนวน  1 เดือน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจดัหมวดหมู่และบนัทึกขอ้มูลแต่ละขอ้ แลว้นาํไป
วเิคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป  
 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ หาอาํนาจจาํแนกรายขอ้โดยใช ้Corrected-Item Total  
correlation   หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach  สถิติพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติทดสอบ ได้แก่  การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis)  เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระตั้งแต่สองตวัข้ึนไป  ท่ี
มีผลต่อตวัแปรตาม  โดยการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการทีละตวั(Stepwise) 
 
2.  การวจิยัระยะที ่2  ศึกษาปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
 เป็นการนาํขอ้มูลคืนสู่ชุมชน  นาํผลการวจิยัในระยะท่ี 1 ไปนาํเสนอและเพ่ิมเติมในประเดน็ต่าง ๆ ท่ียงั
ขาดความสมบูรณ์   พร้อมศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group) และการสมัภาษณ์บุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 ประชากรเป้าหมาย  เลือกแบบเจาะโดยกาํหนดคุณสมบติัของตวัอยา่ง เช่น ผูน้าํชุมชน   

แกนนาํ  และคณะกรรมการหมู่บา้น  จาํนวน  18  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ชุดคาํถามท่ีใช้ในการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) โดยมีวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือชุดคาํถามในการสนทนาดงัน้ี  1)ศึกษาเอกสาร ตาํรา ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2)กาํหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลใน
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การสร้างชุดคาํถาม  3)ร่างชุดคาํถามสนทนากลุ่ม กาํหนดหัวขอ้ ประเด็นสนทนา และจดัลาํดบัคาํถาม นาํเสนอท่ี
ปรึกษาวิจยัพิจารณาเพ่ือทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้นาํไปใช ้   ขั้นตอนการดาํเนินงาน  ผูว้ิจยัมี
ขั้นตอนในการดาํเนินการจดัการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 2.2 ขั้นเตรียมการ  ประสานงานกบัประชากรเป้าหมาย  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม คือ ผูน้าํ
ชุมชน  ผูใ้หญ่บา้น  กรรมการ  แกนนาํหรือตวัแทนหมู่บา้น ทั้ง 13 หมู่บา้น รวมเป็น 18 คน  

 2.3 ขั้นดาํเนินการ  โดยผูว้ิจยัเป็นผูน้าํการสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมีวิธีการดาํเนินการ
สนทนากลุ่มดังน้ี  ตรวจสอบความพร้อมเร่ืองสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ บริเวณ  สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคุน้เคยระหวา่งนกัวิจยัหรือผูน้าํสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เพ่ือให้มีปฏิสัมพนัธ์กนัให้มากท่ีสุด หรือ
มุ่งใหบุ้คคลในกลุ่มไดมี้การอภิปรายโตแ้ยง้กนั  ใหผู้ร่้วมสนทนาไดพู้ดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัตั้ง
ไวโ้ดยเรียงจากคาํถามท่ีเป็นเร่ืองทัว่ๆ ไป แลว้จึงนาํเขา้สู่ประเด็นชุดคาํถามในการสนทนากลุ่ม  เวลาในการจดั
สนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชัว่โมง  หลงัจากการจดัสนทนากลุ่มแลว้เสร็จ  ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์บุคคล โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลคือ  ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ใชว้ธีิสุ่มแบบเจาะจง   
 2.4   ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  หลงัจากการจดัสนทนากลุ่มแลว้ ผูว้ิจยัทาํการถอดคดัลอก
ขอ้ความการสนทนากลุ่มจากเคร่ืองบนัทึกเสียง  โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) แลว้นาํเสนอเชิงพรรณนา ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  1) จดักลุ่มประเด็นของสาระ (Grouping) ท่ีผูร่้วมสนทนา
กลุ่มไดต้อบตามกระบวนการในการจดัสนทนากลุ่ม  2)   อธิบาย ขยายความ เรียบเรียงเน้ือความ (Explanation)  3) 
ตีความในประโยคคาํพดูบางคาํ (Interpretative) 4) พรรณนาความ (Descriptive) 
 
ผลการวจิยัพบว่า 
ระยะที ่1    ประชาชนมส่ีวนร่วมการเมอืงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   
 โดยกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุดไดแ้ก่  การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  รองลงมา  ไดแ้ก่  การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง  การจดัตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   การชุมนุมทางการเมือง   และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ปัจจัยการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง การศึกษา อาย ุและ
การดําเนินงานของภาครัฐ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.53 ตวัแปรอิสระร่วม
สามารถอธิบายการผนัแปรไดร้้อยละ 28.4 
ระยะที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
แก้ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย อ าเภอเกษตรวสัิย   จงัหวดัร้อยเอด็ มดีงันี้ 
1)ปัญหาการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  คือ การซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง  หลงัการเลือกตั้งเกิดการแตกแยก

ทางความคิดในชุมชน  2 )ปัญหาดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ระดบันอ้ย  เกิดจากการขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น  รวมถึงรัฐใหก้ารส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจการมีส่วนร่วม
อยา่งเป็นรูปธรรมตามระบอบประชาธิปไตย  3 )ปัญหาดา้นผูน้าํและคณะผูบ้ริหาร ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  ท่ี
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จะขบัเคล่ือนการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน  4 )ปัญหาการจดัตั้งพรรคและการเป็นสมาชิก
พรรคเป็นเร่ืองผลประโยชน์  ไม่ไดเ้ป็นการเขา้มาเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมของประเทศ  5) ความรู้ความเขา้ใจ
ในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญยงัมีนอ้ย  รวมทั้งทกัษะในการเขา้ร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองยงั
มีนอ้ย ส่งผลต่อการรวมกลุ่มกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตร
วสิยั  อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็  ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม การจดัสนทนากลุ่ม และการ
สมัภาษณ์บุคคล  มีประเด็นท่ีน่าสนใจพอท่ีจะนาํมาอธิบาย เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี    
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(   = 2.59, S.D. = 0.51) เน่ืองจากการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ถือเป็นกระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางนั้น ยงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย เป็นระดับท่ีไม่
เพียงพอต่อการบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมพิศ สุขแสน (2552  : 109) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์ พบวา่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งอยู่ในระดบัมาก  
ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  การเคล่ือนไหวทางการเมือง  และดา้นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งจริงจงัอยูใ่นระดบัตํ่า แต่ไม่สอดคลอ้งกบั ปิยพร ถิตยป์ระเสริฐ (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผลการศึกษาพบวา่  การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยูใ่นระดบัตํ่า  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
คือ  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่นระดบัปาน
กลางถึงตํ่า ตอ้งใชเ้วลาหาเล้ียงชีพ ยงัส่งผลต่อความสนใจในการติดตามข่าวสารทางการเลือกตั้งในระดบัตํ่า และท่ี
สาํคญัคือตอ้งมีการจูงใจไม่วา่จะเป็นเงินทองส่ิงของ หรือมีผลประโยชน์แทน ถึงจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  
 2.   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอ
เกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง   การศึกษา   อาย ุและการดาํเนินงาน
ของภาครัฐ  
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 2.1 ปัจจยัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
กล่าวคือ ส่ือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาครัฐยงัมีนอ้ย ไม่เอ้ือต่อความ
เขา้ใจของประชาชน และขาดรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะนาํไปการปฏิบติัไดจ้ริง เช่น การร่วมประชา
พิจารณ์สามารถทําเองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องทําอย่างไร ทําประชาพิจารณ์ในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชนไดห้รือไม่  ขอบเขตการจดัตั้งเวทีแสดงความคิดเห็น  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ผลดงักล่าวทาํให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่บรรลุผล ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจึงมีความสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกวิทย ์ ธีรวิโรจน์ 
(2553 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษา เทศบาลเมือง
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาพบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนส่งผลต่อปัญหาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนเน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ อนัเน่ืองมาจากขาดการประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐ และ
เหตุผลจากรัฐท่ียงัไม่เลง็เห็นความสาํคญัในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน    

2.2 การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจเน่ืองจากการศึกษาทาํให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน รู้และเขา้ใจถึงผลของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่ามีผลกระทบต่อ
ประเทศชาติและตนเองมากน้อยเพียงใด  รับรู้ขอ้มูลคิดวิเคราะห์ย่อมดีกว่าผูมี้การศึกษาน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  
อะเลค็ค อินเคเลส (Alex Inkeles. ; อา้งอิงใน, สมพิศ คลา้ยวงษ.์ 2543 : 20)  กล่าววา่ “การไดรั้บการศึกษาท่ีสูงจะมี
ความสาํคญัอยา่งมากต่อบทบาทของประชาชนและการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงข้ึนได ้  

2.3 อายเุป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตร
วสิยั  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  กล่าวคือ  ผูท่ี้มีอายสูุงแสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม  
เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นหัวหนา้ครอบครัวเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมทั้ง
ระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และท้องถ่ิน มีบทบาทท่ีจะพฒันาชุมชน  ท้องถ่ินของตน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  ประยูร  
พุทธชาด (2553 : 172) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในการดาํเนินงานตาม
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนระดบัหมู่บา้น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  
จากผลการศึกษาพบว่า อายุมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดบัหมู่บา้น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
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Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
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9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
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ทางการเมืองจากภาครัฐเองก็ตามทั้งขาดการส่งเสริมสนบัสนุนแหล่งการเรียนรู้ดา้นประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้เรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เพราะการมีแหล่งการเรียนรู้  การรวมกลุ่ม  ร่วมชุมนุม ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นแรงผลกัดันให้ประชาชนตระหนักและเขา้ใจถึงความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย  นาํไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสูงยิง่ข้ึนไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สาํนกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนการมีส่วนร่วมทางการเมือง (2551 : 10 ” 11)  ท่ีกล่าวไวว้า่  สังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตํ่าแสดงวา่ สังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยตํ่า ถา้มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงแสดงว่าสังคมนั้นมี
การพฒันาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูง อีกทั้งบ่งบอกถึงอุดมการณ์ เจตคติทางการเมืองของประชาชน
ในชาติ    

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ  องคก์รหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัทาํคู่มือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัชาวบา้นโดยตรง   2) หน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งควรสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เสริมสร้าง
ผูน้ําชุมชนให้เป็นผูก้ระตุน้ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ตามสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญให้สามารถท่ีจะนาํ
แนวคิดและหลกัการการมีส่วนร่วมดังกล่าว นําไป
ปฏิบัติได้จริงในท้องถ่ิน  3)  องค์กรชุมชน  ผูน้ํา
ชุมชน  และหน่วยงานองคก์รทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
ภา ค ป ร ะ ชา ชน ค วร ร่ วมกัน สร้ า ง วิ ถี ค วา ม เ ป็ น

ประชาธิปไตย เช่น  การมีส่วนร่วม  สร้างอุดมการณ์ร่วมกนั  สร้างสาํนึกทางการเมือง โดยนาํกิจกรรมในชุมชนท่ี
มีอยู่แลว้  พฒันาวิถีความเป็นประชาธิปไตย   4)  รัฐและกลุ่มผูน้าํในชุมชนควรร่วมกนัส่งเสริมผูน้าํ เครือข่าย
ชุมชน อาสาสมคัร และตวัแทนหมู่บา้นให้มีความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  5)  หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง  6)  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่กลุ่ม
เยาวชน 7)  หน่วยงานภาครัฐ คณะผูบ้ริหารดาํเนินงานโครงการร่วมกบัประชาชนในขั้นตอนแรกจนสุดทา้ย 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกบักระบวนการการจดัการศึกษาในระบบและนอกระบบเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  2)  ควรศึกษาวฒันธรรมของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  3) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research) เก่ียวกบัการพฒันาวิถีทางความประชาธิปไตย  เพ่ือหาแนวทางให้ประชาชนเกิดการซึมซับความเป็น
ประชาธิปไตย  4)  สร้างและศึกษา“ศูนยก์ารเรียนรู้ประชาธิปไตยของชุมชน”  เพ่ือเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้
ของชุมชน  เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยผสมผสานแบบแผนการดาํเนินชีวติของคนในชุมชน 
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 งานวิจยัท่ีมีคุณค่าทางวิชาการมิไดเ้กิดข้ึนมาอย่างง่ายดาย  หากเกิดจากความมุ่งมัน่ ทั้งพลงักายพลงัใจ
ของผูว้ิจยั และคณาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดเ้สียสละเวลา  ยอมเหน็ดเหน่ือยแนะนาํสั่งสอน  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ
โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยภายใตก้ารสนับสนุนขององค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศแห่ง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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The Opinion of the People toward the Leadership of the Chief Executive of the 
Subdistrict Administrative Organization in Nachuek District, 

Mahasarakham Province 
Khomsan Boonsorn* 

Soavalak Kosolkittiamporn ** 

Sanya Kenaphoom***  
 Pakdee Phosing**** 

 
Abstract 

  
 The purposes of this study are to study and to compare the opinion of the people toward the 

leadership of the Chief Executive of the Subdistrict Administrative Organization in Nachuek District, 

Mahasarakham Province. The sample were 353 people of 18 years of age. Stratified random sampling 

and simple random sampling method are used. The five rating scale questionnaire with the reliability 

value at .9392 is used for collecting data. The statistics applied are frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test and One way ANOVA with the static significance level at .05. 

 

 The results of the study were as follows; 

     1. The opinion of the people toward the leadership of the Chief Executive of the 

Subdistrict Administrative Organization in Nachuek District,  Mahasarakham Province as a whole is 

rated at high level as considered by aspects, four aspects are rated at high level; human relations the 

personality  tactful  and enthusiasm 

         2. The comparison of the opinion of the people toward the leadership of the Chief 

Executive of the Subdistrict Administrative Organization in Nachuek District, Mahasarakham 

Province. Overall is different by significance at .05 level.  

               The suggestions of the opinion are  more inspiration and inspiration of people to develop                    

the district and should be improved and changed regularly to develop an area and the Chief  Executive 

should know and understand the problems of people in the area. 

 

Keywords: The Opinion of the People / Leadership / Leadership of the Chief Executive of the     

                    Subdistrict Administrative Organization 
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** Ph.D.,Assistant Professor, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham  
   University 
***Ph.D., Assistant Professor, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham  
     University 
****Lecturer, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham University 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองเรือ อ าเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม 

คมสันต์ บุญศร *  
                               เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร ** 

สัญญา  เคณาภูมิ*** 
ภักด ีโพธ์ิสิงห์**** 

บทคดัย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม รวมทั้ง ขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ ผูท่ี้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 353 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม และการสุ่มแบบ
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํ ของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม สถิติในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทาํงเดียว F-test (One 
way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบว่า  
 1.   ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหาร ส่วน
ตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมีภาวะความเป็น ผูน้าํสูง 
เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นรู้จกักาลเทศะ และดา้นความกระตือรือร้น 
   2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หนอง
เรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั พบวา่โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05  
  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหาร ส่วนตาํบลหนองเรือ 
อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม ดงัน้ี ควรส่งเสริมและกระตุน้แรงจูงใจให้ชาวบา้นเขา้ร่วมพฒันาพ้ืนท่ีตาํบล 
ควรมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวธีิการพฒันาพ้ืนท่ีเป็นประจาํและควรนาํผลการปฏิบติังานเสนอให้กบันายก 
ไดรั้บรู้และเขา้ใจสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริง  
 
ค าส าคญั : ความคดิเห็น/ ความคดิเห็นของประชาชน/ ภาวะผู้น า/ ความคดิเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น า/  
                ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
*** ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

****อาจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 628 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

บทน า 
อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่วน ตํา บ ล  เ ป็ น รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ร า ชก า ร ส่ว น ท้อ ง ถ่ิ น รู ป แ บ บ ห น่ึ ง 

โดยไดจ้ดัให้มีสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล เพื่อเป็นองค์กรตวัแทนของประชาชน มีหนา้ท่ี  ให้คาํปรึกษาแก่
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยถือเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตามกฎหมายแต่ยงัมิได้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ต่อมาไดมี้การตราพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พทุธศกัราช 2537 ซ่ึงกาํหนดให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยราษฎรท่ีได้รับเลือกตั้งข้ึนมาภายในเขตตาํบลทาํหน้าท่ีให้ความ
เห็นชอบแผนพฒันาตาํบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบล ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี และควบคุมการปฏิบติังานของคณะ
ผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาตาํบลตามกฎหมายและระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 

องค์การมีประสิทธิภาพดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน และประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูส้ร้างกลไกให้ทรัพยากรต่างๆ สามารถเขา้มาร่วมกนั
และดาํเนินไปไดภ้ายในองค์การ  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํท่ีสามารถรวบรวมพลงัของสมาชิกฝ่ายต่างๆ ของ
องคก์าร สัง่การ ช้ีแนะงานต่างๆ และรับผิดชอบในการโนม้นา้วให้สมาชิกทุกคนร่วมกนัทาํงานเพ่ือผลสาํเร็จของ
องคก์ารโดยรวม (บุญชม  ศรีสะอาด, กาญจน์  เรืองมนตรี และสุริทอง  ศรีสะอาด.  2541 : 10-12) ผูน้าํมีบทบาท
สําคญัยิ่งต่อความสําเร็จหรือการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน อีกทั้ งผูน้าํตอ้งรับผิดชอบต่องานของาน
ร่วมงาน ในการปฏิบติังานผูน้าํจึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน เพ่ือจูงใจให้ผูร่้วมงานปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ การท่ีผูบ้ริหารจะใชภ้าวะผูน้าํจูงใจเพ่ือนร่วมงานไดดี้เพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั
ส่วนตวัของผูบ้ริหารนั้น ๆ 
 ผูน้ําองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกถือเป็นผูก้าํหนดแนวทางการบริหารกิจการขององค์กร 
ประชาชนส่วนใหญ่จะไดรั้บประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ ยอ่มข้ึนอยู่กบัว่าผูน้าํและสมาชิกจะสามารถปฏิบติั
หน้าท่ี ของตนไดดี้เพียงใด ผูน้าํและสมาชิกนอกจากจะตอ้งมีความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในการพฒันาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลไปในทิศทางท่ีดีสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาของประเทศและสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้   การพฒันาในมิติอ่ืนๆ เช่น ในดา้นคุณภาพชีวิตดา้นสังคมและวฒันธรรมก็จะสามารถ
ทาํให้ประชาชนในทอ้งถ่ินอยู่ดีมีสุข มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไดแ้ต่ปัญหาของผูน้าํองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลมกัพบวา่การใชห้ลกัการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ยงัเป็นเร่ืองไกลตวั
สาํหรับผูน้าํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและประชาคม ดงันั้นผูน้าํ     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงตอ้งปรับแนวคิด
เพื่อตอบสนองนโยบายของภาคราชการโดย    การยึดหลกัการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินมีความ
เขม้แขง็และเม่ือชุมชนมีความเขม้แขง็แลว้ ยอ่มส่งผลใหป้ระเทศชาติเกิดความมัน่คงตามไปดว้ย 
                จากความสาํคญัและบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี   กล่าวมา การดาํเนินงาน
ดา้นสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ยอ่มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามกระบวนการ
บริหารของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงนบัวา่มีความสาํคญัอยา่ง
ยิ่งในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีสุดใน
การวางพ้ืนฐานดา้นกิจการสาธารณะใหก้บัพ้ืนท่ีบริการ ให้ไดรั้บการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นผูใ้กลชิ้ด
กบัชุมชนถา้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีภาวะผูน้าํสูง ก็จะเป็นพลงัสําคญั  ในการวางพ้ืนฐานการพฒันา
ประเทศให้เจริญกา้วหนา้ ทดัเทียมนานาอารยประเทศ จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ําของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จังหวดั
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มหาสารคาม ทั้งน้ี เพ่ือนาํผลจากการศึกษาไปเป็นสารสนเทศให้กบัผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาความเป็นผูน้าํของบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
เรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
เรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั 

3.  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนการพฒันาภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 
 
สมมุตฐิานของการวจิยั 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนา
เชือก จงัหวดัมหาสารคามอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนก
ตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ แตกต่าง
กนั 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

1.  ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ  อาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  จาํนวน 5,832 คน  (รายงานสถิติ
ประชากรและจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

1.2  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองเรือ จาํนวน 353 คน ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครซ่ีและมอร์แกนและ
การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  ด้านตวัแปร 
      2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 13 หมู่บ้าน

ประกอบดว้ยหมู่บา้นตลาดม่วง หมู่บา้นหวัสระ หมู่บา้นหนองปอ หมู่บา้นโคกล่าม หมู่บา้นหวัเข่าแตก  
หมู่บ้านนางเล้ิง  หมู่บ้านหนองเรือ หมู่บ้านนาเหนือ หมู่บ้านป่าโน  หมู่บ้านนากลาง  หมู่บ้านป่ารังหนา        
หมู่บา้นตลาดเหนือ และหมู่บา้นหนองกลางโคก 

2.2  ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองเรือ อาํเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ย (รังสรรค์  ประเสริฐศรี. 2544 : 35,  สุเทพ พงศ์
ศรีวฒัน์. 2445 : 93) ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นวสิยัทศัน์ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความยติุธรรม 
ดา้นความเป็นท่ีเช่ือถือได ้ดา้นความคิดริเร่ิม ดา้นความสามารถในการจูงใจ ดา้นความรู้จกักาลเทศะ ดา้นความ
ฉลาดไหวพริบ ดา้นความกระตือรือร้น ดา้นทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นความซ่ือสตัย ์
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3.  ด้านพืน้ที่ในการท าวิจัย คือ หมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม  
 4.  ด้านระยะเวลาในการท าวจิยั ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.  2556 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.  ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน4,213 คน (รายงานสถิติประชากร
และจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

2.  กลุ่มตวัอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองเรือ จาํนวน 365 คน ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครซ่ีและมอร์แกนแลว้ 

 เม่ือได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแล้ว ผูว้ิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple random sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยผูว้ิจยัเขียนหมายเลขของประชากรทั้งหมด แลว้จบัสลากเพ่ือ
หยิบรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างข้ึนมาทีละคน จนครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ และดาํเนินการ
ติดต่อบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ลกัษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม แบ่งเป็น 3 ตอน
คือ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับท่ีอยู่ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม คือ หมู่บา้น 

 ตอนที ่2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอหนองเรือ  จงัหวดัมหาสารคาม  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scales) (บุญชุม ศรีสะอาด.  2545 : 72 ” 73) แยก
ประเด็นคาํถามครอบคลุมภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ 13 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความยติุธรรม ดา้นความเป็นท่ีเช่ือถือได ้ดา้นความคิด
ริเร่ิม ดา้นความสามารถในการจูงใจ ดา้นความรู้จกักาลเทศะ ดา้นความฉลาดไหวพริบ ดา้นความกระตือรือร้น 
ดา้นทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี  และดา้นความซ่ือสตัย ์

ตอนที่ 3  แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ
ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ 

2.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทาง
และขั้นตอนสาํหรับดาํเนินการ ดงัน้ี 

2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนอง
เรือ รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดกรอบการสร้างเคร่ืองมือ 
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2.2  กําหนดกรอบโครงสร้างข้อคาํถามให้ครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวความคิด และ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

2.3  เขียนแบบสอบถามฉบบัร่างตามกรอบแนวคิด และขอบเขตท่ีกาํหนด 
2.4  นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงค ์ ดา้นเน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นการวดัผลการประเมินผล  โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง  (IOC  =  
index  of  Item  :  Objective  Congruence )   

2.5   นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู ้เ ช่ียวชาญเสนอแนะ  นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมเบ้ืองตน้ 

2.6  ปรับปรุงและนาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งใน
พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ จาํนวน 40 คน แลว้นาํไปหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ไดร้ะหวา่ง .2028 - 
.7167 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิแอลฟา ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpla  Coefficient)( บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100 ) ไดเ้ท่ากบั .9392 

 2.7  ปรับปรุงเคร่ืองมือ แลว้จึงจดัทาํฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 

การจดักระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การจดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. นาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดต้รวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง 
 2.  นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์แลว้ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding form) แลว้ให้

คะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) 
  เห็นดว้ยอยา่งสูง   ให ้ 5  คะแนน 
  เห็นดว้ย    ให ้ 4  คะแนน 

ไม่มีความเห็น   ให ้ 3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย   ให ้ 2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งสูง   ให ้ 1  คะแนน 
 

3.  นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  
 3.1  วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

หนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม โดยจาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี (รังสรรค ์ 
สิงหเลิศ.  2551 : 186)                    

 ค่าเฉล่ีย                ความคิดเห็น 
   4.21-5.00     มีภาวะผูน้าํสูงมาก 
   3.41-4.20     มีภาวะผูน้าํสูง 
   2.61-3.40     มีภาวะผูน้าํปานกลาง 
   1.81-2.60     มีภาวะผูน้าํตํ่า 
   1.00-1.80     มีภาวะผูน้าํตํ่ามาก 
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3.2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม เปรียบเทียบจาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยู่อาศยัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาํหนดค่า
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และถา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียโดยการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  2553 : 63 - 105) 
 4. การวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมภาวะผูน้าํ วเิคราะห์เน้ือหา และการแจกแจงความถ่ีในแต่
ละประเด็นแลว้นาํมาสรุปในเชิงพรรณนา 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํหลกัสถิติมาประกอบการวเิคราะห์แบบสอบถาม ดงัน้ี 
  1. หาอาํนาจจาํแนกรายขอ้โดยใช ้Corrected-Item Total correlation    
  2. หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach  

            3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  4.  การวดัระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม  สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

5.  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ําของนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตาม
หมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ F” test (One-way ANOVA)  

6.  วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี  และใชก้ารพรรณนา
ความประกอบ (Content analysis) 
 
ผลการวจิยั 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 353  คน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัในหมู่บา้นโคกล่าม จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86 และรองลงมา คือ บา้นหัว
สระและและบา้นนาเหนือ จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 และส่วนหมู่บา้นท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ บา้นป่ารัง
หนา จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84   
  2.   ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองเรือ  อาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า  โดยรวมทั้งหมดมีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัสูง ( = 
3.87) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (  = 4.03) ดา้น
บุคลิกภาพ (  = 3.99) ดา้นความรู้จกักาลเทศะ (  = 3.97) ดา้นความกระตือรือร้น (  = 3.89) ดา้นความเป็นท่ี
เช่ือถือได ้ (  = 3.88) ดา้นทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี (  = 3.87) ดา้นความยติุธรรม (  = 3.86)  ดา้นความฉลาด
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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ไหวพริบ (  = 3.86) ดา้นความซ่ือสัตย ์(  = 3.84) ดา้นการตดัสินใจ (  = 3.81) ดา้นความคิดริเร่ิม(  = 3.81) 
ดา้นวสิยัทศัน์ (  = 3.79) และดา้นความสามารถในการจูงใจ (  = 3.76) 
   3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
เรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  มีความแตกต่างกนั จาํนวน 12  ดา้น และไม่
แตกต่างจาํนวน 1ดา้น ดา้นท่ีมีความแตกต่างไดแ้ก่  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความรู้จกักาลเทศะ   
ดา้นความกระตือรือร้น  ดา้นความเป็นท่ีเช่ือถือได ้ ดา้นทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นความยติุธรรม ดา้นความ
ฉลาดไหวพริบ  ดา้นความซ่ือสตัย ์ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความคิดริเร่ิม ดา้นวิสัยทศัน์  และดา้นความสามารถใน
การจูงใจ  และรายดา้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนั  คือ ดา้นความรู้จกักาลเทศะ  
  4.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ  
อาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีผูเ้สนอแนะสูงสุด ปรากฏดงัน้ี  ควรส่งเสริมและกระตุน้จูงใจให้ชาวบา้น
เขา้ร่วมพฒันาตาํบล (ความถ่ี = 29)  ควรมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวิธีการ พฒันาพ้ืนท่ี อบต.เป็นประจาํ 
(ความถ่ี = 25)   และ อยากใหน้ายกรู้และเขา้ใจสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริง (ความถ่ี = 22)  
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวจิยัเร่ือง   ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ  อาํเภอนา
เชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  ผูว้จิยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม  
  ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง 
( = 3.87)   ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 ผลการวจิยัท่ีพบวา่มีภาวะผูน้าํสูง   อาจเป็นเพราะวา่  
  1.  มนุษยสัมพนัธ์  สุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน ยิม้แยม้แจ่มใส ยินดีให้ความช่วยเหลือ รับฟัง
ความคิดเห็น รู้จกัปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ควบคุมอารมณ์ไดดี้  มีนํ้ าใจ มีอธัยาศยัดี มีความเกรงใจ เอาใจเขามาใส่ใจต่อ
ประชาชน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และรู้จกัใหก้าํลงัใจ  
  2.. มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถในการพูดการโตต้อบท่ีดี  มีการพฒันาบุคลิกภาพ  
ไดแ้ก่ การพดู  การแต่งกาย  การแสดงออกภายในและภายนอก  จึงทาํใหเ้กิดการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว มีผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั  สุภาวดี  ติมินทระ (2548 : 85-86) ไดท้าํการศึกษา
วจิยัเร่ือง ภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถ่ินของกรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถ่ินของกรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถ่ินอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีและหลกัการและกระบวนการวางแผน ดา้น
การรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการพฒันาทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ กรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีตาํแหน่งในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง แตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นความรู้ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีและหลกัการและกระบวนการวางแผนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05  
 ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้ง กบั สุภชยั เอาะนอ้ย (2550 : 56-61) ไดท้าํการศึกษา ภาวะความเป็นผูน้าํ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ภาวะความเป็นผูน้ําของ นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัขอนแก่น ตามความคิดเห็นของปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
จงัหวดัขอนแก่น ภาพรวม ร้อยละ 69.0 (อยูใ่นระดบัปานกลาง ) ซ่ึงถา้พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปลดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล มีความคิดเห็นต่อภาวะความเป็นผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดา้นความโปร่งใส 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมาคือดา้นความยติุธรรม คิดเป็นร้อยละ 76.4 ดา้นความรับผิดชอบ คิดเป็น
ร้อยละ 76.0 ดา้นการใชค้วามรู้ในการบริหารงาน คิดเป็นร้อยละ 71.6 ดา้นการกลา้ตดัสินใจ คิดเป็นร้อยละ 64.0 
ดา้นความสาํเร็จของงาน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และพบนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ 56.0 
ตามลาํดบั    
 อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้าํของ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 สมมติฐานท่ี 2  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดั
มหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บ้านท่ีอยู่อาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองเรือ แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัพบว่า  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยู่อาศยั พบว่า โดยรวมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนั จาํนวน  12  
ดา้น  คือ  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความรู้จกักาลเทศะ ดา้นความกระตือรือร้น  ดา้นความเป็นท่ี
เช่ือถือได ้  ดา้นทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นความยติุธรรม  ดา้นความฉลาดไหวพริบ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้น
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 ผลการวิจัยไม่สอดคล้อง  เด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคักย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชนต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ชุมชนท่ีมี
เพศระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกันต่อการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลแกดํา อาํเภอแกดํา จังหวดั
มหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.   ความสามารถของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ต่อการจัดการความขัดแยง้และประสาน
ประโยชน์ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตาํบลหนองเรือ  อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.   กลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ต่อประชาชนในเขตตาํบลหนองเรือ อาํเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัท่ีมีคุณค่าทางวิชาการมิไดเ้กิดข้ึนมาอย่างง่ายดาย  หากเกิดจากความมุ่งมัน่ ทั้งพลงักายพลงัใจ
ของผูศึ้กษา และคณาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดเ้สียสละเวลา  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ   อาจารย ์ดร.วิทยา เจริญศิริ 
ผูแ้ทนบัณฑิตวิทยาลยัสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.ศักด์ิพงศ์ หอมหวล  อาจารย ์ดร.ทรงศักด์ิ  จีระสมบัติ 
ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย ์ดร.ภกัดี โพธ์ิสิงห์ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีแนะนาํสัง่สอนตรวจทานจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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The Opinion of the People toward the Leadership of the Chief Executive of the 
Subdistrict Administrative Organization in Nachuek District, 

Mahasarakham Province 
Nuttawut  Tubwitorn* 

Soavalak  Kosolkittiamporn ** 

Sanya Kenaphoom***  
Witaya Charoensiri **** 

Abstract 
 

The objective of this research aims to study  investigate the relationship between age and the 

period of service that affect the motivation ; to compare the motivations and to propose the suggestion 

in order to stimulate the motivations for working for the subdistrict and village headmen in the area of 

Yang Srisurat district Maha Sarakham  province. The samples of this study consisted of 75 subdistrict 

and village headmen in the area of Yang Srisurat district Mahasarakham province selected by Taro 

Yamane's technique random sampling to represent the population. The instrument is of this study used 

a questionnaire. The statistics for analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Pearson's product moment correlation coefficient and one-way analysis of variance would be used. 

When difference is statistically significant at the .05 level, the LSD test to compare each pair would be 

used, the quality data is analyzed by the content analysis and describing the presen tation. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The overall motivations for working of subdistrict and village headmen in the area of Yang 

Srisurat district Maha Sarakham province is at a high level.  

 2. There is no relationship between age and the period of work to the motivation for working 

of subdistrict and village headmen in the area of Yang Srisurat district, Maha Sarakham province.  

 3. The  results  of  the  comparison  classified  by education  to the motivation for working of 

subdistrict and village headmen in the area of Yang Srisurat district, Mahasarakham Province  is  not  

different. 

 The following suggestions should be supposed to increase salary for workers, creating good 

relationships between supervisors and subordinates, the attitude between colleagues to have a mutual 

understanding for responsible the work assigned precisely and  kindness work for success on the job. 

Keywords: Motivations/ Working Motivation/ Yang Srisurat District, Mahasarakham Province/     
                    Village Headmen 
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for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคาม 
ณัฐวุฒิ  ทบัวธิร*  

                     เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร ** 
สัญญา  เคณาภูมิ*** 
วทิยา  เจริญศิริ **** 

บทคดัย่อ  
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง อาย ุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีมี 
ผลต่อแรงจูงใจ เปรียบเทียบแรงจูงใจ และ เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ใน
อาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคามจาํนวน75 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากร ใชสู้ตร
ของทาํโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถามโดยใชก้ารแจกแจง 
ความถ่ี และค่าร้อยละ และใชก้ารหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ 
เพียร์สัน และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว  โดยกาํหนดนัยสําคญัทาํงสถิติระดบั และเม่ือพบความ 
แตกต่าง จะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา  
  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
   2.  อายแุละระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ โดยรวม และรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
   ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี ควรเพ่ิมค่าตอบแทนในการทาํงานให้กบัผูท้าํงาน  มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน และสร้างทศันคติของเพ่ือนร่วมงานให้มี ความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเคร่งครัด และเอาใจใส่งาน เพ่ือ
ความสาํเร็จในงาน  
 
ค าส าคญั : แรงจูงใจ/ แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน/ การปฏิบัตงิานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคาม 
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สัญญา  เคณาภูมิ*** 
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บทคดัย่อ  
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง อาย ุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีมี 
ผลต่อแรงจูงใจ เปรียบเทียบแรงจูงใจ และ เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ใน
อาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคามจาํนวน75 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากร ใชสู้ตร
ของทาํโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถามโดยใชก้ารแจกแจง 
ความถ่ี และค่าร้อยละ และใชก้ารหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ 
เพียร์สัน และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว  โดยกาํหนดนัยสําคญัทาํงสถิติระดบั และเม่ือพบความ 
แตกต่าง จะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพจะใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา  
  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
   2.  อายแุละระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ โดยรวม และรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
   ขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี ควรเพ่ิมค่าตอบแทนในการทาํงานให้กบัผูท้าํงาน  มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน และสร้างทศันคติของเพ่ือนร่วมงานให้มี ความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเคร่งครัด และเอาใจใส่งาน เพ่ือ
ความสาํเร็จในงาน  
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* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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บทน า 
 ในปี พ.ศ.2493-2500 ไดมี้การยกระดบัความสาํคญัใหก้บับทบาทของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นมากข้ึนโดย
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอาํนาจหน้าท่ีของกํานันและผูใ้หญ่บ้านในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระ
พุทธศักราช 2457 นอกจากน้ีทางราชการยงัได้ตราพระราชบัญญติัต่างๆ  มากมายท่ีเก่ียวขอ้งกับกาํนันและ
ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงตอ้งเป็นผูรั้กษากฎหมายใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ทาํใหอ้าํนาจหนา้ท่ีของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น  
คลอบคลุมวถีิชีวติของประชาชนในตาํบลเกือบทุกเร่ือง  ตั้งแต่เกิดจนตาย 
 เม่ือสถานการณ์ต่างๆไดเ้ปล่ียนแปลงเม่ือมีกระแสโลกาภิวฒัน์เกิดข้ึน กระแสการเรียกร้องให้กระจาย
อาํนาจการปกครอง และในท่ีสุดรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรี ระหวา่งวนัท่ี 23 
กนัยายน 2535 ถึง 19 พฤษภาคม 2538 ไดผ้ลกัดนัให้มีการกระจายอาํนาจทางการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดข้ึนใน
ระดบัตาํบล เพ่ือให้องค์กรดงักล่าวเป็นองค์กรพ้ืนฐานในการฝึกฝนให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ในเร่ืองการปกครอง
ดว้ยตนเอง ดงันั้น รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ  นายชวน หลีกภยั  ต่อมาปีจึงไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2537 เป็นผลให ้
สภาตาํบลท่ีมีอยูเ่ติมตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี326 ลงวนัท่ี12ธนัวาคม2515 ถูกยกเลิกไปเม่ือพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 90วนั นบัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้   
 ผลจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายดงักล่าว ทาํใหบ้ทบาท ภารกิจ อาํนาจ หนา้ท่ี บทบาท และสถานภาพ
ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550กาํหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในการปกครองตนเองของประชาชน รัฐบาลตอ้งจดัให้
มีการกระจายอาํนาจการปกครอง การบริหารกิจการ การบริหารบุคคล การเงินการคลงั ตลอดจนใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี
ของตนเองในการดาํเนินงานในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้บทบาทเดิมของกาํนันและ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอยางสีสุราช จังหวดั
มหาสารคาม   
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอายแุละระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอยางสีสุราช จังหวดั
มหาสารคาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 4.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุ
ราช จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง    
 2. อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติ ของกํานัน ผูใ้หญ่บ้าน มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. ด้านเนือ้หา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช  
จงัหวดัมหาสารคามโดยการ ดดัแปลงตามกรอบทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two Factor Theory) ของ เฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg. 
1959:71 - 79) เป็นขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 2.ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวนทั้งหมด 91 คน  
(รายงานสถิติประชากรและจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553)  และกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคามจาํนวน 75 คน โดยการสุ่มตวัอย่างเพ่ือเป็นตวัแทนของ
ประชากร ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane 1973:727) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ ( Stratified 
Random Sampling)  
 3. ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
  3.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสี
สุราช  จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกเป็น อาย ุการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
                         3.2 ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
ในอาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg. 
1959:71 - 79)ผูว้จิยัไดน้าํมาเพียง 9 ดา้น ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไม่สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ี
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ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ประกอบดว้ย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ลกัษณะของงาน 
เงินเดือน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน สถานะของอาชีพ การปกครอง
บงัคบับญัชา รวมถึงนโยบายและการบริหารงาน 
   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถนาํเสนอเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคามใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและเป็น
แนวทางการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน ในเขตอาํเภอยางสีสุราช จังหวดั
มหาสารคาม  จาํนวนทั้งหมด  91 คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ไดแ้ก่ กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
จาํนวน 75 คน โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane 1973 : 727) จากนั้น
ผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย (Sample Random Sampling) หลงัจากไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจาการคาํนวณ
ประชากรของแต่ละตําบลได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ วิธีการจับสลาก โดยเขียนช่ือกํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน ลงใน
แผ่นกระดาษใช ้1 แผ่น ต่อ 1 ช่ือ นาํรายช่ือลงในกล่องเขยา่ให้คละกนั แลว้จบัสลากข้ึนมาเขียนช่ือไว ้ให้ไดต้าม
จาํนวนสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่ง ทาํใหค้รบทุกตาํบลจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 75 คน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยั 
   1. ลกัษณะของเคร่ืองมอื 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดงัน้ี   
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย อาย ุ
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
       ตอนที ่ 2 คาํถามเก่ียวกบั แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยาง
สีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม รวม 9 ดา้นประกอบดว้ย ความสาํเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ 
ลกัษณะของงาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน สถานะของ
อาชีพ การปกครองบงัคบับญัชา รวมถึงนโยบายและการบริหารงานโดยสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตาม
วธีิการของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
  ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยาง
สีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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   2. การหาคุณภาพของแบบสอบถามคุณภาพของเคร่ืองมอื 
   2.1 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาเพ่ือให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยพิจารณาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยวธีิการ IOC (Index of Item-Objcetive Congruence)  
   2.2 นาํเสนอแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอีก
คร้ังหน่ึง 
   2.3 ตรวจสอบคุณภาพดว้ยการนาํเสนอสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักาํนนั ผูใ้หญ่บา้นกลุ่ม
อ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม แลว้หา
อาํนาจจาํแนก (Discrimination) เป็นรายขอ้ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์อยา่งง่ายรายขอ้ไดค้่าระหวา่ง 0.2126 ถึง 
0.6865 (Total Correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาตามวธีิของครอนบาค (Cronbacch) ไดเ้ท่ากบั 0.9238 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  ผูว้ิจยัขอหนงัสือ
ขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ถึงกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอยางสีสุ
ราช  จงัหวดัมหาสารคาม  เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ในวนั
ประชุมประจาํเดือนของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 
และใชว้ธีิการสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี 
   1. นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์แลว้ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form)จากนั้น
ใหค้ะแนนแต่ละขอ้ โดยกาํหนดไว ้5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 101 ) 
                      มากท่ีสุด          เท่ากบั 5     คะแนน 
                มาก                 เท่ากบั 4     คะแนน 
                ปานกลาง        เท่ากบั 3     คะแนน 
    นอ้ย                เท่ากบั 2     คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด        เท่ากบั 1    คะแนน 
   แล้วนําไปประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) จากนั้ น แปล
ความหมายตามเกณฑด์งัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 101) 
  4.51-5.00                     หมายถึง                    แรงจูงใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50                     หมายถึง                    แรงจูงใจมาก 
  2.51-3.50                     หมายถึง                    แรงจูงใจปานกลาง 
  1.50-2.50                     หมายถึง                    แรงจูงใจ นอ้ย 
  1.00-1.50                     หมายถึง                    แรงจูงใจ นอ้ยท่ีสุด 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้าํหลกัสถิติมาประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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   1.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency ) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. สถิติท่ีใชใ้นการวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียง
แบนมาตรฐาน (Standard Daviation) 
   3. สถิติเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง อายแุละประสบการณ์การทาํงานกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ใหส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
   4. สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น โดยจาํแนก
ตามระดบัการศึกษา  ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาํหนดนัยสําคญัทาง
สถิติระดบั 0.5 และเม่ือพบความแตกต่างจะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ LSD  
 
สรุปผลการวจิยั 
  
   1. การวเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดั
มหาสารคามโดยรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.07)  เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ด้าน 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  ดงัน้ี   ด้านการปกครองบงัคบับญัชา (  = 4.42)  ดา้นการยอมรับนับถือ 
(  = 4.25) ดา้นลกัษณะงาน (  = 4.24) ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (  = 4.23) ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ( = 4.22) ดา้นความสาํเร็จของงาน  (  = 4.18)  ดา้นสถานะของอาชีพ (  = 
4.09) ดา้นความรับผิดชอบ (  = 4.07)   และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ เงินเดือน (  = 2.95)     
  2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม  
  3.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ โดยรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
  4.  ขอ้เสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดั
มหาสารคาม ท่ีมีผูเ้สนอแนะสูงสุด ปรากฏดงัน้ี เงินเดือนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการทาํงานท่ีทาํ ทาํให้ทาํงานไดไ้ม่
เตม็ท่ี เน่ืองจากมีรายจ่ายทางสงัคมมาก (ความถ่ี=34) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเพ่ือ
ร่วมงานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั (ความถ่ี=31) รับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยเคร่งครัด และเอาใจใส่ เพ่ือความสาํเร็จในงาน (ความถ่ี=25) 
 
อภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจยัเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอยางสีสุราช 
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วจิยัไดด้งัน้ี 
   อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 1  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอ
ยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง    
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  ผลการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.07)  ซ่ึงผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  
  1. งานท่ีปฏิบติัหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ของหมู่บา้น  
  2. กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม มีความมัน่ใจในการ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ี  
    3. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม ให้ความสาํคญัในการ
ปฏิบติังานและเอาใจใส่งานอยา่งสมํ่าเสมอ   
  4. กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตอาํเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคาม  มีความภูมิใจใน
ความสาํเร็จของงานท่ีปฏิบติั  
 5. ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี  
                        ผลการวิจัยสอดคลอ้ง กับวิรัตน์ ศรีธรรมา (2551 : 192 - 202) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
 ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบั ชนัญธิดา ประโยชริด (2547 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรผูป้ฏิบติังานของเทศบาลตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
   อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 2  อาย ุ และระยะเวลาในการปฏิบติั  ของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  
มีความสมัพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการวจิยั พบวา่ อาย ุ และระยะเวลาในการปฏิบติั  ของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม  ซ่ึงผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจเป็นเพราะวา่  
  1.กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตอาํเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคามได้รับความไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม มีความรู้ความสามารถต่องานท่ี
รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้มีการพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเต็มท่ีและสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้สาํเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงค ์
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั จิตลดา  พดัเยน็  (2543 :  บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง :  ศึกษากรณี  กองตรวจคนเขา้เมือง  2  ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ผลการวจิยั
พบวา่ เพศ  อายุ  ชั้นยศ  ระดบัการศึกษา  หน่วยงานท่ีสังกดั  ประสบการณ์  และรายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน    
 ผลการวิจัยไม่สอดคลอ้ง กับ อาํนาจ  ฉิมมา (2545 : 69) ซ่ึงพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในจังหวดัร้อยเอ็ด คือ ความสําเร็จในการทาํงาน แรงจูงใจฝ่าย
สัมฤทธ์ิ นโยบายการบริหาร ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 
และค่าจา้ง 
  อภิปรายผลตามสมมตฐิานข้อที ่3  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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  ผลการวิจัย พบว่า กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอยางสีสุราช จังหวดัมหาสารคาม ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะวา่  
   1. ปฏิบติังานภายใตก้ฎหมาย  และมีระเบียบปฏิบติัแบบเดียวกนั 
  2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีในแนวทางเดียวกนั 
  3. สามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชากบัเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่งดี 
 ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั  ธานีแสงจนัทร์ (2553 85 ” 87) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
สังกดัท่ีทาํการปกครองจงัหวดัอาํนาจเจริญพบวา่ ดา้นระดบัการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและไม่
สอดคลอ้งกบั อภิชาต เทพชมพ ู (2553 : 87-89)  ผลการวิจยั พบวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัระหว่าง ประถมศึกษา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  และอนุปริญญาหรือเทียบข้ึนไป มีการปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
                  จากการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในอาํเภอยางสีสุราช จงัหวดั
มหาสารคาม ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ ดงัน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาเงินเดือนให้
เพียงพอต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั  ควรให้ความสาํคญัหรือส่งเสริมในเร่ืองสวสัดิการในการเบิกรักษาพยาบาล 
และดา้นบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ  และพิจารณาในเร่ืองโอกาสในการเล่ือนสถานภาพ
ทางสงัคมตามความรู้ ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ค่าตอบแทนเงินเดือนนอ้ยไม่เพียงพอต่อภาระค่าใชจ่้ายทาง
สงัคม การทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน เป็นไปดว้ยความราบร่ืน รับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยเคร่งครัด และเอาใจใส่ เพ่ือความสาํเร็จในงาน เป็นการให้ความเคารพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ต้บังคับบัญชา และทําตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีงานหลากหลายอย่าง ซ่ึงในแต่ละอย่างก็ไม่
เหมือนกนั  มียากง่ายแตกต่างกนัออกไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมค่าค่าตอบแทนของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอยาง
สีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม 
  2. ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการจดัสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อใหท้ราบขอ้มูลในเชิงลึก 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
 
กติตกิรรมประกาศ  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. ยภุาพร  ยภุาศ  ผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยัสอบวทิยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.
ทรงศกัด์ิ จีระสมบติั  ผูท้รงคุณวฒิุ ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร อาจารย ์ดร. วิทยา  เจริญศิริ และ ผศ.ดร. 
สัญญา  เคณาภูมิ  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งจุดประกายปัญญาช้ีแสงสว่างในการทาํวิจยั  คอยแนะนาํแนวทาง
อยา่งทุ่มเทแมภ้ารกิจการงานมีมากมายก็ตาม     
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Abstract 
 

 This research aims to study the political culture of people and the factors correlated to the 

political culture of people in Nongno Sub-district, Mueang district, Mahasarakham province, including 

the useful suggestion about how to develop the political culture of people. The sample for study is 375 

people of Nongno Sub-district, Mueang district,  Mahasarakham Province which selected by Taro 

Yamane' s technique and a simple using Stratified Random Sampling Method. The instrument for 

collecting data was the rating scale questionnaire including Check list, Rating scale and Opened end, 

with testing the item on the reliability of 0.94 and tests of knowledge about the Thai politics. The 

statistics for analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test by 

statistical significant at .05 levels. Besides, this study is analyzed by the content analysis 

 The research results were found as follows;  

  1. The political culture levels of Nong-No villagers, Muang district Mahasarakham 

overall are in high level. The factors associated with political culture of  Nong-no villagers in statistical 

of 0.5 level are being a members of a political parties, education level, and monthly income. The other 

factors which are not associated including gender, occupation, marital status, age, number of household 

members in charge 

  2. The recommendations about developing the political culture of Nong-No villagers, 

Mueang district, Mahasarakham province are shown as following : (1) The district should arrange 

community activities for people understand about politics and government of Thailand. (2) The district 

should promote love and harmony among the villagers, although they are thought to be different.                     

(3) The district should promote the role of public politics in Nongno Sub-district.  

 

Keywords: Political Culture/ Political Participation/ Nongno Subdistrict, Mahasakham Province 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับวัฒนธรรมท างการเมืองของประชาชน 
ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 

พนิตพชิา โคตรโสภา*  
สัญญา  เคณาภูมิ** 

เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร*** 
ภักด ีโพธ์ิสิงห์****  

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมทาํงการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทาํงการเมืองของประชาชน ตาํบลหนอง
โน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิ เลือกตั้งในเขตตาํบล
หนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 375 คน ไดม้าโดยการกาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร 
ทาํโร ยามาเน่ (Taro Yamane.1973 :727) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทั้งประเภท ตรวจสอบรายการ (Check list) มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) และแบบปลายเปิด (Opened end) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 และแบบทดสอบวดั
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย ทาํการวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Chi-Square test ท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 นอกจากนั้นขอ้มูลเชิงคุณภาพทาํการวเิคราะห์ โดยวธีิการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้
นาํเสนอดว้ยการพรรณนาความ  
 ผลการวจิยัพบว่า  
  1. ระดบัวฒันธรรมทาํงการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทาํงการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม อย่างมีนัยสําคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ระดบั
การศึกษา และรายไดต้่อเดือน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ สถานภาพการสมรส อาย ุจาํนวน
สมาชิกในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ   
       2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทาํงการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
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บทน า 
  วฒันธรรมทางการเมืองมีลกัษณะเป็นนามธรรม ท่ีเนน้ถึงระบบความเช่ือ (Belief) ความคิดเห็น 
(Opinion) ค่านิยม (Value) ตลอดจนทศันคติ (Attitude) ในทางการเมือง ซ่ึงถือวา่เป็น‚ตวักาํหนด‛ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางการเมือง วฒันธรรมทางการเมืองจึงเป็นส่ือความคิด(Concept) ประการหน่ึง วฒันธรรมทาง
การเมืองเป็นเร่ืองท่ีสามารถปลูกฝังหรือสร้างหรือทาํให้เกิดข้ึนได ้ ซ่ึงในการศึกษาทางการเมืองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมี
ลกัษณะซบัซ้อนอยูใ่นระบบสังคมการเมืองการท่ีระบบการเมืองของสังคมหน่ึงๆ จะดาํรงอยู่หรือพฒันาข้ึนไป
ยอ่มตอ้งอาศยัการท่ีคนในสงัคมนั้นๆ มีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาของระบบการเมืองของ
สงัคมนั้น 
 อยา่งไรก็ตาม แมส้ภาพปัจจุบนัของประเทศไทยไดเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึนแต่ภายในสังคมไทยจะเป็น
สงัคมต่างระดบั กล่าวคือ มีกลุ่มคนส่วนนอ้ยท่ีมีความรู้และมัง่คัง่และในขณะท่ีกลุ่มคนส่วนใหญ่มีความรู้นอ้ยและ
ยากจนก็ตาม แต่ยงัมีคนอีกกลุ่มชนชั้น คือ ชนชั้นกลางท่ีมีความรู้แมจ้ะไม่มีความรํ่ ารวยมากนกั แต่ก็มีบทบาทใน
การพฒันาประเทศ ซ่ึงความหมายของชนชั้นกลางคือกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพท่ีไม่ไดท้าํการผลิต แต่ใชแ้รงความคิด
ในการทาํงาน ปัจจุบนัชนชั้นกลางมีการขยายตวัมากข้ึนตามอตัราการเจริญเติบโตทั้งปัจจยัภายในและภายนอก
ประเทศ ชนชั้นกลางท่ีมีความสาํคญัต่อการเมืองในเวลาน้ีคือ ปีกนกัปฏิรูปสังคม และ ปีกนกัธุรกิจ ” วิชาชีพปีก
นกัปฏิรูป ไดแ้ก่ บรรดานกัศึกษา อาจารย ์นกัวิชาการส่วน ปีกนกัธุรกิจ ” วิชาชีพ ไดแ้ก่ นกับริหาร นายธนาคาร 
แพทย ์ทนายความ วศิวกร เป็นตน้ (อา้งใน เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2537: 15-16)  
 ตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพ้ืนท่ีน่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายดา้นอยา่งเห็นได้
ชดั เช่น ดา้นเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ส่วนใหญ่เศรษฐกิจในชุมชนรายไดส่้วนหน่ึงมาจาก
รายไดม้าจากการประกอบอาชีพทอผา้ไหมและผา้พ้ืนเมืองขาย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนให้เป็นสินคา้ OTOP ระดบั 
5 ดาว จากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐ รายไดอี้กส่วนหน่ึงของชาวบา้นส่วนใหญ่มาจากการหญิงสาว
ในหมู่บา้นจาํนวนมากมีสามีเป็นชาวต่างชาติ เงินท่ีใชจ่้ายในครอบครัว ส่งเสียเล้ียงดูพ่อแม่ พ่ี น้อง และคนใน
ครอบครัวมาจากสามีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ทางดา้นสังคม ในชุมชนแห่งน้ีมีโครงสร้างทางสังคมท่ีซบัซอ้น
กนัมากข้ึนในสงัคมประกอบไปดว้ยผูค้นหลากหลายอาชีพมากเพ่ิมข้ึน  เด็กเยาวชนส่วนใหญ่ไดมี้โอกาสเขา้ศึกษา
ต่อในหน่วยงานของรัฐเพ่ิมข้ึน จาํนวนผูรู้้หนงัสือในหมู่บา้นเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีตั้งอยูใ่กลม้หาวิทยาลยั
ประจาํจงัหวดั  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในชุมชนตาํบลหนองโน มีปรากฏการณ์เกิดข้ึน
หลายประการในกิจกรรมทางการเมือง เป็นตน้วา่ การเลือกตั้งระดบัต่างๆ ในชุมชนพบวา่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง
กันอย่างไม่เกรงกลัวและการเลือกตั้ งยงันําไปสู่การแตกแยกในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความนิยมในพรรคเพ่ือไทย ได้
พยายามสนบัสนุนผูส้มคัรในนามพรรคให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน  อยา่งไรก็ตามประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ไดต้อ้งการ
เงินแลว้จึงไปเลือกตั้ง แต่การท่ีชาวบ้านไปใชสิ้ทธ์ิเพราะชาวบา้นเขา้ใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองไทย 
นอกจากนั้นเม่ือมีกิจกรรมการปราศรัยของนกัการเมืองทอ้งถ่ินหรือจากแกนนาํการเมืองไม่วา่จะเป็นกลุ่มสีต่างๆ 
ชาวบา้นก็ไดใ้หค้วามสนเขา้ร่วมรับฟังการปราศรัยเป็นระยะนบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีบ่งบอกวา่ประชาชนให้ความ
สนใจในกิจกรรมการเมืองมากข้ึน และเป็นสัญญาณท่ีจะบอกถึงวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาก
ข้ึน  
 อยา่งไรก็ตามยงัมีประชาชนหลายคนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการชุมนุม พวกเขามองวา่การชุมนุมของทั้งสอง
ฝ่ายไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น อยากให้การเรียกร้องเป็นไปแบบสันติวิธี มีการสนทนา  การเจรจาและปรองดอง
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สามคัคีกนัมากกวา่น้ี ทศันะของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมองวา่ยงัลา้หลงัและมีการจูงใจใหป้ฏิบติั
ตาม คนไทยมีค่านิยมท่ีง่ายท่ีจะคลอ้ยตามผูท่ี้มีอาํนาจ มีอิทธิพลสูงกวา่ซ่ึงเป็นผูน้าํในทศันะทางการเมือง  ดงันั้น
วฒันธรรมทางเมืองของชาวบา้นตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่งวา่
ปัจจัยจากการเปล่ียนแปลงในชุมชนด้านต่างๆ จะส่งผลให้วฒันธรรมทางการเมืองของคนในชุมชนแห่งน้ีมี
ลกัษณะอยา่งไร และวฒันธรรมการเมืองดงักล่าวเป็นผลกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในลกัษณะใดซ่ึงใน
ประเด็นดงักล่าวน้ี ถือวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในแง่ของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโนอาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 
ค าถามการวจิยั 
  1.วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคามเป็นอยา่งไร  
 2. มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
  1. ขอบเขตด้านพืน้ที ่
   การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาในพ้ืนท่ีตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู ้มีสิทธ์ิเลือกตั้ งในเขตตําบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม จาํนวน 5,965 คน จากจาํนวน 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 1 บา้นหนองโน หมู่ท่ี 2 บา้นกุดแคน หมู่ท่ี 3 
บา้นหนองคาํอีดาํ หมู่ท่ี 4 บา้นนานกเขียน หมู่ท่ี 5 บา้นหนองโน  หมู่ท่ี 6 บา้นกดุแคน หมู่ท่ี 7 บา้นสวนมอน และ
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองโน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม จํานวน 375 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane.1973 :727) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สามคัคีกนัมากกวา่น้ี ทศันะของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมองวา่ยงัลา้หลงัและมีการจูงใจใหป้ฏิบติั
ตาม คนไทยมีค่านิยมท่ีง่ายท่ีจะคลอ้ยตามผูท่ี้มีอาํนาจ มีอิทธิพลสูงกวา่ซ่ึงเป็นผูน้าํในทศันะทางการเมือง  ดงันั้น
วฒันธรรมทางเมืองของชาวบา้นตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่งวา่
ปัจจัยจากการเปล่ียนแปลงในชุมชนด้านต่างๆ จะส่งผลให้วฒันธรรมทางการเมืองของคนในชุมชนแห่งน้ีมี
ลกัษณะอยา่งไร และวฒันธรรมการเมืองดงักล่าวเป็นผลกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในลกัษณะใดซ่ึงใน
ประเด็นดงักล่าวน้ี ถือวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในแง่ของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโนอาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 
ค าถามการวจิยั 
  1.วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคามเป็นอยา่งไร  
 2. มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
  1. ขอบเขตด้านพืน้ที ่
   การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาในพ้ืนท่ีตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู ้มีสิทธ์ิเลือกตั้ งในเขตตําบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม จาํนวน 5,965 คน จากจาํนวน 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 1 บา้นหนองโน หมู่ท่ี 2 บา้นกุดแคน หมู่ท่ี 3 
บา้นหนองคาํอีดาํ หมู่ท่ี 4 บา้นนานกเขียน หมู่ท่ี 5 บา้นหนองโน  หมู่ท่ี 6 บา้นกดุแคน หมู่ท่ี 7 บา้นสวนมอน และ
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองโน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม จํานวน 375 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane.1973 :727) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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  3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  การวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงจาํแนกเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  
   3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ การเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  
   3.2 ตวัแปรตาม หมายถึง วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยการประยุกตจ์ากกรอบแนวคิดของ กาเบรียล เอ.อลัมอนด์ แอนด์ พาวเวล Gabricl A. 
Almond and Powell (อา้งใน ธีรวฒิุ โศภิษฐิกุล. 2543: 100) จาํนวน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
การเมืองไทย ทศันคติเก่ียวกบัการเมืองไทย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดระยะเวลาของการศึกษา ระหวา่ง 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรของการวิจัย คือ ประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในเขตตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม จาํนวน 5,965 คน จากจาํนวน 8 หมู่บา้น (สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดัมหาสารคาม. 
2554) 
 2. กลุ่มตวัอย่าง  
 วธีิการคดัเลือกลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตรในการหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973 : 727 อา้งใน ธนนั 
อนุมานราชธน. 2544 : 113 ” 114) จากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
หลงัจากไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง จากจาํนวนประชากรของแต่ละหมู่บา้นแลว้ ไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจาก
บุคลากรหมู่บา้น ตามสดัส่วนของประชาชนแต่ละหมู่บา้น ใชว้ธีิจบัสลาก โดยเขียนช่ือในแผ่นกระดาษ ใช ้1 แผ่น 
ต่อ 1 ช่ือ ใส่กล่องแลว้จึงหยบิออกมาทีละแผน่ เม่ือจบัไดช่ื้อใดก็เขียนไวแ้ลว้นาํกลบัเขา้ไปในกล่องอีก เพ่ือให้แต่
ละช่ือมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กนั ถา้จบัไดร้ายช่ือเดิมจะจบัใหม่ ดาํเนินการจบัสลากช่ือประชาชนแต่ละหมู่บา้น 
จนกวา่จะครบ 8 แห่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 375 คน 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดในการ
วิจยั และตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ  จากนั้นนาํเคร่ืองมือให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมขอแบบสอบถาม
แลว้ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามสาํหรับ
ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง สาํหรับรายละเอียดของแบบสอบถามประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดว้ย 
เพศ อาชีพ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน
สมาชิกในครอบครัว  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย เป็นชนิดใหเ้ลือกตอบใช่ หรือ ไม่ใช่  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติทางการเมืองไทย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามวธีิการของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด   
 ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้เสนอแนะในการพฒันา
วฒันธรรมทางการเมือง เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open end) 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. กาํหนดขอบเขตของคาํถามให้ครอบคลุมกรอบแนวความคิด วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบท่ีทาํ
ให้ทราบถึงระดับวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนแลว้นํามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้ ง
แบบสอบถามปลายปิดและแบบปลายเปิด  
  3.  นาํร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข และเสนอแนะ ปรับปรุงเพ่ือ
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(Try Out) ซ่ึงผูศึ้กษานาํไปทดลองใชก้บัประชาชนในเขตตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน แลว้นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์อยา่งง่ายระหวา่งราย
ขอ้กบัรวมทุกขอ้ (Item-Total correlation) และหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ไดค้่า
เท่ากบั .9418 
  6.  จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอหนงัสือแนะนาํตวัและขอเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม เพ่ือขอความร่วมมือจากในการตรวจสถิติประชาชน และ
เก็บรวมรวมขอ้มูล  ช้ีแจงผูช่้วยวิจยั ให้เขา้ใจขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล วตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม ซ่ึง
ผูช่้วยวจิยัมีจาํนวนหมู่บา้นละ 1 คน รวมเป็น 8 คน  แลว้ผูว้จิยัและผูช่้วยในการวิจยั ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะประกอบดว้ย 
  1. ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อย
ละ (Percentage) 
  2. วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย เป็นชนิดใหเ้ลือกตอบใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิน โดยการหาค่าเฉล่ีย โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์จากสูตร ดงัน้ี  

จาํนวนคะแนนท่ีตอบได ้x 5 (ตอ้งการทาํใหเ้ป็น 5 ระดบั) 
จาํนวนคะแนนทั้งหมด (15 คะแนน) 

 แปลความหมาย นาํมาเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี (รังสรรค ์สิงหเลิศ. 2551: 186) 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 ” 5.00  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย สูงมาก 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 ” 4.20  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย สูง 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 ” 3.40  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย ปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย  1.81 ” 2.60  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย ตํ่า  
   ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.80  หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย ตํ่ามาก  
  3. วเิคราะห์ทศันคติทางการเมืองไทย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามวธีิการของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใชก้าร
วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํมาเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 
(รังสรรค ์สิงหเลิศ. 2551: 186) 
    ค่าเฉล่ีย  4.21 ” 5.00  หมายถึง มีระดบัดีมาก     
   ค่าเฉล่ีย  3.41 ” 4.20  หมายถึง มีระดบัดี     
   ค่าเฉล่ีย  2.61 ” 3.40  หมายถึง มีระดบัปานกลาง    
   ค่าเฉล่ีย  1.81 ” 2.60  หมายถึง มีระดบัไม่ดี    
   ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.80  หมายถึง มีระดบัไม่ดีมาก 

  4. วเิคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํมาเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี (รังสรรค ์สิงหเลิศ. 2551: 186) 
    ค่าเฉล่ีย  4.21 ” 5.00  หมายถึง มีระดบัมากท่ีสุด     
   ค่าเฉล่ีย  3.41 ” 4.20  หมายถึง มีระดบัมาก    
   ค่าเฉล่ีย  2.61 ” 3.40  หมายถึง มีระดบัปานกลาง    
   ค่าเฉล่ีย  1.81 ” 2.60  หมายถึง มีระดบันอ้ย     
   ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.80  หมายถึง มีระดบันอ้ยท่ีสุด  
  5. การวิเคราะห์ระดบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม โดยผูว้จิยัไดร้วมเอาองคป์ระกอบวฒันธรรมทางการเมือง 3 ประกาน รวมเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองไทย ทศันคติทางการเมืองไทย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั  
โดยการวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํมาเทียบกบัเกณฑ์
ดงัน้ี (รังสรรค ์สิงหเลิศ. 2551: 186)   
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   ค่าเฉล่ีย  4.21 ” 5.00  หมายถึง มีระดบัสูงมาก 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 ” 4.20  หมายถึง มีระดบัสูง 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 ” 3.40  หมายถึง มีระดบัปานกลาง    
   ค่าเฉล่ีย  1.81 ” 2.60  หมายถึง มีระดบัตํ่า 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.80  หมายถึง มีระดบัตํ่ามาก  
  6. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
  ในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเพศ อาชีพ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ
สถานภาพการสมรส กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ใชค้่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05   
   7. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการพฒันาวฒันธรรมทางการเมือง ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการสรุปประเด็นหาความหมาย และแจกแจงความถ่ี และนาํเสนอดว้ยการพรรณนาความ 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย Mean ( )  และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.)  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Chi ” square ” test และ
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ิแบบเพียร์สนั (Pearson’s product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวจิยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น หญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 จาํแนกตามอาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 จาํแนกตามการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคหรือกลุ่มการเมืองจาํนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 87.70 
จาํแนกตามสถานภาพการสมรสส่วนใหญ่ สมรสแลว้ จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 จาํแนกตามการศึกษา
ส่วนใหญ่ จบการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา่จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 จาํแนกตามอายสุ่วนใหญ่ มี
อายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 จาํแนกตามรายไดต้่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหว่าง 
10,001 - 20,000 บาทจาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อย 46.10 และจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่  4 ‟ 
6  คน จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 
 2. ระดับวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (   = 3.54) พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัสูงจาํนวน 2 ดา้น และ ระดบัปาน
กลาง จาํนวน 1 ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ทศันคติทางการเมืองไทย (   = 3.99) การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (  = 3.58) และ ความรู้ความเขา้ใจ (  = 3.05) ตามลาํดบั 
 3. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชน ตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนของประชาชน มี
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 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ดงัน้ี (1) จดักิจกรรมชุมชนเพ่ือให้ประชาชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองของไทย (2) อยากให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรักใคร่สามคัคีแมจ้ะมีความคิดท่ีแต่ต่าง (3) ส่งเสริมบทบาท
ประชาชนทางการเมืองในเขตตาํบลหนองโนรวมถึงการศึกษาบทบาทประชาชนทางการเมืองในเขตตาํบลหนอง
โนโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือพฒันาองค์ความรู้เดิม (4) สร้างแนวคิดการรวมพลงักระตุน้ให้สตรีตระหนักและ
ความสาํคญักบัศกัยภาพของตนเอง ทั้งน้ีหน่วยงานส่วนกลางถือเป็นหน่วยงานสาํคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาสตรีในดา้นต่างๆ และ (5) จดัตั้งหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตรงในการส่งเสริมและพฒันาบท
บาทางการเมืองเพ่ือกาํหนดนโยบายในการพฒันาและเป็นศูนยข์อ้มูลศึกษาหาขอ้มูลและวิเคราะห์วิจัยปัญหา 
ติดตามและประเมินผล และเป็นหน่วยประสานงานและส่งเสริมดา้นการพฒันา ให้ครอบคลุม ทั้งในประเภท
หน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชน  
 
อภิปรายผล 
 การวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  
 สมมตฐิานที ่1 วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
  ผลการวิจัย พบว่า วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (   = 3.54) พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัสูงจาํนวน 2 ดา้น และ 
ระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ทศันคติทางการเมืองไทย (  = 3.99) การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง (   = 3.58) และ ความรู้ความเขา้ใจ (  = 3.05)  
  ทั้งอาจเป็นเพราะวา่  
  ประชาชนมองว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกรองท่ีดีอยู่แล้ว เป็นการ
แสดงออกซ่ึงการเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยทั้งนั้น การท่ีประชาชนปรากฏตวัแสดงตนในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
หรือถอดถอนผูน้าํทางการเมืองจึงเป็นการแสงออกในฐานท่ีเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริงดว้ยเหตุน้ีการ
เสริมสร้างใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือกาํหนด
ผูน้าํทางการเมืองของตนจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในสงัคมใดถา้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ จะทาํ
ใหป้ระชาชนมีโอกาสไดผู้น้าํทางการเมืองท่ีดี ดงันั้น การใชอ้าํนาจของประชาชนในการกาํหนดผูป้กครองจึงเป็น
การแสดงออกซ่ึงมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสาํคญัยิ่ง และเป็นกลไกสาํคญัท่ีช้ีให้เห็นวา่ประชาชนมีอาํนาจในการ
กาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศทั้งในการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
  ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สรรเพชร พลอยสังวาล (2541: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองวฒันธรรม
ทางการเมืองของขา้ราชการระดับอาํเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีอาํเภอเขาวง จังหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า  
ขา้ราชการอาํเภอเขาวงมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง โดยในด้านการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงออก และการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรคมี์ระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีความ
เช่ือมัน่ศรัทธาต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย ความเช่ือมัน่ในหนา้ท่ีพลเมืองและความเช่ือมัน่ในตนเองความ
ไวว้างใจเพ่ือนมนุษยแ์ละการมองโลกในแง่ดี การนิยมอาํนาจเด็ดขาด และความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรี และความเสมอ
ภาคของมนุษยใ์นการเปรียบเทียบวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการทั้ งสามกลุ่ม พบว่า 
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ขา้ราชการพลเรือนกบัขา้ราชการครูมีวฒันธรรมทางการเมืองในระดบัสูง สูงกวา่ขา้ราชการตาํรวจ ซ่ึงมีวฒันธรรม
ทางการเมืองแบบปานกลาง 
  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  
  ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิกพรรค ระดบัการศึกษา 
และรายไดต้่อเดือน นาํไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี  
   2.1 การเป็นสมาชิกพรรค มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบล
หนองโน อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
  ทั้งอาจเป็นเพราะวา่ 
   1. จากการรวมตวัของบรรดาสมาชิกเพ่ือสนับสนุนผูน้าํทางการเมืองคนใดคนหน่ึงเท่านั้น
พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่มีสาขาพรรคน้อยมาก สาขาบางแห่งมีแต่รูปแบบท่ีเป็น
ทางการเท่านั้นไม่มีบทบาทอะไร สาขาพรรคมีความสาํคญัอยู ่2 ประการ คือ 1 เป็นหน่วยงานของพรรคเช่ือมโยง
กบัประชาชนในเขตเลือกตั้ง และช่วยสร้างฐานสนบัสนุนของพรรคในหมู่ประชากรเลือกตั้ง 2 เป็นหน่วยงานของ
พรรค ในการร่วมคดัเลือกผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆ 
  ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อารียา ลัพธ์จิโรสกุล (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเร่ืองวฒันธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดันครนายก มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวฒันธรรมการเมืองทอ้งถ่ิน และขา้ราชการในจงัหวดันครนายก วา่มีความโนม้เอียงไปในทางประชาธิปไตย
มาก-นอ้ยเพียงใด และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดก้ารติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ ์วิทยุ โทรทัศน์ กับระดับวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย กลุ่ม
ตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ินและขา้ราชการในจงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก และกรรมการสุขาภิบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 4 แห่ง คือ สุขาภิบาลท่าชา้ง 
สุขาภิบาลบา้นนา สุขาภิบาลองครักษ ์และสุขาภิบาลเกาะหวาย และขา้ราชการจาํนวน 453 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้ศึกษา การมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้การติดตามข่าวสารทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผลการศึกษา
พบวา่ นกัการเมืองทอ้งถ่ินระดบัวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกวา่ขา้ราชการ แต่มีระดบัวฒันธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนกัการเมืองทอ้งถ่ินรวมทั้งขา้ราชการอยูใ่นระดบัปานกลางนอกจากน้ียงัพบอีกวา่ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วน ท่ีหน่ึงจากนกัการเมืองทอ้งถ่ินและขา้ราชการ  
   2.2 ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนตาํบลหนองโน 
อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
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   1. การศึกษาเป็นสถาบันหน่ึงท่ีมีอิทธิผลมากในหลายๆด้านของชีวิตส่ิงท่ีบุคคลได้รับจาก
การศึกษานอกจากจะเป็นการประสิทธิประสาทวิชาความรู้ในวิชาชีพแลว้ ยงัไดรั้บความรู้และแรงกระตุน้ ให้
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
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 3. ส่งเสริมบทบาทประชาชนทางการเมืองในเขตตาํบลหนองโนรวมถึงการศึกษาบทบาทประชาชน
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กาํหนดนโยบายในการพฒันาและเป็นศูนยข์อ้มูลศึกษาหาขอ้มูลและวิเคราะห์วิจยัปัญหา ติดตามและประเมินผล
และเป็นหน่วยประสานงานและส่งเสริมดา้นการพฒันา ใหค้รอบคลุม ทั้งในประเภทหน่วยงานของรัฐและองคก์ร
เอกชน 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาความรู้ความเขา้ใจทางการเมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การสร้างและพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ประชาธิปไตยของชุมชน เพื่อเป็นจุด
ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยแบบแผนการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน
อนัจะนาํสู่วถีิความเป็นประชาธิปไตยอยา่งย ัง่ยนื  
  2. ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาวิธีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือหาแนวทางให้
ประชาชนเกิดความซึมซบัความเป็นประชาธิปไตย นาํไปสู่วฒันธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัญญา เคณาภูมิ ประธาน
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร อาจารย ์ ดร.ภกัดี โพธ์ิสิงห์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยธี์รชยั บุญมาธรรม  ผูแ้ทนบัณฑิตวิทยาลยั และ 
อาจารย ์ดร.อวยชยั วะทา ผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ วทิยาลยักฎหมายและการปกครอง ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ 
 กราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ท่ีให้การศึกษา อบรมสั่งสอนและผูท่ี้ให้การอุปถมัภช่์วยเหลือมา
โดยตลอด ส่งผลใหผู้ว้จิยัประสบผลสาํเร็จมีหลกัในการครองตนครองคนครองงานและไดท้าํประโยชน์เพ่ือสังคม
ต่อไป 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
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Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Tambon Municipality in Selaphum district, Roi - Et province 
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Abstract 
 

 The objectives of this research are : 1.) To study the level of the moral and spirit for work 
performance of the employee under Tambon municipality in Selaphum district, Roi – Et province.                  
2.) To compare with the moral and spirit for work performance of the employee under tambon 
municipality in Selaphum district, Roi – Et province in accordance with variable of sex, age  and scale 
of municipality.  3.) To study the suggestion of the moral and spirit for work performance of the 
employee under tambon municipality in Selaphum district, Roi – Et province. This is the survey 
research which used sample size of 127 employee. The sample size calculated by Taro Yamena 
formula.  The tools used in the study are questionnaires. The questionnaires are rating scale five level. 
Data are analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test and 
F-test  (One – Way ANOVA). Significant = .05. 
 
 The findings are as follows : 
 

1.  The level of the moral and spirit for work performance of the employee under Tambon 
municipality in Selaphum district, Roi – Et province are rated at high level. Ranging from the  highest 
to the lowest level. Namely ; Security of working,  Satisfaction of working, salary and welfare, 
Relationship with peers.           

2.  Hypothesis testing found that employee‟s opinion are different in sex, age and scale of 
municipality.  Their moral and spirit for work performance of the employee under  tambon 
municipality in Selaphum district, Roi – Et province are indifferent.     
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) และการทดสอบค่าเอฟ หรือการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน ทาํงเดียว (F - test / One”way ANOVA) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการวจิยั พบว่า        
 1.)  ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีขวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดโดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน รองลงมา ดา้นความพึงพอใจ ในการทาํงาน ดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน ตามลาํดบั               
 2.)  เปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตาม เพศ อายุ และเทศบาลท่ีสังกดั แตกต่างกนั มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวม 
ไม่แตกต่างกนั                                                                                                                                                                     
 3.)  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี 
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงาน ควร
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกันได้ในกรณีท่ีไม่อยู่ ผูบ้ริหารควรมีความยุติธรรมเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถว้นไดเ้ปล่ียนสายงานเขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ในระดบัท่ีสูงข้ึน การพิจารณาความดีความชอบ ในการเล่ือนขั้น 
เงินเดือน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลา 

ค าส าคญั  : ขวญัก าลงัใจ / พนักงาน / อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

 
บทน า 
 ปัจจยัพ้ืนฐานสาํคญัของการบริหารองคก์ารประกอบดว้ยคน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
(material) และการจดัการ (management) ทรัพยากรบุคคลนบัวา่สาํคญัยิ่งสาํหรับองคก์าร  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใชเ้งิน 
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและการบริหารองคก์าร เม่ือบุคลากรในองคก์ารมีความสาํคญัเช่นน้ีแลว้ จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารองคก์ารนั้นๆ จะตอ้งธาํรงรักษาไวซ่ึ้งบุคคล เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตราบนานเท่านาน ขวญักาํลงัใจเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อองคก์ารต่างๆ เพราะการท่ีจะให้
บุคคลมีความสนใจท่ีจะทาํงานในองคก์ารนั้น องค์การท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีวิธีการเพ่ือให้ไดค้นท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัการ และการท่ีใหผู้ป้ฏิบติังานมีกาํลงัใจในการทาํงานมีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมี
ความรับผิดชอบ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัขวญักาํลงัใจตลอดจนปัจจยัต่างๆ 
ซ่ึงนาํไปสู่ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน (ต่วนโรสณา โตะ๊นิแต. 2550 : 1)  
 ขวญักาํลงัใจเป็นเร่ืองสาํคญัต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะขวญักาํลงัใจของบุคลากรในองคก์าร 
เป็นการสะทอ้นถึงเจตคติของบุคลากรท่ีมีต่อการปฏิบติังาน หน่วยงานและหัวหน้างาน การท่ีบุคลากรมีขวญั
กาํลงัใจดี แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรและฝ่ายบริหาร (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2541 : 148) การ
ไดรั้บค่าตอบแทนและตาํแหน่งหน้าท่ีตามท่ีมุ่งหวงัไว ้สามารถทาํงานตามความตอ้งการ การขาดงานเป็นการ
แสดงถึงบุคลากรในองค์การมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานตํ่า อาจเกิดจากความไม่  พึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น 
เงินเดือน สวสัดิการ การบริหารงาน หรือนโยบายของหน่วยงาน รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงความ
ต้องการเหล่าน้ีมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการทํางานและมีผลต่อผลผลิตขององค์การประกอบกับ
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พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงออกในรูปของความรู้สึกต่องานดงักล่าว เรียกวา่ ‚ขวญั‛  
 การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างขวญักาํลงัใจของบุคลากรในองคก์าร เพราะ
ขวญักาํลงัใจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด คนท่ีมีความรู้ความสามารถดี แต่หากขวญักาํลงัใจไม่ดี 
ก็ไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ ดงันั้นจึงเป็นความจาํเป็นท่ีผูบ้งัคบับญัชา จะตอ้งสร้างขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานใหเ้กิดข้ึนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล (พนสั หนันาคินทร์. 2543 : 166) 
ทั้งน้ีเพ่ือจะไดแ้น่ใจวา่ การปกครองบงัคบับญัชาจะเป็นไปอยา่งราบร่ืน ผลงานท่ีทาํออกมาอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ลดการสูญเสียท่ีเกิดจากความเลินเล่อในการปฏิบติังาน บรรยากาศของความเป็นมิตรจะเกิดข้ึนต่อองคก์ารนั้น 
ก่อให้เกิดความสุขใจท่ีจะส่งผลให้การทาํงานประสบผลสําเร็จดว้ยดี เป็นท่ีพอใจดว้ยกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การทาํงานมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การประสบความสาํเร็จ บรรลุเป้าหมาย และสามารถ
แข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ปัจจุบนัอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเทศบาลตาํบล เกิดข้ึนตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 จาํนวน 9 แห่ง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีในเร่ืองต่างๆ เช่น 
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้ า รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรมฯลฯ จึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีพนกังานเทศบาล เพื่อปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้และมุ่งสู่ความสาํเร็จของ
องค์กร  จากความสาํคญัดงักล่าวจะเห็นไดว้่าขวญักาํลงัใจถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร  การเปล่ียนแปลง
ของบุคลากรในองคก์ร เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รจนบรรลุถึงวิสัยทศัน์และเป้าหมาย ซ่ึงการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ ในระยะเวลาท่ีผา่นมาปรากฏวา่ยงัไม่มีความคล่องตวัและประสิทธิภาพยงั
ไม่สูงนกั ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทาํงาน
ของพนักงาน สภาพการทาํงาน ผลประโยชน์ คุณภาพของการปกครองบังคบับัญชาความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน อตัรากาํลงั ทรัพยากรและงบประมาณความกา้วหน้า  สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล ตลอดจนปัจจยั
ทางดา้นสภาวะแวดลอ้มอ่ืนๆ ส่งผลให้การปฏิบติังานของพนักงานยงัไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (ทอ้งถ่ิน
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด : 2554 ) จากสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานบุคลากร เพ่ิมระดบัขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีประโยชน์ต่อประชาชนมากยิง่ข้ึน 
  
วตัถุประสงค์การวจิยั                 
  1)  เพ่ือศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเสล
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็                  
  2) เพ่ือเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเสล
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตาม เพศ อาย ุและเทศบาลท่ีสงักดั                                                          
  3) เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขต
พ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สมมุตฐิานการวจิยั                
  1) พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง                      
  2) พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศ อาย ุและเทศบาลท่ีสงักดั 
มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
กรอบแนวคดิในการวจิยั               
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ซ่ึง
สังเคราะห์มาจาก (เดวิส (Davis. 1962) ( อา้งอิงจาก ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2547 : 138 -139),กิลลเ์มอร์ 
(Gillmer, 1987 : 380 ” 384),กิลลฟ์อร์ด แอนด์ เกรย ์(Guilford & Gray, 1970, pp.280 - 283 อา้งถึงใน บญัชา สม
บุญ, 2547, หนา้ 17 - 18),มวัส์ แอนด ์เบิร์น (Moore & Burns, 1965, p.72 อา้งถึงใน บญัชา สมบุญ, 2547,หนา้ 16 ” 
17),ฟลิปโป (Flippo, 1975, p.122 อา้งถึงใน บญัชา สมบุญ, 2547, หนา้ 16),ณัฐพล ขนัธไชย (2526, หนา้ 11 - 12 
อา้งถึงใน บญัชา สมบุญ, 2547, หนา้ 18 - 19) และชูศกัด์ิ เจนประโคน (2543, หนา้ 81 อา้งถึงใน บญัชา สมบุญ, 
2547, หนา้ 15 - 16))  ไดด้งัน้ี 
  ตวัแปรอสิระ                     ตวัแปรตาม 

 
วธีิด าเนินการวจิยั          
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง        
       1)  ประชาก (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี 
อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ จาํนวน 9 แห่ง   รวมพนกังานเทศบาลทั้งส้ิน 186  คน โดยเก็บขอ้มูลจาก  
(สาํนกังานทอ้งถ่ินอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ .30 กนัยายน 2554)     
  2)  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)  ไดแ้ก่ พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
ซ่ึงไดม้าจากการใชว้ธีิสุ่มแบบง่าย         
    2.1) กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   โดยการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวน
ประชากรตามวธีิของ ยามาเน่ (Yamane. 1970 : 725) 
    2.2) การสุ่มตวัอยา่งตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี     
        ขั้นท่ี  1  เทียบบญัญติัไตรยางศห์าจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละกลุ่ม จากจาํนวนประชากรใน
กลุ่มนั้นๆ เพ่ือใหไ้ดต้ามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด      
     ขั้นท่ี  2  ใชเ้ทศบาลเป็นหน่วยในการสุ่ม ทาํการสุ่มพนกังานเทศบาลตาํบล โดยการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple Random Sampling)ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 127  คน   

ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ                           
1. ดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน                                       
2. ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน                                     
3. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน                                        
4. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

สถานะภาพของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขต
พ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. เทศบาลท่ีสงักดั 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
1)  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  1.1) สร้างเคร่ืองมือโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัต่าง ๆ และเอกสารตาํราเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้นของพนกังานเทศบาลเพ่ือ
กาํหนดประเดน็ต่างๆ แลว้กาํหนดเป็นขอ้คาํถามในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใหค้รอบคลุมเน้ือหาและตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
   1.2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล
ตาํบล   ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ     
   1.3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ สําหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ                     
      ตอนที่ 1 สอบถามดา้นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและเทศบาลท่ีสงักดั      
      ตอนที่ 2 สอบถามขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสล
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยสอบถามขวญักาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบล 4 ดา้น ไดแ้ก่          
          1. ดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน     
          2. ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน     
          3. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน     
          4. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ       
         ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  (Best.  1970 : 174)  5 
ระดบั คือ           
        คะแนน 5 หมายถึง มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
       คะแนน 4 หมายถึง มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มาก  
       คะแนน 3 หมายถึง มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
       คะแนน 2 หมายถึง มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั นอ้ย  
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พ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
 
 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 1)  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอื         
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
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14. Disaster Management  
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
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University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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กาํหนดประเด็นต่างๆ แลว้กาํหนดเป็นขอ้คาํถามในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาและตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด    
   1.2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ตาํบล   ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ     
   1.3) นาํร่างแบบสอบถามเสนอ อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือแกไ้ขปรับปรุง 
   1.4) นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาดา้นโครงสร้างและเน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นการวดัผล  
ประเมินผล  โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงคโ์ดยใชว้ิธีหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง   ( Item  of  Objective  Congruence  IOC )  (ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  2539 : 249) 
โดยกาํหนดค่า ดงัน้ี        
     เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั          +1      
     ไม่แน่ใจ  มีค่าเท่ากบั        0      
     ไม่เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั       -1      
    1.5) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์(Index of Item ” Objective Congruence : IOC) โดยขอ้คาํถามใดท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่ 0.66  ปรับปรุงแกไ้ขและเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง (สุวิมล ติร
กานนัท.์ 2548 : 147-148)    
 
 2) การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื        
   2.1)  นาํแบบสอบถามท่ีมีค่า  IOC ตั้งแต่ .67 ข้ึนไป  ไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยนาํไปทดลอง
ใช ้ (Try Out) กบับุคลากรเทศบาลในเขตอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จาํนวน 30  คน    
   2.2)  นาํแบบสอบถามหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบั ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า  ของครอนบาค (Cronbach`s  Alpha Coefficient ) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 100) ไดค้่าความเช่ือมัน่ .8814   

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นทุกดา้น  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี     
  1) ขอหนงัสือรับรองและหนงัสือแนะนาํตวัผูว้ิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ถึงนายกเทศมนตรีในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยขอความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการช้ีแจง้วตัถุประสงคข์องการทาํการวิจยั เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และรวบรวมขอ้มูลตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้    
  2) เก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง พร้อมสมัภาษณ์ โดยนาํแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง ตอบ
แบบสอบถาม พร้อมกาํหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือสรุปผลการศึกษาต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติ ิ
 1) ขอ้มูลเชิงปริมาณผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี
   1.1) ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน   
   1.2) ลงรหสัในแบบสอบถามตามแบบการลงรหสั (Coding  Form)   
   ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหา
ค่าร้อยละ                                                                                     
   ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4  ดา้นโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation ) สาํหรับเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แลว้นาํแบบสอบถามไปประมวลผลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยกาํหนดเกณฑค์่าเฉล่ีย     
    ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะใช้การจัดกลุ่มขอ้เสนอแนะ สถิติการแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) และพรรณนาความ 
 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้าํสถิติมาประกอบการวเิคราะห์  ดงัน้ี   
   1)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่การแจกแจง
ความถ่ี  (Frequency) และร้อยละ (Percentage)       
   2)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการดาํเนินงาน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)        
   3)  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพนกังานเทศบาล จาํแนกตามเพศ 
สถิติท่ีใช ้ t-test อาย ุ และเทศบาลท่ีสงักดั สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่ F-test (One ” Way ANOVA)  และ การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยกาํหนนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ถา้พบความแตกต่างจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่
โดยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Seheffe)            
  4)  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารจดักลุ่มขอ้เสนอแนะ สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และพรรณนาความ                 
    5)  วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา ถอดความและพรรณนาความ 
ผลการวจิยั 
 ในการศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็ สรุปผลได ้ ดงัน้ี          
   1)  ผลการวิเคราะห์สถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 63  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37 อาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 ” 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.4 
รองลงมาคือ ตํ่ากวา่ 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 19.7 อายรุะหวา่ง41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมากกวา่ 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 3.1  เทศบาลท่ีสงักดั พบวา่ ส่วนใหญ่สงักดั ทต.เสลภูมิ คิดเป็นร้อยละ 19.7  ทต.เมืองไพร คิดเป็นร้อย
ละ 12.6 ทต.นาแซง คิดเป็นร้อยละ 11.8  ทต.นาเมือง และทต.เกาะแกว้ คิดเป็นร้อยละ 10.2  ทต.เขวา ทต.หนอง
หลวง คิดเป็นร้อยละ  9.4  ทต.วงัหลวง คิดเป็น   ร้อยละ8.7 และทต.พรสวรรค ์คิดเป็นร้อยละ 7.9   
   2)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขต
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พ้ืนท่ีอาํเภอเสล-ภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (   = 3.94, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ มีขวญัและกาํลงัใจอยูใ่นระดบัมาก  ทั้ง 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้นความ
มัน่คงในการทาํงาน (  = 4.13,  S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน (   = 3.98, S.D. = 
0.57) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (   = 3.91, S.D. = 0.62) และดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน (   = 3.77, 
S.D. = 0.59) ตามลาํดบั      
   3) ผลการเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ดงัน้ี          
    3.1)  ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีมีเพศต่างกนั มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม (Sig=0.46) ไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน(Sig=0.51)  ด้านความพึงพอใจในการทํางาน
(Sig=0.37) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (Sig=0.48) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ(Sig=0.49)  ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05       
    3.2)  ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุต่างกนั มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม(Sig=0.568) ไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน(Sig=0.691) ด้านความพึงพอใจในการทาํงาน
(Sig=0.566) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (Sig=0.570)   ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (Sig=0.443) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        
    3.3)  ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็ เทศบาลท่ีสงักดัต่างกนั มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม (Sig=0.335) ไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน(Sig=0.572)  ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน
(Sig=0.153) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (Sig=0.223) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (Sig=0.391) ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
   4)  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ 4 ดา้นดงัน้ี    
    4.1)  ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า เพ่ือน
ร่วมงานควรปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นกรณีท่ีไม่อยู่ (ความถ่ี = 49) รองลงมา ผูบ้งัคบับญัชาควรให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ และคอยช่วยเหลือ (ความถ่ี = 26) เพ่ือนร่วมงานควรใหเ้กียรติในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังเหตุผล
ซ่ึงกนัและกนั (ความถ่ี = 18)    
    4.2)  พิจารณาดา้นความพึงพอใจในการทาํงานพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
ควรมีการมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงศกัยภาพ และความสามารถของบุคลากร  (ความถ่ี = 32) รองลงมา ควรเปิด
โอกาสใหพ้นกังานไดมี้โอกาสตดัสินใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ (ความถ่ี = 25) ควรจดัอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานอย่างต่อเน่ือง (ความถ่ี = 16) และควรจดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นเฉพาะของ
พนกังาน (ความถ่ี = 14)       
    4.3)  พิจารณาดา้นความมัง่คงในการทาํงานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า 
ผูบ้ริหารควรมีความยติุธรรมเปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นไดเ้ปล่ียนสายงานเขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ใน
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ระดบัท่ีสูงข้ึน(ความถ่ี = 47) รองลงมา การพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตอ้งเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ยุติธรรม และตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลา (ความถ่ี = 39) และพนักงานทุกคนในองค์กรควรมีโอกาส
กา้วหนา้ เท่าเทียมกนัไม่วา่จะปฏิบติังานส่วนราชการใดก็ตาม (ความถ่ี = 38)    
    4.4)  พิจารณาดา้นเงินเดือนและสวสัดิการพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่ ควร
จดัท่ีพกัใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความจาํเป็นเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั (ความถ่ี = 30) รองลงมา มีการส่งเสริมสุขภาพพนกังาน 
เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี กิจกรรมนันทนาการและกายบริหาร(ความถ่ี = 27)  และควรมีค่าตอบแทน
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (ความถ่ี = 25) 
       
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็  พบวา่            
  1) จากการศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก        
  2) ผลการเปรียบเทียบทางสถิติของขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขต
พ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตาม เพศ อาย ุและเทศบาลท่ีสงักดั โดยรวมไม่แตกต่างกนั   
 ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่ ในปัจจุบนัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ไดมี้นโยบาย
ในการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังานเทศบาลตาํบล เพ่ือให้พนักงานเทศบาลตาํบลมีขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน  และไดรั้บคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในการประพฤติ
ปฏิบติัตนดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยใชห้ลกัประชาธิปไตย เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบติังานเคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนัไวว้างใจกนัยกยอ่งและนบัถือในความสามารถและผลงาน และมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูร่้วมงานเป็นระยะ ด้านความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า 
พนกังานไดป้ฏิบติังานตามท่ีตนเองมีความถนดัเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและการดาํเนินการตามนโยบาย
เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์พราะไดรั้บการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร จากผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้ริหารยงั
สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ หรือเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ และทกัษะในการทาํงาน จึงส่งผลให้
งานท่ีปฏิบติัมกัจะประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้มีความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน  หน่วยงานก็มีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอ และทนัสมยั สถานท่ีปฏิบติังานมีความกวา้งขวางเพียงพอ  เพื่ออาํนวย ความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน พบวา่ งานท่ีปฏิบติั มีความมัน่คง มีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
และถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและภูมิใจโอกาสความกา้วหน้าของพนักงานเท่าเทียมกบัขา้ราชการประเภทอ่ืน 
สามารถเล่ือนระดบัไดสู้งข้ึนเพราะมีการกาํหนดตาํแหน่ง เพ่ือรองรับความกา้วหนา้ในสายงานของพนกังานใน
แผนอตัรากาํลงั 3 ปี และผูบ้ริหารมีความเสมอภาค ในการพิจารณาแต่งตั้ง โอน (ยา้ย) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
พบวา่ ผูบ้ริหารมีความเอ้ืออาทรต่อความเป็นอยูข่องพนกังาน เงินเดือนท่ีไดรั้บก็เหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั มีเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้ทุนศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท การเบิก
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าท่ีพกั มีความเหมาะสมและรวดเร็ว หน่วยงานยงัมีการจดักิจกรรม
ใหพ้นกังานเทศบาลไดท้ศันศึกษาดูงานเป็นประจาํทุกปี และพนกังานไดใ้ชร้ถยนตข์องสาํนกังานในการเดินทาง
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ไปติดต่อราชการ จากเหตุผลดงักล่าว จึงน่าจะเป็นเหตุใหพ้นกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็ มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก     
  3)  จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานพนกังานเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเสล
ภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจและควรนาํมาอภิปรายผล โดยเรียงลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมงานควรปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นกรณีท่ีไม่อยู ่ผูบ้ริหารควรมีความยติุธรรมเปิด
โอกาสใหพ้นกังานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ไดเ้ปล่ียนสายงานเขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ในระดบัท่ีสูงข้ึน และการพิจารณา
ความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตอ้งเป็นไปอยา่ง โปร่งใส ยติุธรรม และตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลา 
อภิปรายไดว้า่ พนกังานเทศบาล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงานในส่วนท่ียงับกพร่อง เพ่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ได้ตระหนัก และให้
ความสาํคญัต่อการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นนายกเทศมนตรี ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอด็  ควรพิจารณานาํขอ้เสนอแนะ  ท่ีได ้มาใชเ้ป็นแนววางในการวางแผน พฒันา และปรับปรุง การสร้างขวญั
กาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บประโยชน์จากการให้บริการ
สาธารณะอยา่งแทจ้ริง 
 
สรุปผลการวจิยั           
  จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีขวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบัมาก
ทั้งหมด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ ดงัน้ี  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน รองลงมา ดา้นความพึง
พอใจในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน ตามลาํดบั  และ เปรียบเทียบ
ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตาม 
เพศ อาย ุและเทศบาลท่ีสงักดั ผลการเปรียบเทียบ พบวา่  พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ อายุ และเทศบาลท่ีสังกัด ต่างกัน มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน และผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ดเชิงปริมาณ ท่ีมีความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 4 ดา้น ดงัน้ี  1)  
ดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงานควรปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นกรณีท่ีไม่อยู ่ผูบ้งัคบับญัชาควรให้
คาํปรึกษา แนะนาํ และคอยช่วยเหลือ เพ่ือนร่วมงานควรให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังเหตุผลซ่ึง
กนั และกนั 2)  ด้านความพึงพอใจในการทาํงาน  ควรมีการมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงศักยภาพ และ
ความสามารถของบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดมี้โอกาสตดัสินใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  ควรจดั
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ควรจดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นเฉพาะของ
พนักงาน  3)  ดา้นความมัง่คงในการทาํงาน ผูบ้ริหารควรมีความยติุธรรมเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นไดเ้ปล่ียนสายงานเขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ในระดบัท่ีสูงข้ึน การพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้น
เงินเดือน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลา พนักงานทุกคนในองค์กรควรมี
โอกาสกา้วหนา้ เท่าเทียมกนัไม่วา่จะปฏิบติังานส่วนราชการใดก็ตาม  4)  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ควรจดัท่ีพกั
ให้แก่พนกังานท่ีมีความจาํเป็นเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั มีการส่งเสริมสุขภาพพนกังาน เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี 
กิจกรรมนนัทนาการ และกายบริหาร ควรมีค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 670 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยั         
  การวิจยัเร่ือง ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานพนักงานเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเสลภูมิ จังหวดั
ร้อยเอ็ด ในคร้ังน้ี ทาํให้ผูว้ิจยั มีขอ้เสนอแนะ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
ใหแ้ก่พนกังาน ดงัน้ีคือ   
 1) ผลจากการศึกษาวตัถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดับขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลจากการวจิยั พบวา่ ดา้นท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียตํ่าสุดจาํนวน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดงันั้น
ประเด็นท่ีควรพฒันา ไดแ้ก่         
  1.1) ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาให้คาํปรึกษา แนะนาํ และคอยช่วยเหลือ 
ระดบัขวญักาํลงัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงควรใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และคอย
ช่วยเหลือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา         
  1.2) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน พบว่า การพิจารณาความดีความชอบ และการเล่ือนระดบั มี
ระบบอุปถมัภ์(ระบบพรรคพวก) ระดบัขวญักาํลงัในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น การพิจารณา
ความดีความชอบ และการเล่ือนระดบั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นกลาง มีความเสมอภาค ไม่มีระบบอุปถมัภ์
(ระบบพรรคพวก)     
  1.3) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบว่า มีการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจาํปี กิจกรรมนนัทนาการ และกายบริหาร และการปฏิบติังานนอกเวลา ไดรั้บเงินค่าตอบแทนท่ี เหมาะสม 
ระดบัขวญักาํลงัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้ง มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พนกังาน เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี กิจกรรมนนัทนาการ และการปฏิบติังานนอกเวลาจะตอ้งมีการเปิดจ่าย
ตามสิทธิใหแ้ก่พนกังาน   
 2)  ผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 2 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ และเทศบาลท่ีสังกดั ท่ีแตกต่าง
กนั ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ อาย ุและ
เทศบาลท่ีสงักดัแตกต่างกนั มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่ก็ยงัมีประเด็นท่ีควรพฒันา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ควรยดึนโยบายในการสร้างขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบติังานให้กบัพนกังานเทศบาล และปรับปรุงในส่วนท่ีพกพร้อง และควรเช่ือมแนวทาง อุดมการณ์ ความ
ประพฤติตน และวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน ต่อพนกังาน เพ่ือให้พนกังานทุกคน เกิดทศันะคติ ยึดมัน่อุดมการณ์
ไปในทางเดียวกนั เพ่ือมุ่งใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว  
 3)  ผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 3 ศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ พบประเด็น ควรดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะใน
แบบสอบถาม แบบปลายเปิด เรียงลาํดบัสูงสุดไปหาตํ่าสุด 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี     
  3.1) เพ่ือนร่วมงานควรปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นกรณีท่ีไม่อยู ่    
  3.2) ผูบ้ริหารควรมีความยติุธรรมเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นไดเ้ปล่ียนสายงาน
เขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  3.3) การพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และ
ตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลา               
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เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ กบัอาํเภออ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือใหไ้ดข้อ้เปรียบเทียบท่ีชดัเจน 
   
กติตกิรรมประกาศ          
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 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล 
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Tambon Administrative Organization Personnel’s Satisfaction from Work 
Performance in Phontong District, Roi – Et Province 

Yupin Boonsinchai* 
Yuphaporn Yupas** 

Abstract 
 

 The objectives of this research are : 1.) to study the level of tambon administrative 
organization personnel's Satisfaction from work performance in Phontong District, Roi - Et Province.  
2.) to compare with tambon administrative organization personnel's Satisfaction from work 
performance in Phontong District, Roi - Et Province with variable were sex, age, education, position. 
3.) to study the suggestion of tambon administrative organization personnel‟s Satisfaction from work 
performance in Phontong District, Roi – Et Province. This thesis was survey research. The sample were 
local employee of 202 subjects. The instrument used in the study were the five rating scale with 0.95 of 
Reliability. Discrimination power were between 0.50 - 0.77.  The IOC are between  0.67 - 1.00. Data 
are analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,  t-test (Independent sample) and F-
test (One - Way ANOVA). The qualitative data are analyzed by content analysis. 
 
 Result of the findings were as follows: 
  
 1.  The level of tambon administrative organization personnel‟s Satisfaction from work 
performance in Phontong District, Roi – Et Province was overall were at high level Considering each 
aspect found ten aspect were high level. Ranging the arithmetic mean from the three highest to the 
lowest levels ; namely, Achievement, Responsibility, Work-itself. However , there were four moderate 
level ; namely, Status, Growth, Salary, Personal Life. 
 2.  Hypothesis tested found that : Employee with different of sex, age, education, position 
have motivated with tambon administrative organization personnel‟s satisfaction from work 
performance in Phontong District, Roi – Et Province are overall indifferent. 
 3.  The suggestion about tambon administrative organization personnel‟s satisfaction from 
work performance in Phontong District, Roi – Et Province ranging from the three first range highest 
levels namely the cooperation in this job, the responsibility by and the participation in their job. 
 
 
Keywords:Tambon Administrative Organization / Personnel’s Satisfaction / Work Performance /  
                   Phantom District Roi-ET' Province 
 
 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอด็ 

ยุพนิ  บุญสินชัย* 
ยุภาพร  ยุภาศ** 

บทคดัย่อ  
 วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์1.) เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ใน
เขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็  2.) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล
ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน 3.) เพื่อศึกษา
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ พนักงานส่วนตาํบลจาํนวน 202 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
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รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 42ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่รวมทั้ง
ฉบบั 0.95 ไดค้่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ทั้งฉบบั 0.50 - 0.77  ไดค้่าIOC รวมทั้งฉบบั 0.67 - 1.00  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) และการทดสอบ
ค่าเอฟ หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวน ทาํงเดียว (F - test / One”way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวา่  
1.  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 10 ดา้น โดย
เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จของงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  
และดา้นลกัษณะของงาน  ส่วนท่ีเหลือส่ีดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นโอกาสเจริญก้าวหน้าในอนาคต ดา้นเงินเดือน ด้านความ
เป็นอยูส่่วนตวั  
 2.  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั  
 3.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ โดยเรียงลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน ควรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน  พนกังาน ควรมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ และควรให้พนกังาน
ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการปฏิบติังาน 
 
ค าส าคญั  :  แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนต าบล/ ความพงึพอใจของพนักงาน 
 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัการบริหารราชการในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งพฒันาองคก์ารให้ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผูบ้ริหารองคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งหาแนวทางพฒันา และแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
ดาํเนินงาน   โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น คน (Man) เงิน (Money) วสัดุ (Material) วิธีปฏิบติังาน (Method) ตลาด 
(Market) เคร่ืองจกัร (Machine) ขวญัและกาํลงัใจ (Morale) หรือส่ิงท่ีเราเรียกวา่ หลกัการบริหารแบบ 7 Ms ซ่ึง
ทรัพยากรหน่ึงท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด ถือเป็นหัวใจในการดาํเนินงานขององค์การ คือ ทรัพยากร ‚มนุษย‛์ 
เน่ืองจาก‚มนุษย‛์ สามารถปฏิบติังานติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และแสดงอารมณ์ความพึงพอใจออกมาได้
มากกวา่เคร่ืองจกัรกล ซ่ึงเคร่ืองจกัรกลไม่สามารถแสดงอะไรใดๆ ไดม้ากไปกวา่การผลิตวตัถุดิบ ดงันั้น องคก์าร
จึงจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันา ‚มนุษย‛์ ใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้ทาํงาน
ร่วมกนัไดด้ว้ยความสามคัคี อีกทั้งปลูกฝังใหเ้กิดจิตสาํนึกและทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร และท่ีสาํคญัคือ องคก์ารตอ้ง
สร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ ‚มนุษย‛์ เพ่ือเป็นแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (ณรงค ์ 
นนัทวรรธนะ และเอ้ืองฟ้า นนัทวรรธนะ.  2536 : 8) 
 แรงจูงใจเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมของมนุษยมี์สาเหตุ มาจากการ
ปฏิบติัส่ิงใดหรือไม่ปฏิบติัส่ิงใด ซ่ึงเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ ดงันั้นแรงจูงใจ  จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั
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ของพฤติกรรมของบุคคล เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีกระตุ ้น ผลกัดนัชกัจูงให้บุคคลทาํพฤติกรรมหรือไม่ทาํ
พฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง  (สมใจ  ลกัษณะ. 2546 : 63)  การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เป็น
เทคนิคหรือวธีิการท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีนาํมาใช ้เป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาสามารถนาํไปใชก้บั
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยจะเนน้ส่ิงท่ีทุกคนมีความตอ้งการ ในขณะท่ีบุคลากรนั้นมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึก มี
ความตอ้งการ อารมณ์และพฤติกรรม ท่ีสลบัซบัซ้อนยากแก่การเขา้ใจกระบวนการท่ีจะไดบุ้คคล ซ่ึงมีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ และวิธีการท่ีจะทําให้บุคคลนํา เอาศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ในการ
ปฏิบติังานในองคก์ารใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมถึงการท่ีทาํใหบุ้คลากรปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ เต็มใจ มี
ความรับผิดชอบ และมีความจงรักภคัดีต่อองคก์าร ตลอดจนอุทิศพลงัความรู้ความสามารถทั้งมวลท่ีมีอยูใ่ห้กบั
องคก์าร ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ต่อไปนั้น คือ การสร้างแรงจูงใจ (Motivation ) (คณะกรรมการวจิยั  มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง.  2553 : 5 - 6) 
 พนกังานส่วนตาํบล  เป็นช่ือเรียกขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญติัสภา
ตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 และต่อมาไดรั้บการ
บรรจุแต่งตั้ งตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาํบล  พ.ศ. 2539  และตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  (สมาคมพนักงานส่วนตาํบล.  2550 : 15) พนักงานส่วนตาํบลเป็น
ขา้ราชการ ซ่ึงถือว่ามีบทบาทสําคญัยิ่งต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยมี
ภารกิจท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การจดัการภายในสาํนักงาน การจดัการดา้นธุรการและเอกสาร เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑข์องทางราชการ ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของทางราชการท่ีปฏิบติังานในทอ้งถ่ินและอยูใ่กลชิ้ดประชาชน
มากท่ีสุด โดยดาํรงบทบาทอยูใ่นสองสถานะหรือสวมหมวกสองใบ ใบแรกตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการอาํนวยความ
สะดวก ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนใน ท้องถ่ินท่ีแสดงบทบาทเป็นตวัแทนของประชาชนท่ีไดรั้บ
การเลือกตั้งเขา้มาเป็นสมาชิก และเป็นผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสวมหมวกใบท่ี
สอง ไดแ้ก่การเป็นขา้ราชการท่ีตอ้งปฏิบติัไปตามกรอบของอาํนาจ หนา้ท่ี ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยทัว่ไป
บทบาททั้งสองจะเกิดความขดัแยง้กนัในทางปฏิบติั จนก่อใหเ้กิดความอึดอดั และสับสน  เกิดภาวะทางจิตวิทยาท่ี
เรียกว่า ภาวะไร้พลงั  โดยภาวะดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย  (วนัชยั  ธรรมสจัการ.  2545 : 4) 
 การประเมินผลการดาํเนินงานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโพนทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด ใน
ระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ การปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล โดย
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม รองลงมา ความไม่มัน่คงและความกา้วหนา้ในการประกอบ
อาชีพของพนกังานจา้ง นอกจากน้ียงัตอ้งถูกลงโทษทางวินยัจาํนวนมาก เน่ืองจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี (กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบร้องทุกข ์ สาํนกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็.  
2554 : 6)  จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะเป็นพนกังานส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ซ่ึงรับผิดชอบงานบริหารบุคคล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับแรงจูงใจ และเปรียบเทียบแรงจู งใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามสถานะส่วนบุคคล ตลอดจน
สภาพปัญหา หรือ อุปสรรคในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล  เพ่ือจะไดข้อ้มูลเป็นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล อีกทั้งเป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหารจดัการองคก์าร เพื่อ
บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิผลต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั   
 1.  เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน  
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
โพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ขอบเขตการวจิยั   
 1.  ขอบเขตเนือ้หา  
  1.1  เน้ือหา  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขต
พ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใชก้รอบแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two factor theory) ของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg. 1959 : 71 - 79) คือ 1) ปัจจยัท่ีกระตุน้หรือปัจจยัภายในจาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการยอมรับนบัถือ  
ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี และดา้นความสาํเร็จของงาน  2) 
ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัภายนอก จาํนวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความ
มัน่คงในงาน  ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั และดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอนาคต 

 1.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
   1.2.1 ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
ตาํแหน่งงาน 
   1.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables ) ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วน
ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีกระตุน้หรือปัจจยัภายใน และปัจจยัคํ้า
จุนหรือปัจจยัภายนอก แยกไดด้งัน้ีคือ 
          2.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1  ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และ
พนกังานจา้ง สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีพนกังานจาํนวน
ทั้งส้ิน 405 คน    
  2.2  กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานส่วนตาํบล  สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  202  คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น ( Stratified random sampling )  โดยใชว้ธีิการหากลุ่มตวัอยา่งเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากร  ตามสูตรของ
ทาโร่  ยามาเน่  (Taro  Yamane.  1973 : 727 ; อา้งถึงในบุญชม  ศรีสะอาด.  2551 : 32)   
 3.  ขอบเขตพืน้ที ่
  พ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอด็ จาํนวน 12  แห่ง   
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.  ลกัษณะของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน 
  ตอนท่ี  2  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็น 14 ดา้น ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรต ์
(Likert  scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551 : 
99 - 100) 
  ตอนท่ี 3  เป็นคาํถามปลายเปิด (Open - End) เพ่ือให้ผูต้อบ แสดงขอ้คิดเห็นหรือ ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.  วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 
  2.1 ศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็  
  2.2 กาํหนดขอบเขตคาํถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบท่ีทาํใหท้ราบ
ถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็  
  2.3 นาํร่างแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขและเสนอแนะปรับปรุง
เพื่อความเหมาะสมและถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
 
 3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื  
  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงกาํหนดขอบเขตของคาํถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจยั ทาํการสร้างแบบสอบถามทั้ง
ชนิดปลายปิดและเปิด นาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข จากนั้นส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ไดท้าํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษา การวดัผลและประเมินผล และพิจารณา ความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์การวิจยั โดยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบว่า มีค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบักบัพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ท่ีอาศยัอยู่ในเขต
อาํเภอร่องคาํ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน พบวา่ มีค่าอาํนาจ
จาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.50 - 0.77  และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์แลว้นาํไปเก็บขอ้มูล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอหนังสือรับรองและแนะนาํตวัผูว้ิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสารคาม ถึงนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดน้าํหลกัสถิติประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล แยกไดด้งัน้ี 
  1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)  
  2.  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ 
   2.1  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  
Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
   2.2  หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยา่งง่าย ระหวา่งราย
ขอ้กบัรวมทุกขอ้ (Item - total Correlation) 
  3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  ไดแ้ก่    
   3.1  การวเิคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่ง 
ค่าเฉล่ียของประชากรไม่เกิน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ 
         3.2  การทดสอบค่าเอฟ หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F - test หรือ One”way 
ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่ง ค่าเฉล่ียของประชากรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน เม่ือพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ก็ใหท้ดสอบดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  4.  ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดักลุ่ม (Grouping content) โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และวธีิพรรณนาความ (Content Analysis) 
 ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวบรวมทั้งหมด 202 ชุด โดยนาํมาจดัหมวดหมู่ และบนัทึก
คะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละคนในแบบรหัส แลว้นาํไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ในการนาํเสนอขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
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สรุปผลการการวจิยั 
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 2. ระดบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอด็ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
โพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากจาํนวน 10 ดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จของ
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งาน  ดา้นความรับผิดชอบ  และดา้นลกัษณะของงาน ส่วนท่ีเหลือส่ีดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานะของอาชีพ  ดา้นโอกาสเจริญกา้วหน้าใน
อนาคต ดา้นเงินเดือน  และดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั  
 3.  การวเิคราะห์เปรียบเทียบ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพน
ทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ 
พบวา่   พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น 
ไม่แตกต่างกนั 
 4.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า พนักงาน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเรียงตามลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 
ดงัน้ีคือ 1) ดา้นการยอมรับนับถือ ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ควรให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน มี
ความถ่ีจาํนวน 14 คน  2) ดา้นความรับผิดชอบ พนกังาน ควรมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความรู้ 
ความสามารถ  มีความถ่ีจาํนวน 13 คน  3) ดา้นลกัษณะของงาน ควรให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการปฏิบติังาน มีความถ่ีจาํนวน 12 คน  4) ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ควรให้มีการ
สนบัสนุน ส่งเสริมใหพ้นกังาน ไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีความถ่ีจาํนวน 11 คน  5) ดา้นความสาํเร็จของงาน 
ควรมีการวางแผนการทาํงาน ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง มีความถ่ีจาํนวน 10 คน  6) ดา้นเงินเดือน ผูบ้ริหาร ควร
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความยติุธรรม มีความถ่ีจาํนวน 9 คน  7) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน ควรให้คาํปรึกษา เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังาน มีความถ่ี
จาํนวน 8 คน  8) ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา ควรคอยดูแลเอาใจใส่และช่วยแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน มีความถ่ีจาํนวน 7 คน  9) ดา้นนโยบายและการบริหาร หน่วยงาน ควรมีระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังานอย่างยุติธรรม มีความถ่ีจาํนวน 6 คน  10) ดา้นสภาพการทาํงาน ควรเพ่ิมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ในสาํนกังาน ให้มีความพร้อมใชง้าน มีความถ่ีจาํนวน 5 คน  11) ดา้นความมัน่คงในงาน การโยกยา้ย
ภายในหน่วยงาน ควรมีกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน มีความถ่ีจาํนวน 4 คน  12) ดา้นสถานะของอาชีพ ควรเพ่ิม
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม ถึง บิดา มารดา ของพนกังานจา้งเพ่ือให้เกิดความมัน่คงในสถานะของ
อาชีพ มีความถ่ีจาํนวน 3 คน  13) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ควรเพ่ิมค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้ง ให้ไดรั้บอยา่ง
เพียงพอ สาํหรับการดาํรงชีพในปัจจุบนั มีความถ่ีจาํนวน 2 คน  14) ดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอนาคต ควรเปิด
โอกาสให้พนกังานจา้งท่ีทาํงานมาไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี มีโอกาสไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ เพื่อ
ความมัน่คงและกา้วหนา้ของอาชีพ มีความถ่ีจาํนวน 1 คน  
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 1.  สมมติฐานขอ้ท่ี  1  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวิจยั พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วน
ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ี อภิปรายได้
ว่า 1) ในปัจจุบนั ผูบ้ริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
นโยบายในการปรับปรุง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
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ร้อยเอ็ด เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้รับแรงจูงใจหรือได้รับความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน และได้รับ
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช่น ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังาน 
ไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน เม่ือปฏิบติังานสาํเร็จ  ดา้นความรับผิดชอบ พบวา่ พนกังาน
ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ   ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่ ทุกคร้ัง
ท่ีมีการประชุมประจาํเดือน ผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดโอการใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังาน  ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ ผูบ้ริหาร มีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้พนกังาน ไดศึ้กษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  ดา้นความสาํเร็จของงาน พบวา่ พนกังานมีการวางแผนการทาํงาน ก่อนการปฏิบติังานทุก
คร้ัง  ดา้นเงินเดือน พบวา่ ผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความยติุธรรม ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน ไดใ้ห้คาํปรึกษา เม่ือมีปัญหาในการ
ปฏิบติังาน  ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา พบวา่ผูบ้งัคบับญัชา   ไดค้อยดูแลเอาใจใส่และช่วยแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน  ดา้นนโยบายและการบริหาร พบวา่ หน่วยงาน ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งยติุธรรม  ดา้น
สภาพการทาํงาน พบวา่ ไดมี้การเพ่ิมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในสาํนกังาน ให้มีความพร้อมใชง้าน  ดา้นความ
มัน่คงในงาน พบว่า การโยกยา้ยภายในหน่วยงาน ผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดเวลาโอนหรือยา้ยท่ีแน่นอน  ดา้น
สถานะของอาชีพ พบวา่ ผูบ้ริหาร ไดมี้การประชุมร่วมกบัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด 
เพ่ือขอเพ่ิมสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของพนกังานจา้ง ให้ครอบคลุม ถึง บิดา มารดา เพ่ือให้เกิดความมัน่คงใน
สถานะของอาชีพ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั พบวา่ ผูบ้ริหาร ไดพ้ยายามเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้ง ให้
ไดรั้บอยา่งเพียงพอ สาํหรับการดาํรงชีพในปัจจุบนั  ดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอนาคต พบวา่ไดเ้ปิดโอกาสให้
พนกังานจา้ง เช่น ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กเล็ก ท่ีทาํงานมาไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี มีโอกาสไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการ เพื่อ
ความมัน่คงและกา้วหนา้ของอาชีพ เป็นตน้  2)  ผูบ้ริหารสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
โพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ไดส่้งเสริม พฒันาบุคลากรทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง 
เช่น ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งเท่าเทียมกนั มีการจดัสวสัดิการเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบ
แทนให้อยา่งใกลเ้คียงกนั 3)  พนักงานสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอด็ทุกคน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีดีเยีย่ม เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดดู้แลเอาใจใส่เป็น
อยา่งดี มีการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ยอมรับความรู้ และความสามารถซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าว 
จึงน่าจะเป็นเหตุให ้แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการวจิยัในประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบั ทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two factor theory) หรือทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959 : 71 - 79) ท่ีอธิบายวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั 
คือ 1) ปัจจยัท่ีกระตุน้หรือปัจจยัภายใน มีจาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี และดา้นความสาํเร็จของงาน  2) ปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยั
ภายนอก มีจาํนวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน ดา้น
วิธีการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน  ดา้น
สถานะของอาชีพ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั และดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอนาคต เป็นตน้ ตลอดทั้งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ รัชนี  ไตรพนัธ์ (2550 : 82) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลใน
จงัหวดัหนองคาย พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  สมมติฐานขอ้ท่ี  2  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด    ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
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namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
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ผลการวจิยั พบวา่ พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้า่ 
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน แตกต่างกนั ถึงแมปั้จจยัส่วนบุคคลจะแตกต่างกนั แต่
ผูบ้ริหารสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทองจงัหวดัร้อยเอ็ด ปัจจุบนัมีนโยบายในการ
ปรับปรุง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาํบล สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดั
ร้อยเอด็ เพื่อให้พนกังานทุกคน ไดรั้บแรงจูงใจหรือไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งเท่าเทียมกนั และ
ไดรั้บคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและเท่าเทียมกนั ทุกเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน ไม่มีการเลือกปฏิบติั เช่น 
ดา้นการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานทั้ งเพศชาย เพศหญิง ต่างก็ได้รับคาํชมเชยจากผูบ้ังคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน เม่ือปฏิบติังานสาํเร็จ  ดา้นความรับผิดชอบ พบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั ถึงแมอ้ายจุะแตกต่างกนั 
แต่ก็มีความรับผิดชอบ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถ  ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่ ทุกคร้ังท่ีมี
การประชุมประจาํเดือน ผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดโอการให้พนกังานทุกระดบัการศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการปฏิบติังาน อยา่งเท่าเทียมกนั  ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ ผูบ้ริหาร มีการ
สนบัสนุน ส่งเสริมให้พนกังานทุกตาํแหน่งงาน ไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน อยา่งเท่าเทียมกนั เป็นตน้ 
จากเหตุผลดงักล่าว จึงน่าจะเป็นสาเหตุให้ พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน แตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัในประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิศากร  ศรีบวั  (2552 : 62)  ไดศึ้กษา ความ
พึงพอใจของพนกังานเทศบาลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน
ในเทศบาลตาํบลโพน โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 3.  จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพน
ทอง จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจและควรนาํมาอภิปรายผล โดยเรียงลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พนกังาน ควรใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน  พนกังาน ควรมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และควรให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังาน อภิปรายไดว้า่ พนกังานส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในส่วนท่ียงับกพร่อง เพ่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดต้ระหนกั 
และให้ความสาํคญัต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็  ควรพิจารณานาํขอ้เสนอแนะท่ีได ้มาใชเ้ป็นแนววางในการวางแผน พฒันา และ
ปรับปรุง การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพ่ือให้พนกังานไดรั้บความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงสุด ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บประโยชน์
จากการใหบ้ริการสาธารณะอยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ในคร้ังน้ี ทาํให้ผูว้ิจยั มีขอ้เสนอแนะ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ให้แก่
พนกังาน ดงัน้ีคือ 
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 1.  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
  1.1  ผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 1 เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบล
ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลจากการวจิยั พบวา่ ดา้นท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียตํ่าสุดจาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวัและดา้นโอกาสเจริญกา้วหน้าในอนาคต ดงันั้นประเด็นท่ีควร
พฒันา ไดแ้ก่ 
   1.1.1  ดา้นสถานะของอาชีพ พบวา่ ขอ้ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้ 2 อาชีพท่ีทาํ มีความมัน่คง 
และปลอดภยั ดงันั้นควรใหค้วามมัน่คงในดา้นอาชีพ โดยเฉพาะพนกังานจา้ง ควรรักษาพนกังานจา้งคนเดิมไวใ้ห้
ไดน้านท่ีสุด  
   1.1.2  ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั พบวา่ ขอ้ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้ 3 ผลประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน 
เช่นเงินโบนสั ดงันั้นผูบ้ริหาร ควรมีการจดัสรรเงินโบนสัให้แก่พนกังานทุกคน เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน 
   1.1.3  ดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอนาคต พบวา่ ขอ้ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้ 3 มีโอกาสได้
ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเป็นประจาํ ดงันั้นควรจดังบประมาณให้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้แก่พนกังาน 
เพื่อใหพ้นกังานไดน้าํความรู้จากภายนอก มาปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 1.2  ผลจากการศึกษาวตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา และ
ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
โพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ให้ไดรั้บแรงจูงใจสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ส่งผลให้
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ไดรั้บการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก ผศ.ดร.ยภุาพร  ยภุาศ อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  ดร.สญัญา  เคณาภูมิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ ดร.ภกัดี  โพธ์ิสิงห์ อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องตลอดมาตั้งแต่ตน้จนสําเร็จ
เรียบร้อย ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดทั้งตาํรา ผลงาน และเอกสารวิชาการของทุกท่าน ท่ีผูว้ิจยัได้
นาํมาศึกษา ก่อใหเ้กิดแนวคิดอนัมีคุณค่าต่อวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนํา เสนอแนะ 
ปรับปรุง ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   
 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอมา 
และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีสละเวลาในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวทุกคน ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือ และเป็นแรง
สนบัสนุนท่ีสาํคญัยิง่ ต่อการวจิยัใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู ้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา  มารดา 
บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหผู้ว้จิยั ประสบความสาํเร็จในการวจิยัคร้ังน้ี   
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13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
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Cultural Tourism Management: A Case Study of Kukasing Municipality, 
Kaset wisai District, Roi-et Province 

 
Chantip  Nasook* 

Sathaporn  Mongkhonsrisawat** 
 

Abstract 
 

The objectives of the study entitled " Cultural Tourism Management : A Case Study of Kukasing 
municipality, Kasetwisai district  Roi-et Province" were to study, 1)   the problems in cultural tourism 
management in Kukasing municipality, 2) the potential of cultural tourism management in Kukasing 
municipality , and 3)  the proper way to develop cultural tourism management in Kukasing  municipality. 
Key informants were  specified  purposefully into five groups ;  1) group of executives  2) related 
government officials  3) private sector entrepreneurs  4) group of tourism promoting club and 5) tourists. The 
study utilized variety of qualitative methods to obtain rich data such as dept-interview and focus group. 
Then, data were analized through descriptive method and content analysis to find the conclusion and 
suggestion.  

Result of the study  
1. The main problems in cultural tourism management of Kukasing municipality were 1) the lack 

of the participation of local people in the community  2) the lack of strategic planning in promoting and 
developing the tourism of community, which caused the unclear direction of local tourism, and also poor 
infrastructure to access tourism area and  3) lack of sufficiency budget to support the tourism. 

2. The potential of cultural tourism management in Kukasing municipality were 1) the variety 
of historical attractive area which had the long period of history that the tourist interested to study, 2) the 
natural aspect, Kukasing district municipality had many interesting natural areas such as Thoong Kula 
Ronghai, closed to Seaw river basin  3) Social activity aspect and culture of tourism place, which are the 
group of silk weaving housekeeper, the group of local poets, the group of local paper pattern cutter, and local 
festival. 

3. The appropriate ways to develop cultural tourism management in Kukasing  municipality 
were to formulate the participation of all sectors to draw the strategic planning of the tourism, increased the 
opportunity of income generating in the community through promoting farm products, and established the 
network of cultural tourism to mobilize funding and improving the infrastructure to reach the attractive 
tourism area. Finally, in order to be successful , Kukasing community should raise the awareness and 
conscious of the youth to study and learn about their valuable history of the community.  
 
 
Keywords: Cultural tourism management/ Kukasing Municipality/ Kaset wisai District/  
                    Roi-et Province 
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กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) แบบเจาะจง 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูบ้ริหาร 2) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 3) 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน 4) กลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 5) นกัท่องเท่ียว การแสดงขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา่  
1. ปัญหาในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ พบวา่ 1) ขาดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชน ในการวางแผนการตดัสินใจ และการดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน 2) ขาดแผน
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนทาํให้ทิศทาํงการพฒันาการท่องเท่ียวไม่ชดัเจน และ
โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบนัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว 3) ขาดงบประมาณสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
 2. ศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ พบว่า เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
และความพร้อมของชุมชน ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) ดา้นประวติัศาสตร์ เทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
โบราณสถานหลายแห่งท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเขา้มาศึกษาในเชิงวฒันธรรมความ
เป็นมา 2) ดา้นธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติ ท่ีน่าสนใจศึกษาหลายอย่าง ไดแ้ก่  ทุ่งกุลาร้องไห้ วิถีชีวิตลุ่ม
แม่นํ้ าเสียว 3) ดา้นกิจกรรมทาํงสังคมและวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทาํงดา้นสังคมวฒันธรรม ไดแ้ก่  
กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหม กลุ่มนักวรรณกรรมพ้ืนบา้น  กลุ่มช่างตดัลายกระดาษพ้ืนบา้น งานเทศกาลกินขา้วทุ่งนุ่งผา้
ไหม  
 3. แนวทาํงท่ีเหมาะสมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ คือ รูปแบบ
การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แบบชุมชนมีส่วนร่วม ท่ีเป็นการดึงเอาภาคการท่องเท่ียวไปสู่ชุมชน เสริมรายได้
ภาคการเกษตร เป็นโอกาสท่ีจะเช่ือมผลิตผล ผลิตภณัฑเ์ด่นท่ีมีอยูใ่นชุมชนเขา้มาสู่ขบวนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
แบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรทั้ งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว และปลูกจิตสาํนึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ให้มีการศึกษาเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ของพ้ืนท่ี 
 

ค าส าคญั : การจดัการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม/ เกษตรวสัิย, ร้อยเอด็    
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) นบัวา่มีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ โดยรวมของ 
ประเทศ โดยถือวา่เป็นสินคา้บริการประเภทหน่ึง ท่ีสามารถทาํรายใหก้บัประเทศโดยไม่ตอ้งมีการส่งออกสินคา้ท่ีเป็น
รูปธรรม โดยทาํให้มีเงินหมุนเวียนในรูปของการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว ลดปัญหาการวา่งงาน ช่วยกระจายรายได้
และความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ลดปัญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดจากความแตกต่างในรายไดข้องประชาชนให้นอ้ยลง
ได ้โดยการท่องเท่ียวไดก้าํลงักลายเป็นโอกาสให้กบัคนชนบทและคนในภาคเกษตรมากยิ่งข้ึน เพราะรายจ่ายของ
นกัท่องเท่ียว สามารถท่ีจะซ้ือผลผลิตทางการท่องเท่ียวท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาค และทอ้งถ่ินต่างๆได ้ซ่ึงอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวนั้นประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจ
สนบัสนุนต่างๆ โดยผลประโยชน์จะช่วยใหเ้กิดงาน อาชีพ อีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
ทางดา้นสงัคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่นคลาย ความตึงเครียด พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรม
ท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีกในแต่ละภูมิภาค อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้าง
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(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 688 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ท่ีผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบา้น ขาย
เป็นของท่ีระลึกสาํหรับนกัท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 

รัฐบาลไดก้าํหนดใหก้ารท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 
17 เมษายน 2552 เพ่ือให้ทุกฝ่ายไดใ้ชค้วามพยายามทุกรูปแบบในการช่วยกูว้ิกฤตให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึง
เป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศกลบัฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  

กระทรวงท่องเท่ียวและการกีฬาจึงไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์กูว้ิกฤตและมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวใน
ระยะ 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ‟ 2559 โดยเน้นไปท่ีประเภทแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประเภทโบราณสถาน
โบราณวตัถุ และประเพณีวฒันธรรม (ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยทีมโฆษกประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี, 2554) 
และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดว้างกรอบยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมให้การท่องเท่ียว
ของประเทศไทยเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยเน้นตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพรวมทั้ งกระตุ ้นให้เกิดการท่องเท่ียว
ภายในประเทศท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการสร้างสรรคป์ระโยชน์ทั้งต่อสถาบนัครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม โดย
มีแนวโน้มกระแสการพฒันาท่องเท่ียวจะเป็นไปในลกัษณะการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนมากข้ึน คือ  นักท่องเท่ียวมี
แนวโนม้ท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ประมาณร้อยละ  10 - 15 ของนกัท่องเท่ียวทัว่
โลกซ่ึงเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะดา้น นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นผูมี้การศึกษา มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
เห็นความสําคญัของขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวไม่จาํเป็นตอ้งมีบริการ
ระดบัหรูหรา แต่อาจเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุดเด่นพิเศษของตน   

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสังคมและมนุษยผ์่านทางประวติัศาสตร์อนัเป็น
ผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดลอ้ม
อยา่งธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมยัไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไดถื้อวา่เป็นแหล่งอารยธรรมท่ี
เจริญรุ่งเรืองมาชา้นานตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ดินแดนแห่งน้ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะการ
เป็นแหล่งสืบคน้ทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของประเทศ อีกทั้งมีโบราณสถานโบราณวตัถุท่ีเก่าแก่ ผูค้นมีวิถีชีวิตท่ี
เรียบง่าย มีการสืบทอดประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงาม แมว้า่ชาวอีสานจะประกอบดว้ยกลุ่มชนหลายเผ่า เช่น เขมร ส่วย 
ยอ้ ภูไท กะโส ้รวมทั้งไทยโคราชซ่ึงแต่ละเผ่ายอ่มมีความแตกต่างกนั แต่วิถีชีวิตความเป็นอยูย่ึดมัน่ในจารีตประเพณี
ท่ีเรียกวา่ ฮีตบา้นครองเรือนและอีตสิบสองครองสิบส่ี สอนใหช่้วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนัร่วมกิจกรรมสังคมและงาน
บุญกุศลเป็นประจาํทาํให้การใชชี้วิตร่วมกนัมีความสงบสุขตลอด รวมทั้งมีงานศิลปะท่ีโดดเด่นมากมาย เช่นผา้ไหม
ลายสวย ผา้ฝ้ายทอมือ ขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรสาน ตลอดจนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง ดว้ยเหตุน้ี
ภาคอีสานจึงเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และทางวฒันธรรมเป็นเสน่ห์มดัใจให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมาเยือนอีสานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสัมผสักบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์(กรรณิการ์ สองเมือง, 
2552) 

จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานทั้งในดา้นประเพณีวฒันธรรม เช่น งานบุญผะ
เหวด บุญบั้งไฟ วฒันธรรมประเพณีเก่ียวกบัขา้ว การทาํเกลือ การทอผา้ไหม ทุ่งกุลาร้องไห้ กู่พระโกนา  กู่กาสิงห์ 
เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเยือนร้อยเอ็ดเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก  จงัหวดั
ร้อยเอด็จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียวโดยกาํหนดให้การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในสามยทุธศาสตร์หลกั
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ของจังหวดั และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาจังหวดัร้อยเอ็ดให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภูมิภาคอีสาน
ตอนกลาง เฉพาะพ้ืนท่ีอาํเภอเกษตรวสิยั เป็นอาํเภอหน่ึงท่ีจงัหวดัร้อยเอด็กาํหนดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษซ่ึ์ง
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัร้อยเอ็ด จากวิสัยทศัน์ “มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายขา้วหอมมะลิ
ชั้นดีสู่ตลาดโลก ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพฒันาคุณภาพฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างรายไดแ้ละ
คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน”        

บ้านกู่กาสิงห์ ตําบลกู่กาสิงห์ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้ งอยู่ศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ มี
โบราณสถานคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่ก่อนจะมีการก่อตั้งบา้นกู่กาสิงห์ ท่ีช่ือหมู่บา้นกู่กาสิงห์ เพราะ เช่ือวา่ คาํวา่ “กู่กา
สิงห์” เป็นคาํท่ีคนไทยลาวไดต้ั้งช่ือข้ึนใหม่ โดยคาํวา่ “กู่”  เป็นคาํท่ีใชเ้รียกโบราณสถานท่ีมีลกัษณะคลา้ยสถูปหรือ
เจดียเ์ก่าแก่ในอีสานตอนกลาง คาํวา่ “กา” น่าจะมาจากรูปพระยาครุฑ หรือนกอินทรียท่ี์เคยปรากฏอยูท่ี่กู่ นอกจากน้ี
คาํวา่ “กา” ยงัเป็นภาษาถ่ินตรงกบัคาํในภาษาไทยกลางคือคาํวา่ ตรา ซ่ึงแปลวา่เคร่ืองหมาย ส่วนคาํวา่ “สิงห์” เป็นคาํ
ใชเ้รียกรูประติมากรรมสิงห์ท่ีเคยมีตั้งไวป้ระตูทางเขา้กู่กาสิงห์ ดงันั้นกู่กาสิงห์จึงหมายถึง  โบราณสถานท่ีมีรูปกา
และสิงห์เป็นเคร่ืองหมาย โบราณสถานกู่กาสิงห์ สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 16 ตามคติความเช่ือศาสนาฮินดูลทัธิไศว
นิกาย นบัถือพระศิวเป็นมหาเทพ จดัอยู่ในรูปแบบศิลปะปาปวน เป็นท่ีเคารพ สักการะของชาวบา้นกู่กาสิงห์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เดิมชาวกู่กาสิงห์มีอาชีพทาํนา รับจา้งไถนา (ดว้ยรถแทรกเตอร์) ทัว่ภาคอีสาน ต่อมาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามา ด้านเยาวชนพฒันาข้ึน โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์จึงได้จัดโครงการสํานึกรักบ้านเกิดข้ึน โดยชมรม
มคัคุเทศกน์อ้ยโรงเรียนบา้นกู่กาสิงห์เป็นแกนนาํ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  มาจนถึงปัจจุบนั ต่อมามีนกัท่องเท่ียวเขา้มา
เท่ียวท่ีกู่กาสิงห์มากข้ึนทาํใหม้คัคุเทศกน์อ้ยไดรั้บความนิยมมากข้ึน เทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ร่วมกบัชมรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตาํบลกู่กาสิงห์ไดจ้ดักิจกรรมนาํเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมชมศูนยเ์รียนรู้ชุมชนการทอผา้ไหม
พ้ืนบา้น, การตดัลายกระดาษพ้ืนบา้น, การแต่งเพลง  ผญา หมอลาํพ้ืนบา้น (วรรณกรรมพ้ืนบา้น)โดยปราชญช์าวบา้น, 
นาํชมโบราณสถานกู่กาสิงห์โดยมคัคุเทศก์นอ้ยโรงเรียนบา้นกู่กาสิงห์, ชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นและวิถีชีวิตชาวทุ่งกุลา
ร้องไห ้และชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เนน้วถีิชีวติพอเพียง  
 ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์มีงานพฒันาการท่องเท่ียว สังกดัสาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลกู่กา
สิงห์ ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวโดยร่วมกบัชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวตาํบลกู่กาสิงห์ สภาวฒันธรรมตาํบลกู่กา
สิงห์ กลุ่มแม่บา้น หมู่ท่ี ๑ หรือกลุ่มทอผา้ไหม OTOP กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และชมรมมคัคุเทศก์นอ้ยโรงเรียนบา้นกู่
กาสิงห์ ร่วมกนัจดักิจกรรมนาํเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบไวค้อยบริการนักท่องเท่ียว ผูศึ้กษาในฐานนะบุคลากรใน
สังกดัเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ เป็นผูห้น่ึงท่ีมีความสนใจศึกษาถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และเพ่ือให้
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ค าถามในการศึกษา 

1. ปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็น
อยา่งไร 

2. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็น
อยา่งไร 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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3. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตร
วสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย จังหวดั
ร้อยเอด็  

2. เพ่ือศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอ
เกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็  

 
ขอบเขตของการศึกษา 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย พ้ืนท่ีในเขตในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ 
กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) กลุ่มผูแ้ละผูน้าํท้องถ่ิน 2) 

หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 3) ผูป้ระกอบการภาคเอกชน 4) กลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 5) 
นกัท่องเท่ียว 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 

 

ดา้นปัญหาในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในปัจจุบนั 
ของเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ 

ดา้นศกัยภาพของการ
ท่องเท่ียว เพ่ิมศกัยภาพและ

การใชท้รัพยากรการท่องเท่ียว
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อรูปแบบการ

จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

แนวทางการจดัการ 
การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมทีย่ัง่ยนื 

ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หน่วยราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชน

ทัว่ไป 

แนวคิด/ขอ้เสนอแนะในการจดัการท่องเท่ียว 
1. ดา้นรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2. ดา้นการตลาดท่องเท่ียว 
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1. การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางวิชาการตาํรา รายงาน 
แนวความคิด และบทความทางวิชาการจากวารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการพฒันากลุ่ม องค์กรชุมชน 
องคก์ารเงินชุมชนท่ีเป็นหลกัการ แนวความคิด ปัจจยัต่อความสาํเร็จ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน และคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informant) แบบเจาะจง 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูแ้ละผูน้าํทอ้งถ่ิน 2) หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 3) 
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน 4) กลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 5) นกัท่องเท่ียว 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ปัญหาในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ พบวา่ 1) ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน ในการวางแผนการตดัสินใจ และการดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน 2) ขาดแผน
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนทาํให้ทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวไม่ชดัเจน และ
โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบนัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว 3) ขาดงบประมาณสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ 
 2. ศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ ไดแ้ก่ 1) ดา้นประวติัศาสตร์ 
เทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถานหลายแห่งท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความสนใจเขา้มาศึกษาในเชิงวฒันธรรมความเป็นมา 2) ดา้นธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติ ท่ีน่าสนใจศึกษา
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ ทุ่งกลุาร้องไห ้วถีิชีวติลุ่มแม่นํ้ าเสียว 3) ดา้นกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมทางด้านสังคมวฒันธรรม ได้แก่  กลุ่มแม่บ้านทอผา้ไหม กลุ่มนักวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  กลุ่มช่างตดัลาย
กระดาษพ้ืนบา้น งานเทศกาลกินขา้วทุ่งนุ่งผา้ไหม  
 3. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ คือ รูปแบบ
การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แบบชุมชนมีส่วนร่วม ท่ีเป็นการดึงเอาภาคการท่องเท่ียวไปสู่ชุมชน เสริมรายได้
ภาคการเกษตร เป็นโอกาสท่ีจะเช่ือมผลิตผล ผลิตภณัฑเ์ด่นท่ีมีอยูใ่นชุมชนเขา้มาสู่ขบวนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
แบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอกับ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรทั้ งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว และปลูกจิตสาํนึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ให้มีการศึกษาเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ของพ้ืนท่ี 
 
อภิปรายผล 
 1. ประเด็นปัญหาในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กาสิงห์ คือ 1) ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผน ตัดสินใจ ดาํเนินการ รวมทั้ งร่วมรับประโยชน์ 2) ขาดแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียว จึงมีปัญหาในดา้นการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ทาํใหไ้ม่สามารถจดัการท่องเท่ียวไดท้ั้งปี  
 2) ประเด็นศกัยภาพความพร้อมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาลตาํบลกู่กา
สิงห์ พบว่า เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ดา้นประวติัศาสตร์ดา้นธรรมชาติ 
ดา้นกิจกรรมทางสงัคม และวฒันธรรม 
 3) ประเด็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเทศบาล ตาํบลกู่กาสิงห์ 
สรุปไดว้า่แนวทางท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แบบชุมชนมีส่วนร่วม ท่ีเป็นการดึงเอา
ภาคการท่องเท่ียวไปสู่ชุมชน เช่ือมผลิตผล ผลิตภณัฑเ์ด่นท่ีมีอยู่ในชุมชนเขา้มาสู่ขบวนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
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Success on Solid Waste Management: A case study of  Ching Yuen Sub-district 
Municipality, Chiang Yeun District, Mahasarakham Proviuce 

Chutikan Pola* 
Sataporn mongkhonsrisawat** 

 
Abstract 

 
The objectives of study entitled “Success on solid Waste Management: A case study of  Ching 

Yuen Sub-district Municipality, ChiangYeun District, Mahasarakham Proviuce,” were to study 1) the 
operation condition  of waste management, 2) the situation, perception and obstacles to manage with 
solid waste, and 3) the main factor of success and guideline suggestion to manage the solid waste. Key 
informants were specified purposefully into  4 groups ; 1) the executives, 2) the practitioner, 3) the 
related government officials, and 4) all related stakeholders. The study utilized variety of qualitative 
methods to obtain rich data such as dept-interviews and focus group. Then, data were analyzed through 
descriptive method and content analysis to find the conclusion and suggestion. 
 Result of the study 

1.The condition of operation to manage with solid waste were is centralised as the statement 
“Pollution Pay Principle” by keeping-carrying-separating-destroying.  

2.The main problems and obstacles to manage solid, waste 1) problem of negative attitude 
about solid waste 2) People cannot get rid of or bury solid waste correctly 3) the problem of left waste 
and too much more waste in the bins, and 4) people did not participating as it should be. 

3.The main factors of success to manage solid waste were, 1) the participate of all sectors 
such as change yuen municipality the local 2) the policy commitment of change yuen municipality for 
solid waste management, and 3) all the staffs involved had partition and capacity manage the solid 
waste. 

Finally, the ways to develop solid waste management successfully and sustainably is that 
were,1) to obtain the correct in formation of solid waste management 2) to improve and maintain the 
system of solid waste elimination continually and 3) correctly and to develop the potential of personnel 
continually so as to be able to operate effectively.   

 
Keywords: Solid Waste Management/ Keeping-Carrying-Separating-Destroying/ Participation 
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คุณภาพโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  โดยสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิเชิงพรรณนาและวเิคราะห์เน้ือหา เพ่ือนาํขอ้มูลมาสรุปและเสนอแนะ 

ผลจาการศึกษาพบวา่  
1.สภาพการดาํเนินงานการจดัการขยะมูลฝอย มีการจดัตั้งแบบรวมศูนย ์(Cluster) ภายใตใ้นหลกัการ “ผู ้

ก่อมลพิษเป็นผูจ่้าย” โดยใหบ้ริการเก็บ ‟ ขน ‟ คดัแยก ‟ กาํจดั  
2. สภาพปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย 1) ปัญหาดา้นเจตคติเชิงลบท่ีเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 2) 

ไม่สามารถดาํเนินการกาํจดัหรือฝังกลบมูลฝอยไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ 3) ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง และขยะ
ลน้ถงั 4) ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเท่าท่ีควร  

3. ปัจจยัหลกัของความสาํเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
เทศบาลตาํบลเชียงยนื 2) ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 3) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีควา
รมรู้ความสามารถในการจดัการขยะมูลฝอย  

สรุป แนวทาํงในการพฒันาการจดัการขยะมูลฝอยให้ประสบผลสาํเร็จและยัง่ยืน คือ 1)ตอ้งมีขอ้มูลการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง  2) การปรับปรุงดูแลรักษาระบบกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 3) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคญั : การจดัการขยะมูลฝอย/ การเกบ็-ขน-คดัแยก-ก าจดั/ การมส่ีวนร่วม 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคัญประการหน่ึงของชุมชนทุกแห่ง เพราะมีส่วน
สัมพนัธ์กบัความหนาแน่นของประชากร  การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นๆ จากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ส่งผลให้มีการผลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
รูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการใชง้านมากข้ึน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่วนใหญ่มี
การผลิตท่ีซับซ้อนใชอ้งคป์ระกอบท่ีกาํจดัยาก  ยอ่ยสลายไดช้า้หรือไม่ย่อยสลายเลย อีกทั้งประชาชนไม่เห็น
ความสาํคญัในการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสีย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น เกิด
มลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้ า มลพิษทางอากาศ และปัญหาดา้นสาธารณสุข ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน อาทิ มีกล่ินเหมน็ เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงวนัและสตัวน์าํโรคอ่ืนๆ แลว้นาํเช้ือโรคมาสู่คน นํ้าจากขยะ
ท่ีอาจซึมลงไปในนํ้ าใตดิ้นทาํให้เกิดมลพิษในนํ้ าและในดิน รวมทั้งเกิดสภาพภูมิทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ความรําคาญแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง และในปัจจุบนัการดาํเนินงานจดัการขยะมูลฝอยในประเทศ
ไทยยงัขาดประสิทธิภาพ  เน่ืองจากหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งขาดงบประมาณ  ขาดบุคลากร  ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการท่ีเหมาะสม และเกิดความขดัแยง้ในการดาํเนินการ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม เพราะ
ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะนาํขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งชุมชนมากองรวบรวมบนพ้ืนดิน แลว้ปล่อยให้ยอ่ย
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 ขยะมูลฝอยเป็นของเหลือท้ิงจากขบวนการผลิตและการใชส้อยมนุษย ์อนัเป็นผลพวงของการเติบโต
ของเมืองหรือชุมชน ขยะมูลฝอยมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิด เช่น มูลฝอยจากบา้นเรือน ส่วนใหญ่จะ
เป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร พลาสติก และ ของท่ีไม่ใช่แลว้ มูล
ฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีลกัษณะต่างๆ เปล่ียนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ มูลฝอยท่ีถูกท้ิงอยู่
ตามถนน แม่นํ้ า ลาํคลอง ท่ีสาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน เป็นตน้ ซ่ึงมูล
ฝอยเหล่าน้ีหากไม่กาํจดัอยา่งถูกวธีิ นอกจากจะทาํใหชุ้มชนขาดความสะอาดเรียบร้อย จนเป็นท่ีน่ารังเกียจแลว้ ยงั
ทาํให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดลอ้มอย่างมากมาย เช่น การปนเป้ือนของแหล่งนํ้ าและการปนเป้ือนของ
อากาศ เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความรําคาญต่างๆ จากกล่ินฝุ่ น 
ตลอดจนเป็นตน้เหตุของอคัคีภยัไดอี้กดว้ย  การกาํจดัขยะ ไม่วา่โดยวิธีใด ยอ่มมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มาก
ก็นอ้ยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในบา้นเราไม่ไดมี้การแยกขยะอนัตรายท่ีมีสารเคมีและโลหะหนกั
ออกไปกาํจดัใหถู้กตอ้ง ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน การหาวิธีกาํจดัขยะ
ในรูปแบบต่างๆ เป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุเหมือนการระดมคนมากวาดถนนหรือใชร้ถดูดฝุ่ น เพราะ ‚กวาด
เท่าไหร่ก็ไม่หมด ถา้ไม่งดท้ิงขยะ‛ แต่สาํหรับการกาํจดัขยะใหไ้ดผ้ล ตอ้งแกท่ี้ตน้เหตุ คือ "คน" ซ่ึงเป็นผูก่้อใหเ้กิด
ขยะ โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัทาํใหป้ริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (สง่า รัตนเกษมสุข, 2553) 

 เทศบาลตาํบลเชียงยืนมีพ้ืนท่ี 2.26  ตารางกิโลเมตร มีชุมชนทั้งส้ิน 5 ชุมชน ประชากร 5,424 คน อตัรา
การเกิดมูลฝอย 5.1 ตนั/วนั คิดเป็น 0.95 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการผลิตมูลฝอยทั้งประเทศ 
เฉล่ีย 0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (กรมควบคุมมลพิษ,  2554) ถือวา่มีปริมาณท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย และในปี พ.ศ. 2543 
เทศบาลไดรั้บงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 
30.125 ลา้นบาท เพ่ือก่อสร้างศูนยก์าํจดัมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบเป็นหลกั อายกุารใชง้านของระบบ 10 ปี (พ.ศ. 
2545-2555) แต่ในปัจจุบนัใชง้านไปแลว้ มากกวา่ร้อยละ 95 ของพ้ืนท่ีการกาํจดั (ขอ้มูลเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555) 
และในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตาํบลเชียงยืนตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการกาํจดัมูลฝอย เป็นจาํนวนเงิน 1,295,218 
บาท  (ฝ่ายจดัเก็บรายได ้กองคลงั เทศบาลตาํบลเชียงยืน, พ.ศ. 2554) ปัจจุบนัการคดัแยกมูลฝอยเทศบาลตาํบล
เชียงยืน มีการดําเนินงานโดยใช้วิธีให้ชุมชนและผูป้ระกอบการคัดแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้งจาก
แหล่งกาํเนิดโดยตรง การดาํเนินการพบปัญหาการคดัแยกมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง โดยยงัมีปริมาณมูลฝอยท่ีชุมชนนาํมา
ท้ิง เป็นวสัดุท่ียงัมีมูลค่าสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้ งมูลฝอยอินทรียท่ี์สามารถนําไปแปรรูปเพ่ือใช้
ประโยชน์ในรูปปุ๋ ยหมกัยงัคงมีอีกจาํนวนมาก ประสิทธิภาพของการจดัการจึงลดลง  ทางเทศบาลตาํบลเชียงยนืได้
ตระหนักถึงปัญหาน้ีดีจนไดจ้ดัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลข้ึน โดยมุ่งหวงัพฒันาศกัยภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในชุมชน ใหต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนการกาํจดัขั้นสุดทา้ย  ซ่ึงแนวทาง
การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการคดัแยกขยะมูลฝอยไดแ้ก่ การให้ความรู้แก่ชุมชน โดยอาศยัวิธีต่างๆ เช่น การ
รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ผา่นส่ืออยา่งต่อเน่ือง มีการอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนาํไปใช้
ประโยชน์ใหม่  ซ่ึงเป็นการสร้างแนวทางท่ีชดัเจนใหแ้ก่ชุมชนในเร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอย(การพฒันาศกัยภาพ
การคดัแยกมูลฝอย ของประชาชนเทศบาลตาํบลเชียงยนื, 2555) 
 ในการดาํเนินการคดัแยกขยะมูลฝอยเพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสุด ควรจะให้มีการคดัแยกประเภทตั้งแต่
แหล่งกาํเนิดของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากครัวเรือน แต่ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการยอมรับจาก
ครัวเรือน จึงจะประสบผลสาํเร็จ  การรณรงคแ์ละการให้ความรู้ในการลดปริมาณการใชส่ิ้งท่ีจะกลายมาเป็นขยะ
ในทา้ยท่ีสุด  การคดัแยกขยะไปใชป้ระโยชน์ต่อ  หรือเพ่ือการทาํลายท่ีถูกตอ้ง  และการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
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แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ เพ่ือศึกษาและพฒันาแนวทางการบริหารจดัการส่ิงท่ีจะกลายเป็นขยะ และขยะมูล
ฝอย  การใชแ้นวทางการลด คดัแยก  และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอยท่ีมีความเหมาะสมกบัองคป์ระกอบขยะมูลฝอย
ท่ีแตกต่างกนัท่ีเร่ิมจากระดบัครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน และองคก์รต่างๆ จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงในระดบัครอบครัว  ชุมชน ตลอดจนในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่า
และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด(กรวทิย ์แกว้จนัทา, 2555) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาและพฒันาแนวทางการบริหาร 
จดัการส่ิงท่ีจะกลายเป็นขยะ และขยะมูลฝอย  การปลูกฝังทศันคติ และสร้างค่านิยมของประชาชนในการร่วมมือ 
รักษาความสะอาด โดยใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในระดบัประชาชนทัว่ไป และใน
หลักสูตรการเรียนการสอน  รวมทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการปฏิเสธหรือ
หลีกเล่ียง (Refuse) ส่ิงของหรือบรรจุภณัฑท่ี์จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่องโฟม 
หรือ ขยะมีพิษอ่ืนๆ การเลือกใชสิ้นคา้ชนิดเติม (Refill) ซ่ึงใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยช้ินกวา่ การเลือกใชสิ้นคา้ท่ีสามารถ
ส่งคืนบรรจุภณัฑก์ลบัสู่ผูผ้ลิตได ้เช่น ขวดเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ การซ่อมแซมเคร่ืองใช ้(Repair)  ให้สามารถใช้
ประโยชน์ไดต้่อไปไม่ใหก้ลายเป็นขยะ การนาํบรรจุภณัฑใ์ช้แลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) เช่น ใชถุ้งผา้ไปซ้ือของ
แทนถุงพลาสติก การแยกขยะท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดใ้ห้ง่ายต่อการจดัเก็บและส่งแปรรูป (Recycle) เช่น บรรจุภณัฑ ์
พลาสติก แกว้ กระป๋องเคร่ืองด่ืมต่างๆ การลดการบริโภค (Reduce) และหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้านของ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ซ่ึงการป้องกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะท่ีสําคัญ คือ ต้องลดขยะท่ี
แหล่งกาํเนิด (Source reduction) โดยอาศยัขบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวติประจาํวนั การลดปริมาณขยะ
จะสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคดัแยกและใชป้ระโยชน์ ตลอดจนการ
กาํจดัขั้นสุดทา้ย ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ครัวเรือน ชุมชน  
และหน่วยงานองคก์ร  ก็สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนได(้กรวทิย ์แกว้จนัทา, 2555) 
 การจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจส่วนต่างๆ ของระบบการจดัการ
ขยะมูลฝอย ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ การท้ิงขยะมูลฝอย การรวบรวมขยะมูลฝอย 
การนาํส่วนของขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ดอ้ยูม่าใชใ้หม่ และการกาํจดัขั้นสุดทา้ย ก่อนจะนาํมาสู่การบริหาร ระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพ และไม่ทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญหรือมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม
เกินกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงการบริหารงานดงักล่าวมีองคป์ระกอบ ท่ีสาํคญัอยู ่ 5 ประการ คือ การวางแผน  
การจดัองคก์าร การจดับุคลากร งบประมาณ  และ  เพื่อจะใชเ้ป็นทิศทางและแนวทางของการดาํเนินโครงการซ่ึง
จาํเป็นจะตอ้งกระทาํให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากทั้งหมดน้ี ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา เทศบาลตาํบลเชียงยืนอาํเภอ
เชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม โดยเนน้ศึกษาแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย การดาํเนินกิจกรรมลด คดัแยก และ
ใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะมูลฝอย และการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะ
รวมศูนยเ์พ่ือเป็นใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าถามในการศึกษา 

1. สภาพการดาํเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลเชียงยืน อาํเภอเชียงยืน จังหวดั
มหาสารคาม เป็นอยา่งไร 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2. สภาพการณ์ การตระหนกัรับรู้ และปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล
เชียงยนื อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอยา่งไร 
 3. ปัจจยัความสําเร็จ และเสนอแนะแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลเชียงยืน 
อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลเชียงยืน อาํเภอ เชียงยืน 
จงัหวดัมหาสารคาม   
 2. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ การตระหนกัรับรู้ และปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัความสําเร็จ และเสนอแนะแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล
เชียงยนื อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ด้านพืน้ที ่ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของประชาชนและการจดัการขยะในเขตเทศบาลตาํบลเชียงยืน อาํเภอ
เชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม  

ด้านเนื้อหา ศึกษาอัตราการผลิตขยะมูลฝอย  องค์ประกอบทางด้านกายภาพของขยะมูลฝอย และ
สถานการณ์การคดัแยกขยะมูลฝอยในปัจจุบนั และการจดัการขยะ แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย การดาํเนิน
กิจกรรมลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะมูลฝอย และการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนยข์องเทศบาลตาํบลเชียงยนื อาํเภอเชียงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัน าเข้า 
- คณะผูบ้ริหาร 
- ผูป้ฏิบติั 
- ผูน้าํชุมชน 
- ประชาชนและ   
   ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการท างาน 
การบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตาํบล
เชียงยนื 
- การวางแผน 
- การปฏิบติั 
- การติดตามประเมินผล 
- การปรับปรุง 
 

ผลลพัธ์ 
ปัจจยัความสาํเร็จและ
แนวทางในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตาํบลเชียงยนื 
- ประสิทธิผล 
- ประสิทธิภาพในการ       
   ดาํเนินงาน 
 
 

ข้อมูลย้อนกลบั 
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วธีิด าเนินการศึกษา 
ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางวชิาการตาํรา รายงาน และบทความทางวิชาการจากวารสาร

ต่างๆ ท่ีเป็นหลกัการ แนวความคิด ปัจจยัต่อความสาํเร็จ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจาก
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) แบบเจาะจง 4 กลุ่ม 
คือ 1) ผูบ้ริหาร 2) ผูป้ฏิบติั 3) หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ 4) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

 
สรุปผลการศึกษา 

1.  สภาพการดาํเนินงานการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลเชียงยืนไดจ้ดัตั้งแบบรวมศูนย ์(Cluster) 
โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 12 แห่ง ในเขตอาํเภอเชียงยืน อาํเภอโกสุมพิสัย และก่ิงอาํเภอช่ืนชม 
จงัหวดัมหาสารคามเขา้ร่วม เป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ให้กบั อปท. ขนาดกลางและ
เล็กให้มีการจดัการขยะมูลฝอยอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ภายใตใ้นหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” โดย
ให้บริการเก็บ ” ขน ‟ คดัแยก ‟ กาํจดั และเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจดัการขยะมูล
ฝอยในระดบัพ้ืนท่ีอยา่งมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกนั 

2. สภาพปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย 1) ปัญหาดา้นเจตคติเชิงลบท่ีเก่ียวกบัขยะมูลฝอย เป็น
ส่ิงสกปรก ไม่เห็นประโยชน์และไม่ใหค้วามสาํคญัในการคดัแยกขยะ 2) ไม่สามารถดาํเนินการกาํจดัหรือฝังกลบ
มูลฝอยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามท่ีได้ออกแบบไว ้รวมถึงการเตรียมความพร้อมของท้องถ่ินในการ
ดาํเนินการซ่ึงมีขอ้จาํกดั เช่น บุคลากร งบประมาณ การประสานความร่วมมือทั้ งจากผูใ้ห้และผูรั้บบริการ 3) 
ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง และขยะลน้ถงั เน่ืองจากพฤติกรรมในการท้ิงของประชาชนท่ีหลากหลาย 4) การรณรงค์
เร่ืองการลดปริมาณขยะภาคครัวเรือน การให้ขอ้มูลความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ การจดัการขยะ ยงัไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชนเท่าท่ีควร  

3. ปัจจยัหลกัของความสาํเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก 1) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
ภายนอกคอยติดตามประเมินและให้คาํปรึกษาแนะนาํในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเชียงยืนอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้ทศบาลเชียงยนืเกิดความใส่ใจและเขา้ใจในหลกัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ 2) เจา้ของกิจการ ตลาด เอกชน 3) เจา้ของร้านรับซ้ือของเก่า 4) ผูน้าํชุมชน และ 5) ประชาชน ท่ีให้
ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารท่ีให้ความสาํคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 2) 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูรั้บผิดชอบหรือเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ของท้องถ่ินมีความเข้าใจและสามารถบูรณาการการดําเนินงานให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน และปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) เศรษฐกิจ 
โดยการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ก็เกิดกับชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี 2) สังคม 
ประชาชนในชุมชนท่ีรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกว่า
ประชาชนท่ีมีอุปนิสัยมกัง่ายและไม่เป็นระเบียบ 3) วฒันธรรม เทศบาลตาํบลเชียงยืนไดจ้ดัตั้ง “ธนาคารขยะรี
ไซเคิล” เพื่อปลูกจิตสํานึก กระตุน้เตือน และร่วมรณรงคส่์งเสริมการรักษาสภาพแวดลอ้มในเขตเทศบาลฯ โดย
การเสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการ
ลดการท้ิงมูลฝอย โดยอาศยักลยทุธ์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการรณรงค์ผ่านส่ือต่าง ๆ การอบรมให้ความรู้การคดัแยก
มูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด จะเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อนัจะนาํไปสู่
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แนวทางในการพฒันาการจดัการขยะมูลฝอยใหป้ระสบผลสาํเร็จและยัง่ยืน คือทอ้งถ่ินควรรวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงานให้สอดรับ
กบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีการดาํเนินการและดูแลรักษาระบบกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ เพ่ือใหส้ามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้มากาํจดัไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ มีการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การลด คดัแยก และนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ตั้งแต่ตน้ทาง/ครัวเรือน ใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจแก่
ประชาชนถึงหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” (Polluter Pay Principle/PPP)  เพ่ือให้เกิดความตระหนกัในหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีผลิต  พฒันาศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงานระบบกาํจดัขยะมูลฝอย เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบประสิทธิภาพการดาํเนินงานของศูนยก์าํจดัขยะ
มูลฝอยรวม 

 

อภิปรายผล 
การจดัตั้งศูนยจ์ดัการมูลฝอย ให้มีการจดัการขยะมูลฝอยอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ภายใตใ้น

หลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” เพ่ือให้ทอ้งถ่ินสามารถมีงบประมาณในการบริหารจดัการศูนยก์าํจดัขยะอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยในระดบั
พ้ืนท่ีอยา่งมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
ทอ้งถ่ินควรรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการดาํเนินงานใหส้อดรับกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ควรดาํเนินการและดูแลรักษาระบบกาํจดัขยะมูลฝอย
อยา่งต่อเน่ืองและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ตอ้งมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการลด คดัแยก และนาํขยะกลบัมาใช้
ประโยชน์ตั้งแต่ตน้ทาง/ครัวเรือน รวมถึงการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน เพ่ือยืดอายกุารใชง้านบ่อฝังกลบและ
ป้องกนัการปนเป้ือนของโลหะหนกัสู่ส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงหลกัการ 
“ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” (Polluter Pay Principle/PPP)  เพ่ือให้เกิดความตระหนักในหน้าท่ีท่ีต้องร่วมเป็น
ผูรั้บผิดชอบภาระค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีผลิต  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และควรมี
ระบบติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานระบบกาํจดัขยะมูลฝอย เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวม 
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The Satisfaction of the People towards the Social Welfare Service Of Yang Talad 
Sub-district Administrative Organization, Yang Talad District, Kalasin Province 
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 Pukdee Phosing**** 

Abstract 
 

 The objective of this research aims to study the satisfaction of the people towards the social 

welfare service of Yang Talad Sub-district Administrative Organization, Yang Talad District, Kalasin 

Province and to compare and to study their satisfaction of the people towards the social welfare 

classified by different; age, education, occupation and villages. Samples were 200 people who came to 

receive the social welfare service of Yang Talad Sub-district Administrative Organization, Yang Talad 

District, Kalasin Province during January to the end of March 2013. The instrument for collecting  data 

is the rating scale questionnaire with the discrimination power between 0.2507 to 0.7706 and reliability 

at 0.9181. The statistics for analysis are frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 

testing the hypothesis by t-test (One way ANOVA). 

 

 The results of the research were as follows; 

 1. Overall, the satisfaction of the people towards the social welfare service of Yang Talad 

Sub-district Administrative Organization, Yang Talad District, Kalasin Province are moderate level.  

 2. The test hypothesis result of the satisfaction of the people towards the social welfare 

service of Yang Talad Sub-district Administrative Organization, Yang Talad District, Kalasin Province 

are not different. As the comparison of the satisfaction of the people classified by age, occupations, and 

education as a whole is different with the statistic level at .05. 

 3. The useful suggestions were found that; there should be provided to the cultural center 

activities; develop the area of the activities to be appropriate to the nature and continuity of the welfare 

service; support people to participate in activities planning and respond to the people requirement. 

 

 

Keywords : Satisfaction / Social Welfare Service / Yang Talad Sub-district Administrative 

                     Organization, Kalasin Province 
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ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสวสัดิการสังคม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

อรด ี โกมะหะวงศ์* 
ทรงศักดิ์  จรีะสมบตัิ** 

วทิยา  เจริญศิริ *** 
ภักด ีโพธ์ิสิงห์ **** 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการ
สงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคม ท่ีมีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่ ท่ี
ต่างกนั และศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนผูม้าใชบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม จนถึงส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
จาํนวน 200 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.2507 
ถึง 0.7706 และค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.9181  สถิติท่ีในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี     
ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ผลการทดสอบสมมุติฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  พบวา่ เพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วน
จาํแนกตามอาย ุ อาชีพ  และระดบัการศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05   
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ประชาชน 
 
ค าส าคญั : การให้บริการ/  สวสัดกิารสังคม/  การให้บริการด้านสวสัดกิารสังคม 
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**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
***ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

****ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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บทน า 
 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมโดยพระราชบญัญติัสภา
ตาํบล  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นหน่วยการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด  มีบทบาทในการท่ีจะส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละสร้างความ
เจริญใหก้บัทอ้งถ่ินของตนในหลาย ๆ ดา้น และมีส่วนสาํคญัในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ดาํเนินการตาม
นโยบายภาครัฐในเร่ืองการกระจายอาํนาจเพ่ือให้บริการสาธารณะดาํเนินไปอย่างรวดเร็วและประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด  แต่ปัจจุบนัการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะจากส่วนราชการอ่ืนให้กบัองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลมากยิ่งข้ึนจากหลายส่วนราชการ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในด้านการงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้าน
บริหารงานทัว่ไป  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะตอ้งพฒันาระบบบริหารให้มีความเขม้แข็งสามารถบริหารภารกิจ
บริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับความ
ศรัทธาและท่ีพ่ึงของประชาชนได ้(ขจรศกัด์ิ  ราสิมานนท.์ 2547 : 1) 

 ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน  ฉบบัท่ี  5 พ.ศ. 2545 ท่ีระบุวา่ 
“การบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การ
อาํนวยความสะดวกการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน การจดัสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติั หนา้ท่ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัการแห่งวรรคหน่ึง 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการ ตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี การเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัราชการและการสั่ง
การใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได‛้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. 2546 : 1)   
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตาํบลท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนยกเวน้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด ถูกจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการดาํเนินงานภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายกาํหนดมีรายไดแ้ละมีทรัพยสิ์นเป็นของตนเอง  มีภารกิจการใหบ้ริการแก่ประชาชน ตามพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (ฉบบัท่ี 5)  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546  มาตรา 67 อนุมาตรา (1) ถึง  (9) โดยมี
สาระสาํคญั  คือ  ดา้นบริการขั้นพ้ืนฐานจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางนํ้ า ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ดา้นสาธารณสุขอนามยัส่งเสริมการ
ป้องกนัโรค  และระงบัโรคติดต่อ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้นการศึกษาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ด้าน
สวสัดิการสังคมการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการให้บริการ
ดา้นรณรงคอ์นุรักษป่์าไมแ้ละแหล่งนํ้ า     
 ถึงแมว้่าองค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จะมีการดาํเนินตาม
นโยบายการกระจายอาํนาจไปปฏิบติั แต่ก็ยงัประสบปัญหาดา้นการบริการประชาชน เช่น การให้บริการอาจเกิด
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ความล่าชา้  ไม่ทนัใจของผูม้ารับบริการ  มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังานมากเกินไป  การให้การตอ้นรับหรือ
การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการอาจไม่ดีเท่าท่ีควร เป็นตน้ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พอใจในการให้บริการของผู ้รับบริการ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญอย่างยิ่งอันเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ  
โดยเฉพาะการดาํเนินงานการใหบ้ริการของส่วนสวสัดิการสังคม  ซ่ึงมีภารกิจงาน ประกอบดว้ย งานศูนยเ์ยาวชน  
งานกีฬา งานฝึกอบรมและพฒันาการ งานศูนยว์ฒันธรรม งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผูพิ้การงานส่งเสริม
สุขภาพ งานขอ้มูล  ฝึกอบรมอาชีพ พฒันาศกัยภาพกลุ่ม  ส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาํเนินการ ถือเป็นส่วนงานท่ีมี
ภารกิจหลกัในการใหบ้ริการประชาชน ท่ีครอบคลุมกลุ่มบุคคลทุกเพศ วยั สถานะ และอาชีพ  มีความหลากหลาย
ดา้นวิธีการและเทคนิคของการให้บริการ  รวมทั้งตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานและบุคคลอ่ืนภายนอก หากการ
ดาํเนินการใหบ้ริการในส่วนงานสวสัดิการสงัคม  ทาํใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของ
องคก์รโดยรวมดว้ย (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด. 2553: 3) ประกอบกบัท่ีผ่านมายงัไม่ปรากฏวา่มีบุคคล
หรือหน่วยงานใดทาํการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสวสัดิการสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 ดงันั้น  ผูว้ิจยัในฐานะเป็นพนักงานส่วนตาํบล สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยาง
ตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวิจยั  เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้น
สวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เพ่ือจะนาํขอ้สนเทศท่ี
ได้รับจากการวิจยัมาปรับปรุงและพฒันาการบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผูรั้บบริการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
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อาศยัอยูแ่ตกต่างกนั 
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สมมตฐิานการวจิยั 
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ยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่ แตกต่างกนั  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ประชาชนผูม้าใชบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม จนถึง ส้ิน
มีนาคม พ.ศ. 2556  จาํนวน  200  คน   

  2.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  ไดแ้ก่ เขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ   
  3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวจิยั   คือ  เดือนมกราคม  จนถึงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556   
  4.  ขอบเขตดา้นตวัแปร  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และหมู่บา้นท่ี
อาศัยอยู่  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โดยประยกุตจ์ากผลงานของ จิตตินนัท์  เตชะคุปต ์ 
(2538 : 15)  และผลงานของร่ืน  ช่างสาร (2544 : 46)  รวมทั้งนโยบายการใหบ้ริการประชาชนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด. 2553 : 10-12)  ไดแ้ก่  
ดา้นกิจกรรมการใหบ้ริการ ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก
การใหบ้ริการ 

  
วธีิด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิดโดยการศึกษาจากเอกสาร  
บทความ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปดว้ย  3   ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและ
หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
 ตอนที ่2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นคาํถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดย
จาํแนกระดบัความพึงพอใจดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) 

 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจมาก     4 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง     3 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย     2 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด     1 คะแนน 

 ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยการหาค่า IOC 
(Index of Congruence) ท่ีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 ข้ึนไป  โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  

 1.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน เพื่อตรวจสอบ  ความเท่ียงตรงของเน้ือหา
ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

 2.  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาแก้ไขและเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และความปรนยัของเคร่ืองมือดา้นโครงสร้างดา้นเน้ือหา 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีมีค่า  IOC  ตั้งแต่  .67  ข้ึนไป หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try 
out)  กบัประชาชนผูม้าใชบ้ริการดา้นสวสัดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ท่ีไม่ใช่ประชาชนท่ีใชใ้นการวจิยั  จาํนวน 40 คนแลว้นาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยวิธีหา 
Corrected-Item Total correlation ไตั้งแต่ 0.2507 ถึง 0.7706 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบัและหาค่าความ
เช่ือมัน่ดว้ยวธีิสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.9181    
 4.  นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาทาํการปรับปรุงแลว้จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดไ้ดก้าํหนดขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดักระทาํขอ้มูล  ดงัน้ี 
   1.1  แบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามแบ่งเป็น 5 ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  
นอ้ยท่ีสุด  ผูว้จิยันาํมาตรวจใหค้ะแนนและแปลความหมายคะแนน  ดงัน้ี(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
    ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ให ้ 5  คะแนน 
    ความพึงพอใจมาก   ให ้ 4  คะแนน 
    ความพึงพอใจปานกลาง   ให ้ 3  คะแนน 
    ความพึงพอใจนอ้ย   ให ้ 2  คะแนน 
    ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   ให ้ 1  คะแนน 
   1.2  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาคาํนวณหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัได้
ทาํการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑด์งัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
    ระดบัค่าเฉล่ีย  4.51  -  5.00  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบัค่าเฉล่ีย  3.51  -  4.50  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบัค่าเฉล่ีย  2.51  -  3.50  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ระดบัค่าเฉล่ีย  1.51  -  2.50  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00  -  1.50  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   สําหรับขอ้มูลท่ีได้จากคาํถามปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้ งหมด  และดําเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการจดัจาํแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกันหรือคลา้ยคลึงกนัให้อยู่ในประเภท
เดียวกนั จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและนาํเสนอในรูปของความเรียง 
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for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดน้าํหลกัสถิติมาประกอบการวเิคราะห์แบบสอบถามดงัน้ี 
  1.  สถิติท่ีใชก้ับการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  
(Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage)   
  2.  สถิติท่ีใชก้บัการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสวสัดิการสังคม  
ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  3.  สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามเพศ สถิติท่ีใช้ได้แก่ t-test 
(Independent  Samples) ส่วน  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยูแ่ตกต่างกนัใชส้ถิติการวเิคราะห์
ความแปรปรวน  F” test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างและใชก้ารเปรียบเทียบความทดสอบรายการ
คู่ โดยวธีิ LSD 
  4.  สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการพรรณนา
ความตามเน้ือหา (Content Analysis) 
 
ผลการวจิยั 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนก
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  2 ดา้น  ดงัน้ี  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกการ
ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  1 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการและอยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือด้าน
กิจกรรมการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 
 2. ผลการทดสอบสมมุติฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
  จาํแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั 
1 ดา้น คือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และดา้นท่ีไม่แตกต่างกนัคือ  ดา้นกิจกรรมการให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกการใหบ้ริการ   
  จาํแนกตามอาย ุ โดยรวมมีความแตกต่างกนั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างกนั 1 
ด้าน  คือ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  และไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ กิจกรรมการให้บริการด้านขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกการใหบ้ริการ    
  จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างกัน เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีความ
แตกต่างกนั จาํนวน 3  ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการให้บริการ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกการใหบ้ริการ และดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ    
  จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 709 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

  จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่ พบวา่ โดยรวมมีความแตกต่างกนั  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่  
มีความแตกต่างกนั จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ  และดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั จาํนวน 3 ดา้น คือ  
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นกิจกรรมการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกการใหบ้ริการ  
 4. ขอ้เสนอแนะ ด้านกิจกรรมการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการ
ใหบ้ริการ มีดงัน้ี กิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษาสาํหรับเยาวชนยงัมีนอ้ยเกินไป รองลงมา คือ การจดัสวสัดิการต่างๆ 
แก่ชุมชนยงัขาดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั 
  การเขา้พบประชาชนของเจา้หนา้ท่ี บางคร้ังท้ิงช่วงห่างนานเกินไป และนอ้ยเกินไปเจา้หนา้ท่ีขาด
การประชาสัมพนัธ์ และการให้คาํปรึกษาแนะนาํสวนสุขภาพ  และสวนหยอ่มมีไม่เพียงพอกบัจาํนวนผูสู้งอายุท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ผลการวจิยัท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะวา่   
   1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกไดแ้ก่ องค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและมีนํ้ าด่ืมไวบ้ริการ
ประชาชนอยา่งเพียงพอ 
   2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอ
ยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาล เช่น ยาเสพติด เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการให้คาํแนะนํากับประชาชนผูม้ารับบริการไดอ้ย่างชัดเจนและเจ้าหน้าท่ีมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตในการใหบ้ริการ เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นตน้ 
  ซ่ึงผลการวจิยัท่ีพบสอดคลอ้งกบั เฉลิม  แกว้ปราง (2550 : 61-70) ไดศึ้กษา เร่ืองความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตาํบลวิชิต อาํเภอเมือง
ภูเก็ต  จงัหวดัภูเก็ต  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจกับปัจจัยในแต่ละด้าน ดังน้ี ด้านคุณภาพของการให้บริการ ในเร่ืองการให้บริการได้ตรงตาม
ระเบียบท่ีระบุเอาไว ้การไดรั้บใบอนุญาตภายใน 30 วนั ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน และวธีิปฏิบติั ในการใหบ้ริการ 
ในเร่ืองความยุง่ยากซบัซอ้นของขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ี ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตรงเวลาราชการและดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ในเร่ืองความเพียงพอของเคร่ืองใชส้าํนกังานท่ีมีให้บริการ และความสะอาด สวยงามและเรียบร้อย
ภายในสาํนกังาน  
  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบไม่สอดคลอ้งกบั เจษฐพล ทุ่งกลาง (2550 : 36 - 37 ) ไดศึ้กษา เร่ือง ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนผูรั้บบริการ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
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4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
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7. Multicultural Society / Muslim Community 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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ของเทศบาลตาํบลเทพาลยั อาํเภอคง จงัหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลเทพาลยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการในแต่ละดา้น คือ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการอยู่
ในระดบัมาก และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก ตรงกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทัว่ไปกบัความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลเทพาลยั ปรากฏวา่จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และงานท่ีบุคคล ใน
ครอบครัวติดต่อมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลเทพาลยัอยา่งมีนยัสาํคญัของ
สถิติ ขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลเทพาลยั คือ ดา้นกระบวนการขั้นตอน
การใหบ้ริการ เทศบาลควรจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั เขา้ถึงไดง่้าย โดยใหเ้พ่ิมช่องทางการให้บริการ
ทางดา้นอินเทอร์เน็ต   
 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่ 
ต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยาง
ตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  แตกต่างกนั 
  1.  เพศ  สมมติฐานของการวจิยัคือ ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีเพศ ต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ  แตกต่าง
กนั 
  ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุจาํแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ผลการวิจัยท่ีออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า องค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชน รวมถึงการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีชดัเจน 
  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบสอดคลอ้งกบั  ศิรินารถ บวัสอน (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาระดบัความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ความ
พึงพอใจของประชาชนโดยรวมท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีจาํแนกตามเพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย ไม่แตกต่างกนั ทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือทั้ง
เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจใกลเ้คียงกนั  
  ซ่ึงผลการวจิยัท่ีพบไม่สอดคลอ้งกบั วฤทธ์ิ  สารฤทธิคาม  (2548 :บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา เร่ืองความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนงวั อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ประชาชนเพศชายกบัเพศหญิง  มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนงวั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนงวั ควรมีป้ายบอกสถานท่ีติดต่อรับบริการท่ี
ชดัเจน จาํนวนเจา้หนา้ท่ีในการให้บริการไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีควรมีการให้บริการดว้ยความเต็มใจและเอาใจใส่
ต่อประชาชนท่ีมารับบริการเพ่ิมจาํนวนเกา้อ้ีสาํหรับนัง่รอบริการเพ่ิมเติม และจดัลาํดบัคิว  
ก่อน – หลงัในการใหบ้ริการ 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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  2. อายสุมมติฐานของการวจิยัคือ ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีอาย ุต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสวสัดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธ์ุ  
แตกต่างกนั 
  ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามอาย ุโดยรวมแตกต่างกนั 
  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัท่ีออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า เจา้หน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ประชาชนทุกวยัอยา่งเท่า
เทียมกนั 
  ผลการวิจยัท่ีพบสอดคลอ้งกบั  นฤมล  มหากลัน่ (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา เร่ืองความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ผูรั้บบริการท่ีมีอายตุ่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูรั้บบริการท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั วฤทธ์ิ  สารฤทธิคาม  (2548 :บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา เร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ดอนงวั อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ของ
ประชาชนท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-60 ปี และมากกว่า 60 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนงวั อาํเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม โดยรวม  และรายด้านไม่
แตกต่างกัน การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี 6 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 – อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนงวั อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนงวั ควรมีป้ายบอกสถานท่ีติดต่อรับบริการท่ี
ชดัเจน จาํนวนเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีควร มีการให้บริการดว้ยความเต็มใจและเอาใจใส่
ต่อประชาชนท่ีมารับบริการเพ่ิมจาํนวนเกา้อ้ีสาํหรับนั่งรอบริการเพ่ิมเติม และจดัลาํดบัคิว ก่อน – หลงัในการ
ใหบ้ริการ 
  3. ระดบัการศึกษาสมมติฐานของการวจิยัคือ ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั   
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  แตกต่างกนั 
  ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวม แตกต่างกนั 
  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวจิยัท่ีออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูง
ยอ่มเขา้ใจและมองเห็นถึงการดาํเนินงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น มองถึงรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมต่อการ
บริการดา้นสวสัดิภาพสงัคม 
  ผลการวจิยัท่ีพบสอดคลอ้งกบั ชูชาติ  แนมพลกรัง  (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา เร่ืองความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งสว่าง อาํเภอประทาย จังหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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บริหารส่วนตาํบลทุ่งสวา่ง  อาํเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการจาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั จากผลการศึกษา
พบวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งสวา่ง ในดา้น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ มีความสําคญัเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง 3 ดา้น จะตอ้งปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในระดบัท่ีมากท่ีสุด 
  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบไม่สอดคลอ้งกบั วฤทธ์ิ  สารฤทธิคาม  (2548 :บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา เร่ืองความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนงวั อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ประชาชนท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย  อาย ุ26-35 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนงวั โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อนุปริญญา 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนงัว 
อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
  4. อาชีพสมมติฐานของการวจิยัคือ ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีอาชีพ ต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
แตกต่างกนั 
  ผลการวิจยัพบวา่  พบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุจาํแนกตามอาชีพโดยรวม แตกต่างกนั 
  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ผลการวิจัยท่ีออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า อาชีพทาํให้
ประชาชนมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั รวมถึงจุดประสงค ์เช่น ผูสู้งอายท่ีุอยูก่ลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน คนชราหรือ
ผูพ้ิการ 
  ซ่ึงผลการวจิยัท่ีพบสอดคลอ้งกบักบั  ศิรินารถ  บวัสอน (2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาระดบัความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมท่ีมีต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีจาํแนกตามอาชีพ คือ อาชีพเกษตรกรรม คา้ขาย 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  นฤมล มหากลัน่ (2546 : 
บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา เร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผลการศึกษา
สรุปไดว้่า ผูรั้บบริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบไม่สอดคลอ้งกบั  ศิริชยั  ศิริไปล ์(2547 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา  เร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนผูม้าขอรับบริการในการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ศึกษาเฉพาะกรณีการโยธา
สาธารณะ การสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารับบริการ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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งานเทศบาลเมืองมหาสารคามอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูม้ารับบริการงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ในการใหบ้ริการงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไม่แตกต่างกนั ทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และไม่มีปฏิสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
  5. หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่  สมมติฐานของการวิจยัคือ ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
ต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยาง
ตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  แตกต่างกนั 
  ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสวสัดิการสังคมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่โดยรวม   
แตกต่างกนั 
  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ผลการวิจยัท่ีออกมาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนแต่ละ
หมู่บา้นมีขนาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหส้ภาพปัญหาและความตอ้งการของแต่ละหมู่บา้นแตกต่างกนั 
  ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบสอดคลอ้งกบั พรอนนัต ์กิตติมัน่คง(2547: 22)ไดศึ้กษาความตอ้งการสวสัดิการ
สงัคมของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชศรีมา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุน
จงัหวดันครราชสีมา และเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชศรีมา จาํแนก
ตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และภูมิลาํเนา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป
อาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชศรีมา จาํนวน 400 คน การสุ่มตวัอยา่งใชว้กีารสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 องค์การบริหารส่วนตาํบลควรสนบัสนุนกิจกรรมสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชรา ผูพิ้การ และกิจกรรม
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ให้เพ่ิมมากข้ึน จดัให้มีกิจกรรมศูนยว์ฒันธรรม ดาํเนินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะกิจกรรมและความต่อเน่ืองในการบริการดา้นสวสัดิการ สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนดาํเนินกิจกรรมและกิจกรรมมีความหลากหลายตามความตอ้งการของประชาชน รวมถึงองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลควรส่งเสริมกิจกรรมรวมกลุ่มและศูนยร์วมเยาวชน 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาในคราวต่อไป 
 ควรศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อกิจกรรมโครงการส่งเสริมสวสัดิการสงัคม   ศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพและทกัษะโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน เด็ก สตรี คนชรา และผู ้
พิการและควรทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกและเขา้ใจสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการของประชาชนในเขตตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร. ทรงศกัด์ิ  จีระสมบติั   อาจารย ์ดร.วทิยา   เจริญศิริ และ  อาจารย ์ดร.ภกัดี 
โพธ์ิสิงห์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดเ้มตตาอนุเคราะห์ให้ความรู้เป็นอยา่งดียิ่งสาํหรับผูว้ิจยัขอขอบคุณ
ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีไดก้รุณาตอบแบบสอบถาม 
และใหข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในวจิยั 
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 คุณค่าและประโยชน์จากการวจิยัคร้ังน้ี ขอมอบบูชาพระคุณบุพการี ครู-อาจารย ์บุคคลท่ีมีส่วนร่วมทุก
ท่าน  ท่ีให้การศึกษา  อบรมสั่งสอนและผูท่ี้ให้การอุปถมัภ์ช่วยเหลือมาโดยตลอด ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความมานะ
พยายาม จนประสบผลสาํเร็จเป็นประโยชน์เพ่ือสงัคมต่อไป 

 
บรรณานุกรม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Citizens’ Opinion Towards the Quality of Water Supply Service of Nong-Hang 
Subdistrict Administration Organization, Kuchinarai District, Kalasin Province. 

 
Ornuma  Surasiang* 

SomsakJeerasombat** 

Wittaya  Charoensiri *** 
PukdeePhosing**** 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research are to study and compare the level of citizens' opinions 

towards the quality of water supply service of the Nong-Hang (SAO) Subdistrict Administration 

Organization located in Kuchinarai district, Kalasin province. A questionnaire, as a research 

instrument, is distributed to the sample population of 229 people who are representative for household 

residents receiving the water supply service from Nong-Hang SAO. The descriptive and inferential 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test (One-way ANOVA) have 

been used in the part of data analysis. In particular, when statistical significant of differences found, 

pairwise comparisons of the means will be tested with the LSD (Least Significant Difference) method 

will be used. 

 Results of the research are : 

 1. Overall level of citizens‟ opinions towards the quality of water supply service of the 

Nong-Hang (SAO) is found at moderate level while giving partial consideration in each of three 

aspects in the citizens‟ opinions is also at the level of moderate. There are no statistical differences in 

the comparison of different levels of citizens‟ opinions in relation to the aspect of education and career. 

In the comparison of different levels of citizens‟ opinions relating to the aspect of residential village 

with partial consideration in all aspects, there are statistically significant differences found at the 0.5 

level as well as in each of three aspects. 

 2. The guideline of suggestions to the study on this topic should be conducted annually and 

The annual research or yearly evaluation of all types of public service should be contributed and 

initiated in order to have the gained results applied into the planning strategies in delivering public 

services of Nong-Hang Subdistrict Administration Organization in Kuchinarai district, Kalasin 

province.   

 

  

Keywords: Quality of  Water Supply Service / Water of Sub – district Administration         

                    Organization,  Kuchinarai District, Kalasin Province 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการน า้ประปาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ 

อรอุมา  สุระเสียง* 
ทรงศักดิ์  จรีะสมบตั*ิ* 

วทิยา  เจริญศิริ*** 
ภักด ีโพธ์ิสิงห์ **** 

บทคดัย่อ  
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบถึงระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชาชนผูเ้ป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีใช้บริการนํ้ าประปาของ
องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน299 คนโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการค่า F-test ชนิด One-Way ANOVA ในกรณีท่ีพบความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทาํงสถิติจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Difference ( LSD )  
 ผลการวจิยัพบวา่                  

1.ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองห้าง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชน ต่อ
คุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนอง จาํแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ ไม่
แตกต่างกนั ส่วนหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 
 2.ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให ้
บริการ นํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทุกปี และมีการ
วจิยัหรือประเมินผลงานเป็นรายปี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการของประชาชนทุกๆ ดา้น เพ่ือนาํผลการวิจยั
ไปวางแผนปรับกลยุทธ์ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 
 
ค าส าคญั : คุณภาพการให้บริการน า้ประปา/ น า้ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง 
 
 
 
 
 

                                                 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**อาจารย์,  ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
***อาจารย์,  ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

****อาจารย์,  ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (2550 : 112 ” 116) หมวด 14 ว่าดว้ยการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ไดมี้การกาํหนดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รหลกัในการจดับริการสาธารณะ และมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี รัฐตอ้งส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
หน่วยงานหลกั โดยใหก้ารกระจายอาํนาจเป็นกลไกสาํคญั และเพ่ือใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมจึงไดมี้การกาํหนด
มาตรา 283 อนัเป็นการระบุวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะ พร้อม
ทั้งมีอิสระในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดัการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
คลัง และมีอาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมจะได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้ความเขม้แขง็ในการบริหารงานไดโ้ดยอิสระ และสามารถพฒันาระบบการคลงัให้จดับริการสาธา
ระไดโ้ดยครบถว้น สามารถท่ีจะจดัตั้ง หรือร่วมกนัจดัตั้งองคก์ารเพ่ือการจดัทาํบริการสาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ี 
นอกจากนั้นยงัมีการบญัญติัถึงการให้มีกฎหมายกระจายอาํนาจฯ เพ่ือกาํหนดการแบ่งอาํนาจหน้าท่ีและรายได้
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนตามลาํดบัความสามารถ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ ประการสาํคญัเพ่ือให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนทางรายได ้จึงไดมี้
การกาํหนดใหมี้การจดัทาํกฎหมายรายไดท้อ้งถ่ินเพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และเพียงพอ
สาํหรับการจดับริการสาธารณะ อีกทั้งยงัมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดว่าให้มีคณะกรรมการทาํหน้าท่ีพิจารณาทบทวนทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยในการ
พิจารณาตอ้งคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมข้ึนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบกระจายอาํนาจโดยมีคณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากราษฏรในทอ้งถ่ินเอง ภายใตบ้ญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีรัฐให้ความเป็นอิสระ
แก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัสาํคญัของระบบ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัใหมี้การเลือกตั้ง เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินนั้นไดมี้โอกาสเขา้ไปเป็น
ตวัแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองคก์รสภาทอ้งถ่ินมีเขตพ้ืนท่ี ในการบริหารและความรับผิดชอบ
ตามท่ีมีหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้มีสภานิติบุคคล เพ่ือผลสมบูรณ์ในการดาํเนินการก่อนิติสัมพนัธ์หรือนิติกรรม มี
รายได ้มีอาํนาจในการจดัทาํงบประมาณ และมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยมีเพียงองคก์รท่ีคอย
กาํกบัดูแลระดบันโยบายทัว่ไป ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่งของรัฐบาลกลาง ตามระบบทฤษฎีการ
กระจายอาํนาจ (จรัส สุวรรณมาลา. 2542 : 12 ” 25) 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดรั้บการจดัตั้งเป็นองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 โดยมีอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญติัสภาตาํบลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา 66 67 และ 68 และตาม
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองห้างอยู่ห่างจากอาํเภอ กุฉินารายณ์  8 กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดักาฬสินธ์ุประมาณ 86 
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,000 ไร่ มีจาํนวนหมู่บา้น 9 หมู่บา้น  
มีประชากรทั้ งส้ิน 5,240 คน แยกเป็นชาย 2,548 คน หญิง 2,693  คน จํานวนครัวเรือน 1,530 ครัวเรือน
(แผนพฒันาสามปีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง 2552 - 2554)  
 องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุไดรั้บการถ่ายโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้านมาจากกรรมการหมู่บ้านตามแบบการปกครองเดิม โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ดาํเนินการจดัการบริหารเอง ซ่ึงมีผูใ้ชน้ํ้ าประปาท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้างจ่ายนํ้ าให้ จาํนวน 1,178
ครัวเรือน ปัญหาท่ีพบในการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง คือ การร้องเรียนจาก
ผูใ้ชน้ํ้ าประปาวา่นํ้ าท่ีใชอุ้ปโภค - บริโภคไม่สะอาด นํ้าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงปัจจุบนัมี
การใชน้ํ้ าบาดาลมาทาํเป็นนํ้ าประปา ซ่ึงมีจาํนวน 9 บ่อ ถา้ช่วงหนา้แลง้ นํ้ าประปาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ก็
จะใชน้ํ้ าจากหว้ยแกง้หวา้เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน แต่ก็ยงัพบปัญหาเน่ืองจากนํ้ าไม่สะอาด
และไม่ไดคุ้ณภาพ  อีกทั้งระบบประปาเสียบ่อย และซ่อมแซมใชเ้วลานาน เป็นตน้สถิติในการร้องเรียนมีดงัน้ี หมู่
ท่ี 1 จาํนวน 10 ราย ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2 จาํนวน 9 ราย หมู่ท่ี 3 จาํนวน 6 ราย หมู่ท่ี 4 จาํนวน 5 ราย หมู่ท่ี 5 จาํนวน 9 ราย 
หมู่ท่ี 6 จาํนวน 12 ราย หมู่ท่ี 7 จาํนวน 9 ราย หมู่ท่ี 8 จาํนวน 15 ราย และหมู่ท่ี 9 จาํนวน 6 ราย รวมทั้งส้ินจาํนวน 
80 ราย สถิติตั้งแต่เดือน ม.ค.54” ส.ค. 55  (ส่วนโยธา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง.2554 : 37 ” 38) 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยั จึงมีความสนใจท่ีจะวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพใหบ้ริการระบบประปา
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งน้ี ผูท่ี้จะให้ขอ้มูลหรือคาํตอบใน
เร่ืองน้ีไดแ้ทจ้ริง คือประชาชนผูเ้ป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีใชน้ํ้ าประปานัน่เอง ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถจะใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ขคุณภาพการให้บริการระบบประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
หา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้ าประปาต่อไป              
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองหา้งอาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองหา้งอาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุจาํแนกตาม  ระดบัการศึกษา อาชีพ และหมู่บา้นท่ี
อาศยัอยูแ่ตกต่างกนั 
  3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองหา้งอาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 
ขอบเขตการวจิยั                                                                                                                                                                              
  1. ขอบเขตด้านพืน้ที ่
   ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 9 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้น
หนองหา้ง หมู่ท่ี 2 บา้นหนองหา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นหนองสระพงั หมู่ท่ี 4 บา้นห้วยม่วง หมู่ท่ี 5 บา้นหนองกระตนั หมู่
ท่ี 6 บา้นหนองหา้ง หมู่ท่ี 7 บา้นหนองหา้ง หมู่ท่ี 8 บา้นหนองหา้ง และหมู่ท่ี 9 บา้นหว้ยม่วง 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนผูเ้ป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีผูใ้ชน้ํ้ าประปาในเขตพ้ืนท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 1,178 ครัวเรือน/คน (แผนพฒันาสามปี
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง 2552 - 2554) 
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Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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   2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนผูเ้ป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีใชน้ํ้ าประปาในเขตพ้ืนท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 299 คน ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาก
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane.1973: 727) 
  3. ตวัแปร 
   3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่
   3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
นํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริการนํ้ าประปา ดา้นกระบวนการผลิตและคุณภาพนํ้ าประปา ดา้นกระบวนการบริหารนํ้ าประปา 
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2555”เมษายน 2556  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าประปาในเขตรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ท่ี
เก่ียวกบัการใหบ้ริการระบบประปาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการนํ้ าประปา ดา้นระบบการผลิตนํ้ าประปา และ
ดา้นกระบวนการบริหารนํ้ าประปา 
  ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าประปาต่อการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
การสร้างเคร่ืองมอืวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 เพ่ือใหผ้ลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือไดใ้นทางวชิาการ ผูว้จิยัจึงไดท้าํการทดสอบความตรง
ตามเน้ือหาและความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
นํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้งอาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัและแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
 2. ศึกษาลกัษณะและวธีิการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
 3. ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามโดยการประยกุตส์าระท่ีไดจ้ากขอ้ 1และขอ้ 2  
 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
 5. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อหาความความเท่ียงตรง (Validity) 
โดยผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใช้
ภาษา (Wording) และการวดัประเมินผล แลว้นาํแบบสอบถามมาประเมินเพ่ือหาค่าความสอดคลอ้งภายในของ
เคร่ืองมือในการวจิยัโดยการประเมินขอ้คาํถามวา่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัเพียงใด (IOC) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 6. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ แลว้ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
 7. นาํแบบสอบถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .67 ข้ึนไป ไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการ
ระบบประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยั จาํนวน 40 คน  
 8.  หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (Discrimination power) โดยใชเ้ทคนิค Item-
total Correlation 
 9. การค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 10. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัจริง  เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูป โดยแบ่งได้
ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชน้ํ้ าประปาในเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ(Percentage)  
  ตอนท่ี 2 และ 3 การวเิคราะห์คุณภาพการใหบ้ริการนํ้ าประปาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง 
อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) การนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและ
สรุปผลการศึกษาไดก้าํหนดใหค้ะแนนคาํตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102 ” 103) 
  ระดบัความคิดเห็นของประชาชน              คะแนน 
    มากท่ีสุด             กาํหนดให ้  5 
    มาก              กาํหนดให ้  4 
    ปานกลาง             กาํหนดให ้  3 
    นอ้ย              กาํหนดให ้  2 
    นอ้ยท่ีสุด             กาํหนดให ้  1 
  แลว้หาค่าเฉล่ียของคาํตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ียดงัน้ี 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
    4.51 ” 5.00     หมายถึง     ระดบัความคิดเห็นวา่มีคุณภาพมากท่ีสุด 
    3.51 ” 4.50     หมายถึง     ระดบัความคิดเห็นวา่มีคุณภาพมาก 
    2.51 ” 3.50     หมายถึง     ระดบัความคิดเห็นวา่มีคุณภาพปานกลาง 
    1.51 ” 2.50     หมายถึง     ระดบัความคิดเห็นวา่มีคุณภาพนอ้ย 
    1.00 ” 1.50     หมายถึง     ระดบัความคิดเห็นวา่มีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
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สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของขอ้มูล  ผูว้จิยัไดเ้สนอตามลาํดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที ่1  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอ     กุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล  โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (F-test) ชนิดการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
- Way  ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกนัระหวา่งค่าเฉล่ียอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะทาํการ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบของ Least Significant Difference (LSD)    
 ตอนที ่ 4  วเิคราะห์แนวทางเพ่ือพฒันาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการนํ้ าประปา
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 
ผลการวจิยัพบว่า 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุเม่ือพิจารณาจากรายละเอียดตามความมุ่งหมายของการวิจยั  
พบวา่  มีขอ้คน้พบหลายประการ  ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยั  ไดด้งัน้ี  
 1. ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า  จากกลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 299คน  ส่วนมากจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 174 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.2ประกอบอาชีพ
เกษตรกร จาํนวน 189คน  คิดเป็นร้อยละ 63.2 หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
 2. ระดบัวามคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ความ
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ความคิดเห็นปานกลางทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นการบริการนํ้ าประปา ดา้นกระบวนการผลิตและคุณภาพนํ้ าประปา และ
ดา้นกระบวนการบริหารประปา 
 3. ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความวามคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ
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พบวา่  ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง จาํแนกตามระดบัอาชีพ โดยภาพรวมและรายดา้น 
พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่าง 
 5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอาศยัโดยภาพรวมและรายดา้น  
พบวา่  ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความ
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แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการนํ้ าประปา ดา้น
กระบวนการผลิตและคุณภาพนํ้ าประปา และดา้นกระบวนการบริหารประปา 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง สามารถ
นาํมาอภิปรายผลร่วมกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 จากสมมติฐาน ‚ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองหา้ง‛แตกต่างกนัตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล‛ ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 
 1.การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
นํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (บทคดัย่อ :2552 ) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนํ้ าประปาอาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราฏร์ธานี จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการประปาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการนํ้ าประปาอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราฎร์ธานี ไม่แตกต่างต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พิจิตร มุกดา (บทคดัยอ่ :2550 ) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการนํ้ าประปาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชิงทะเล ไม่แตกต่างกนั  
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปา
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุจาํแนกตามอาชีพโดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (บทคดัยอ่ :2552 ) ไดศึ้กษาความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการนํ้ าประปาอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราฏร์ธานี จาํแนกตามระดบัอาชีพ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ประปาท่ีมีระดบัอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนํ้ าประปาอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราฎร์ธานี 
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผาณิต คาํหอม (บทคดัยอ่ : 2547) ไดศึ้กษาทศันคติของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการนํ้ าประปาของเทศบาลตาํบลปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติ
ต่อการใหบ้ริการนํ้ าประปาของเทศบาลปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํนวย 
คุม้บา้น (บทคดัยอ่ : 2540) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของกองประปาเทศบาลนคร
ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการนํ้ าประปาของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการนํ้ าประปาของเทศบาลนครภูเก็ต ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ
กองประปาเทศบาลภูเก็ตอยู่ในระดับปานกลางในด้านการให้บริการ ด้านระบบการผลิตนํ้ าประปาและด้าน
กระบวนการบริหารนํ้ าประปา 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปา
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของล้ิม มวลปาก (บทคดัย่อ :2554) ไดศึ้กษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองฮี อาํเภอปลา
ปาก จงัหวดันครพนม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ดา้นการบริการนํ้ าประปา 
  อยากให้นํ้ าประปาสะอาดข้ึน ค่านํ้ าถูกลง และเวลาโทรแจ้งปัญหานํ้ าไม่ไหลให้กระตือรือร้น
กวา่เดิม เพราะนํ้ าไม่เพียงต่อความตอ้งการ การบริการก็ยงัเขา้ถึงประชาชนไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
 2. ดา้นกระบวนการผลิตและคุณภาพนํ้ าประปา 
  ผูท้าํหน้าท่ีในการเปิดปิดนํ้ าขาดความรับผิดชอบ กระบวนการการผลิตและคุณภาพนํ้ าประปาอยู่
ในระดบัท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร แหล่งนํ้ าน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน และไม่สามารถใชไ้ดต้ลอด
ฤดูกาล   
 3. ดา้นกระบวนการบริหารนํ้ าประปา 
  กระบวนการบริหารควรให้ความสะดวกสบายต่อประชาชนอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ ส่วน อบต. 
ควรจดัการบริหารนํ้ าใหเ้ป็นนํ้ าประปาท่ีสามารถด่ืมกินได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการนํ้ าประปาขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทุกปี 
 2. ควรมีการวจิยัหรือประเมินผลงานเป็นรายปีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของประชาชนทุกๆ 
ดา้น เพ่ือนาํผลการวิจยัไปวางแผนปรับกลยทุธ์ในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองห้าง อาํเภอ
กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร.ทรงศกัด์ิ จีระสมบติั  อาจารย ์ดร.วิทยา เจริญศิริ  และอาจารย ์ดร.ภกัดี 
โพธ์ิสิงห์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ท่ีไดเ้มตตาอนุเคราะห์ใหค้วามรู้เป็นอยา่งดียิง่สาํหรับผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณประชาชนในเขตตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณา
ตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในวจิยั 
 คุณค่าและประโยชน์จากการวิจยัคร้ังน้ี  ขอมอบบูชาพระคุณบุพการี  ครู-อาจารย ์ บุคคลท่ีมีส่วนร่วม
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The Factors Influencing the Strength of Subdistrict Administrative 
Organizations in Nachueak District, Mahasarakham Province 

Ketsara Patiganang * 
Soavalak Kosolkittiamporn ** 

Sanya Kenaphoom*** 
Pakdee Phosing**** 

 
Abstract 

 
 The objective of this research aims to study the factors influency to the strength of 

Subdistrict Administrative Organizations in Nachueak District, Mahasarakham Province. Chief 

Executive, Chief Administrator, Chief of public servant, senior official, and Congressman of the 

Subdistrict Administrative Organization are the sample of this research. Samples of 150 cases are 

drawn from Nachueak District, using simple Random Sampling method. The Subdistrict 

Administrative Organization consists of 15 persons; consist of 10 Source 150 persons. The instrument 

for collecting data is the rating scale questionnaire with the discrimination power between 0.2920 to 

0.8519 and reliability at 0.9563. The statistics for analysis are frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation and testing the hypothesis Multiple Linear Regression Analysis (MRA). 

 

 The results of the study are as follows: 

 1. The strength of Subdistrict Administrative Organizations in Nachueak District,                           

Mahasarakham Province as overall level. 

 2. The factors influencing to strength of Subdistrict Administrative Organizations in 

Nachueak District, Mahasarakham Province are economic conditions of the community, experience of 

personnel, personnel responsibilities and participation of the people. The regression equation in the 

form of raw scores and standardized scores can be written as follows 

 

  Y = .269 + .348(ECO) +.219(EXP) +.203(RES) +.130(PAR) 

  Z = .325(ECO) +.240(EXP) +.220(RES) +.157(PAR) 

 

 3. The suggestions to strengthen of the subdistrict Administrative Organizations in Nachueak 

District, Mahasarakham Province are the arrangement of the budget for requirement of the people, 

good transparency management and opportunities for people to participate in order to check the 

operation in every step and to cooperate with the district administration in the management of public 

sector budgeting and monitoring process of the public. 

 
Keywords : Strength of Community / Nachueak District, Mahasarakham Provice / Subdistrict  
                    Administrative Organizations  

                                                 
*Graduate student. Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham University 
** Ph.D.,Assistant Professor, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham  
   University 
*** Ph.D.,Assistant Professor, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham  
     University 
****Lecturer, Department of Public Administration. College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham  University 
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                     ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

เกษรา  ปะตกิานัง *  
                                                               เสาวลกัษณ์  โกศลกติตอิมัพร** 

สัญญา  เคณาภูมิ** 

ศักดิ์พงศ์  หอมหวล**** 
บทคดัย่อ  

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความเขม้แขง็ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและแนวทาํงการพฒันา กลุ่มตวัอยา่ง  คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบล  หัวหน้าส่วนราชการ  ขา้ราชการประจาํ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวนกลุ่ม 
ตวัอยา่งไดม้าจากการกาํหนดโควตา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละ  15  คน  จาํนวน 10 แห่ง  ไดเ้ท่ากบั  150  คน 
โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีค่า
อาํนาจจาํแนกรายขอ้ 0.2920 ถึง 0.8519 และค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.9563 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1. ความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคามโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก 
 2.ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอําเภอนาเชือก จังหวดั 
มหาสารคาม ไดแ้ก่ สภาพทาํงเศรษฐกิจของชุมชน ประสบการณ์การทาํงานของบุคลากร ความรับผิดชอบของ 
บุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลาํดบัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี 
  Y = .269 + .348(ECO) +.219(EXP) +.203(RES) +.130(PAR) 
  Z = .325(ECO) +.240(EXP) +.220(RES) +.157(PAR) 
  3. ขอ้เสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต อาํเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม ดังน้ี จดัสรรเร่ืองงบประมาณมาให้เพียงพอต่อการใชบ้ริการประชาชน ตอ้งมีการบริหาร 
จดัการท่ีดี โปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทาํงาน 
ในทุกขั้นตอนและองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งร่วมมือกนักบัภาคประชาชนในการบริหารงบประมาณและ
กระบวนการตรวจสอบจากประชาชน 
 
ค าส าคญั : ความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล/ อ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม/  
                องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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บทน า 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงของไทยท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 
2552 โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเพ่ือกระจายอาํนาจการปกครองใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินระดบัตาํบลซ่ึงเป็น
เขตชนบทอนัเป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดมี้โอกาสเรียนรู้ทางแกไ้ขปัญหาและการสนองตอบความตอ้งการ
ของตนเองโดยการเขา้ไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองหรือท่ีเรียกกนัวา่การปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนใน
พ้ืนท่ีชนบทมากท่ีสุด (ศุภชยั ยาวะประภาษ. 2540:3)   
  แมว้่าจะมีแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบล  แต่ก็ยงัมีปัญหาอยู่
มากมาย จากการศึกษาของ พีรสิทธ์ิ  คาํนวณศิลป์ และศุภวฒันากร วงศ์ธนาสุ  (2543 : 15-22) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง
การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลขนาดเล็กมีความดอ้ยศกัยภาพทั้งทางดา้นระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการและทางดา้นตวั
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ในภาพรวมไม่วา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ ต่างก็
มีศกัยภาพทางการบริหารตํ่า   ขอ้มูลดงักล่าวยงัตรงกบังานวิจยัของ สถาบนัเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540 : 89-92 , 2541 : 85-89) ไดว้จิยัเร่ือง  การศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 ฉบบั โดยฉบบัหน่ึงทาํการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรีและชลบุรี และอีกฉบบัหน่ึงศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี และชลบุรี พบว่า องค์การบริหารส่วน
ตาํบลยงัไม่มีความเขม้แข็งเท่าท่ีควร เพราะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
ตดัสินใจดาํเนินการทุกอย่างดว้ยตวัเอง และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม ในการวางแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนตาํบล ทาํให้แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน ขาดความสามคัคีในการทาํงาน เพราะบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสวงหาผลประโยชน์จาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและจดัสรรผลประโยชน์ไม่ลงตวั   
 ในปัญหาความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ยงัพบว่ามีปัญหาอีกเช่นกนั จากการศึกษาของ  
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2540 : 12-28) ไดศึ้กษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การศึกษารูปแบบ และ
แนวทางการส่งเสริมความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลชมพู อาํเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน
และคดัเลือกโครงการพฒันา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง การวาง
แผนพฒันา และการกาํกบัดูแลของอาํเภอเป็นไปในลกัษณะการบงัคบับญัชามากกวา่การให้คาํปรึกษาแนะนาํ ทาํ
ใหอ้าํเภอเขา้มาครอบงาํการพฒันา โครงการพฒันาต่างๆ จึงไม่ตรงกบัปัญหา และความตอ้งการของประชาชนใน
ตาํบล 
    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  ยงัพบวา่มีปัญหาอุปสรรคเช่นกนั  
ยกตวัอย่างจากการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาํบลสันป่าตอง  พ.ศ. 2555-2557 องค์การ
บริหารส่วนตาํบลในช่วงปีท่ีผ่านมามีประเด็นปัญหาสาํคญั หลายประการ คือ  1) ประชาชนไม่เขา้มามีส่วนร่วม
การวางแผนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและไม่สามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของประชาชนได ้โดยเฉพาะในส่วนการไม่เขา้ร่วมในการกาํหนดแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหาร
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ส่วนตาํบลสนัป่าตอง ประชาชนขาดความรู้ในระบอบประชาธิปไตย  การเขา้ร่วมเวทีประชาคมขาดความต่อเน่ือง  
บุคลากรขาดการฝึกอบรม  ความรู้ในการปฏิบติังานและขาดประสบการณ์ (แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสนัป่าตอง พ.ศ. 2555-2557) 

จากปัญหาท่ีดงักล่าว  ย่อมส่งผลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบล นาํไปสู่การพฒันา
ท้องถ่ิน  การตอบสนองความต้องการและความสุขของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาํบลจําเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนทศันคติ  บุคลากรในองคก์ร  จากค่านิยมเดิม คือ  ผูป้กครองทอ้งถ่ินเขา้สู่ยคุให้บริการประชาชน  มอง
ประชาชนเป็นลูกคา้  เป็นบุคคลสาํคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บบริการท่ีดี  จากผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริการดว้ยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากร  เน่ืองจากความพึงพอใจในการบริการ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เน้นการแสวงหาความร่วมมือระหว่างงานภายในองคก์ร ภาครัฐและภาคประชาชน  
เพ่ือร่วมกันทาํงานในลกัษณะของทีมงานบูรณาการ ต้องสามารถวางแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของประชาชนและสงัคมใหก้ารยอมรับ ความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีความสาํคญัเป็น
อยา่งยิง่ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  รวมถึงการแปลงนโยบายการกระจายอาํนาจไปสู่การปฏิบติั (ปิยนุช เงินคลา้ย. 2540 
: 245-250) 
 ผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม และเป็น
ส่วนหน่ึงในการพฒันาและขบัเคล่ือนการทาํงานของหน่วยงาน ตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานของ
ตนใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี  จึงไดท้าํการวิจยั  เร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม น้ีข้ึน เพ่ือ
มุ่งเนน้การพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์ร รวมไปถึงการวางแผนกาํหนดแนวทางร่วมกบัชุมชนเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
    1. เพ่ือศึกษาระดบัความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 
   2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม 
    3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
   1. ความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบั
มาก 
   2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือกจังหวดั
มหาสารคาม ไดแ้ก่  ท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ความสามารถในการสรรหารายได ้ความอิสระในการ
ทาํงานของบุคลากร สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประสบการณ์ทาํงานของ
บุคลากร ความเสียสละของบุคลากร ความรับผิดชอบของบุคลากร และวฒันธรรมประชาธิปไตย 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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(Chairperson of the Conference)  

- 730 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ขอบเขตของการวจิยั 
  1.  พืน้ทีใ่นการวจิยั ได้แก่ พ้ืนท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม  
จาํนวน10แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลนาเชือก องค์การบริหารส่วนตาํบลสาํโรง องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแดง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขวาไร่ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ตาํบลปอพาน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเม็ก  องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองกงุ  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสนัป่าตอง 
 2.  ประชากร คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนา
เชือก จงัหวดัมหาสารคาม  ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล  
หวัหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการประจาํ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน  486 คน (งานทะเบียน
ราษฎร. อาํเภอนาเชือก. 2555.)    
 3.  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ  
นาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม ประกอบไปดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล  
หวัหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการประจาํ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยกาํหนดประชากรเป้าหมาย
เฉพาะผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีสําคญั ซ่ึงเป็นตวัแทนจากบุคลากรทุกส่วน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการกาํหนด
โควตา  องค์การบริหารส่วนตาํบลละ 15 คน จาํนวน 10 แห่ง ไดเ้ท่ากบั  150 คนโดยแต่ละองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลประกอบไปดว้ยจาํนวนดงัน้ี 
   3.1 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    1  คน 
   3.2 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    1  คน 
   3.3 หวัหนา้ส่วนราชการ 3 คน  ขา้ราชการประจาํ   5  คน 
   3.4 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   5  คน 
  แลว้ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random Sampling) โดยการจบัฉลาก  
เพ่ือหาตวัแทนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม      
 
 4.  ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้ประกอบไปดว้ย                 
  4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) จากการศึกษาปัจจยัตาม แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงพบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ ท่ีตั้งขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ความสามารถในการสรรหารายได ้ ความอิสระในการทาํงานของบุคลากร สภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน ประสบการณ์ทาํงานของบุคลากร ความเสียสละของบุคลากรความ
รับผิดชอบของบุคลากร  และวฒันธรรมประชาธิปไตย 
  4.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต อาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม  ของ ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์  อุทยั หิรัญโต  ทิพาวดี เมฆสวรรค ์และ สเตียร์ (ปุระชยั เป่ียม
สมบูรณ์. 2529 :51 , 352,  อุทยั หิรัญโต. 2526 : 99-102,  ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ 2539 : 13-23,  Steer.1977 : 8) คือ  
การปฏิบติังานตามภารกิจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม       
3 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการปฏิบติังานแกไ้ขปัญหา  ดา้นการสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน และดา้นความพึง
พอใจของประชาชน 
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                      5. ขอบเขต ด้านระยะเวลา  การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษาประมาณ  6  เดือน ตั้งแต่เดือน  
กมุภาพนัธ์  2556 ‟ เดือนมิถุนายน 2556 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1  ประชากร (Population)  คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  หัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการประจาํ  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  10  แห่ง  
จาํนวน 486 คน 
  1.2  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)  คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม ประกอบไปดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประจํา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยกําหนด
ประชากรเป้าหมายเฉพาะผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีสําคญั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจากบุคลากรทุกส่วน  จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าจากการกาํหนดโควตา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลละ  15  คน  จาํนวน 10 แห่ง  ไดเ้ท่ากบั  150  คน    
 
 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
จากการศึกษาทฤษฎี  แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยขอ้คาํถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  4 ตอน  คือ 
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบ
รายการ (Check  List)  จาํนวน  5  ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา  อายรุาชการ รายไดต้่อเดือน และหน่วยงาน
สงักดั 
          ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 9 ดา้น คือ ท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ความสามารถ
ในการสรรหารายได ้ความอิสระในการทาํงานของบุคลากร  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประสบการณ์ทาํงานของบุคลากร ความเสียสละของบุคลากร  ความรับผิดชอบของบุคลากร และ
วฒันธรรมประชาธิปไตย  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบลิ
เคิร์ท (R.A. Likert)  มี 5 ระดบั  จาํนวน 30  ขอ้   
         ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนา
เชือก จงัหวดัมหาสารคาม 3 ดา้น คือ ดา้นการแกไ้ขปัญหา ดา้นการสนองตอบความตอ้งการของประชาชน ดา้น
ความพึงพอใจของประชาชน จาํนวน 12 ขอ้โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดค่าคะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2547 : 102 ” 103) 
 ตอนท่ี 4 เป็นขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นชนิดปลายเปิด (Open  end) 
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3. การสร้างเคร่ืองมอืและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั 
            3.1 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั                                                                             
        ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี                                                                              
  3.1.1 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็ง
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพ่ือกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับความเข้มแข็ง เพ่ือให้ได้แนวคิดรวบยอด 
(concept)  ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมากาํหนดเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 
   3.1.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) (รังสรรค ์ 
สิงหเลิศ.  2551 : 107 ” 135)                                                                                                               
   3.1.3  สร้างแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่าตามกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีจะนาํมาวเิคราะห์
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอนาเชือก  จังหวัด
มหาสารคาม                                                                                                                   
   3.1.4  นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างข้ึน เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง  ความเหมาะสม  และความถูกตอ้ง  
  3.1.5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้นําไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง  ความถูกตอ้งชดัเจนของภาษา 
 3.2  การหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 

        3.2.1  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา  เพ่ือให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยพิจารณาหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาํถาม กับวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิธีการ IOC (Index of Item-Objective  
Congruence)  เลือกคาํถามท่ีมีค่า  IOC  ตั้งแต่  0.66  ข้ึนไป 
         3.2.2  หลงัจากสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้  ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใช ้( try  out) 
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40  คน พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม  เพ่ือทดสอบหาค่าอาํนาจจาํแนกดว้ยวิธีหา Corrected-Item Total Correlation ไดค้่าระหวา่ง 0.2920 
ถึง 0.8519 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Reliability) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.9563 
         3.2.3  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  อีกคร้ัง        
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยั ไดแ้ก่ รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดงัน้ี 
    1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามประสานขอความร่วมมือ ถึงผูบ้ริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล หัวหน้าส่วนราชการขา้ราชการประจาํ และ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม   
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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  2.  ใหมี้ผูช่้วยในการศึกษาเก็บขอ้มูล จาํนวน 1 คน ต่อหน่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื่อนาํ
แบบสอบถามแจกให้กลุ่มตวัอยา่ง ช้ีแจงจุดประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และลงเก็บขอ้มูล ตามจาํนวน ทั้ง 
10 แห่ง ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือก 
  3.   ผูศึ้กษาและผูช่้วยศึกษาดาํเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้ดาํเนินการ
ประมวลผลขอ้มูล 
                                                                                                               
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จ สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) เปรียบเทียบกับเกณฑ ์  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression Analysis ) เพื่ออธิบายปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชก้าร
วเิคราะห์แบบกาํหนดตวัแปรเขา้ไปในสมการทั้งหมด (Enter Method)  เพ่ือท่ีจะพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม 
 
6. สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยันาํเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

     1. ความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคามโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.88 ) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี  การปฏิบติังานแกไ้ขปัญหาของประชาชน (  = 4.02 ) รองลงมา คือ ความพึงพอใจของ
ประชาชน ( = 3.82 )  และการสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน ( = 3.81 )   

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดั
มหาสารคาม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีผลการผนัแปรกบัตวัแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากท่ีสุดไปหาน้อย
ท่ีสุด ดงัน้ี สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ประสบการณ์การทาํงานของบุคลากร ความรับผิดชอบของบุคลากร  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลาํดบั 
  3. ขอ้เสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต/อาํเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม บุคลากรขอใหท้างรัฐบาล ไดจ้ดัสรรเร่ืองงบประมาณมาให้พอท่ีจะใชใ้นการบริการพี่นอ้ง
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็น ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ท่ีขาดไม่ได้คือ 
งบประมาณท่ีจะพฒันาทุกๆ ดา้น ของประชาชนท่ีเขตรับผิดชอบ รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็น
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ดงันั้น จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการ
ท่ีดี โปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทาํงานในทุก
ขั้นตอน และ องค์การบริหารส่วนตาํบลจะเข้มแข็งได้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการบริหารทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะภาคประชาชน จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดในทุกๆเร่ือง การบริหารงบประมาณความตอ้งมี
กระบวนการตรวจสอบจากประชาชน  
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7. อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  
จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม  อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิจัยพบว่า ความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก จังหวดั
มหาสารคาม  อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวจิยัท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพระวา่ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีทุกระดบั 
2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
3. เม่ือมีปัญหาอุปสรรคในการใหบ้ริการสาธารณะในชุมชนท่านพร้อมท่ีจะแจง้ให้องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลแกไ้ขทนัที 
  4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีระบบการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีชดัเจน 
   5. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความสามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

สมมตฐิานข้อที ่2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนา
เชือก  จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่  ท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ความสามารถในการสรรหารายได ้ ความ
อิสระในการทาํงานของบุคลากร  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประสบการณ์
ทาํงานของบุคลากร  ความเสียสละของบุคลากรความรับผิดชอบของบุคลากร  และวฒันธรรมประชาธิปไตย 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีผลการผนัแปรกบัตวัแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐาน
มากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 1)สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 2)ประสบการณ์การทาํงานของบุคลากร 3)ความ
รับผิดชอบของบุคลากร และ 4)การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลาํดบั  

1. ปัจจยัดา้นสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  อาจจะเป็นเพราะวา่ 

1.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้การส่งเสริมพฒันาบทบาทของสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ 
และผูพิ้การใหเ้ท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป 

1.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลให้ความสําคญัในด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรมภายในตาํบล 

2. ปัจจยัประสบการณ์การทาํงานของบุคลากรมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม  อาจจะเป็นเพราะวา่ 

2.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลจาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานจึงจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้  

2.2  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีวฒิุการศึกษาและความรู้ความสามรถตรงตาม
เฉพาะตาํแหน่ง 

3. ปัจจยัความรับผิดชอบของบุคลากรมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม อาจจะเป็นเพราะวา่ 
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Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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  3.1 บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมุ่งมัน่ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบท่ีจะสร้างความ
พึงพอใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีทุกระดบั 

  3.2 บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีจิตสาํนึกแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีคิดและ
ตดัสินใจของตนเอง 

4. ปัจจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อความเขม้แข็งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม อาจจะเป็นเพราะวา่ 

 4.1 องค์การบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและ
ความตอ้งการเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเก่ียวกบับริการสาธารณะ 

 4.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบกิจกรรมการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม ไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี     
    1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรจดัระบบใหบ้ริการแจง้เตือนภยัท่ีเพียงพอ 
   2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีแนวทางจดัการระบบบริการสาธารณะท่ีเพียงพอ  
   3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการบริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  4. สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการจดัฝึกอบรมอาชีพหรือพฒันา
อาชีพท่ีประชาชนในตาํบลตอ้งการอยูเ่สมอ  
  5. ประสบการณ์การทาํงานของบุคลากร บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตาํบลจาํเป็นตอ้งมี
ประสบการณ์ในการทาํงานจึงจะสามารถปรับตวัใหท้นัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่  
  6. ความรับผิดชอบของบุคลากร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลทาํงานประสบผลสาํเร็จ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  

  7. การมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ
กิจกรรมการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่งสมํ่าเสมอ  
    8. ขอใหท้างรัฐบาล ไดจ้ดัสรรเร่ืองงบประมาณมาใหพ้อท่ีจะใชใ้นการบริการพ่ีนอ้งประชาชน ไม่
วา่จะเป็นการจดัซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็น ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ท่ีขาดไม่ไดคื้อ งบประมาณท่ีจะ
พฒันาทุกๆ ดา้น ของประชาชนท่ีเขตรับผิดชอบ 
  9. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด 
ดงันั้น จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทาํงานในทุกขั้นตอน 
  10. องค์การบริหารส่วนตาํบลจะเขม้แข็งไดทุ้กภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัในการบริหารทุกๆ ดา้น 
โดยเฉพาะภาคประชาชน จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดในทุกๆเร่ือง การบริหารงบประมาณความตอ้งมี
กระบวนการตรวจสอบจากประชาชน 
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรทาํการศึกษาวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท่ีส่งผลต่อความเขม้แข็ง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม 

  2. ควรทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือหารูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยจดัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และจดัให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปพร้อมๆกนั 
  3. ควรทาํการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือหาสาเหตุตวัแปรสาํคญับางตวัท่ีไม่ส่งผลต่อความเขม้แขง็
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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Kukasing Production Saving Group,  Kaset Wisai District, Roi-et Province 
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Sathaporn  Mongkhonsrisawat** 

 
Abstracts 

 
The objectives of the study entitled " Success on Development of Production Saving Group: A 

Case Study of Kukasing Production Saving Group, Kasetwisai District,  Roi – et Province" were to study, 1)   
General condition of the savings group for the production of Kukasing,  2) Problems and obstacles of the 
production saving group  , and 3) . Factors associated with the success the group. Key informants were  
specified  purposefully into four groups ;  1) related government officials,  2)community leaders, 3)Group 
Executive Committee, and 4)Group members.  The study utilized variety of qualitative methods to obtain 
rich data such as dept-interview and focus group. Then, data were analized through descriptive method and 
content analysis to find the conclusion and suggestion. 

  
Result of the study   
1. General condition of the savings group for the production of Kukasing, the group was 

established in 2007, and has been operated successgully until now. There were 103 members and it had an 
accumulated fund of 1,506,430 Baht. It also had the working capital of approximately 11,000,000 Baht, 
which supported the production of many local activities. The management structure of the group was divided 
into 1)members of the saving group 2)Management Committee of saving group 3)The management, 
including facilities, education, monitoring and protecting the interests of its members, by having the job 
rotation of the board members. The process of increasing incentives for members to participate in group 
activities, in order for the group to achieve the objectives laid ,could be done by providing attractive 
dividends, attractive deposit interest, and reasonable interest rate. Moreover, the production saving group 
also provided welfare to its member and had a continuous monitoring and auditing of he financial statement. 

2. The main problems of the production saving group were 1)theaccounting audit, 2)thedelayof
loancollecting and 3)theinsufficientworking capital for all mwmbers. 

3. Factors associated with the success of the group were 1)external factors, including government 
officials, community leaders, families, people in the community, Agencies and organizations, to support on 
the knowledge of group, 2) internal factor, the members and committees of the group, which had the strong 
commitment to the mission of production saving group. 3)environmental factors including lifestyle, culture 
and the local people in the community 

 
Finally, the approach in the development of production saving group, is to build a sense of 

belonging to its members, self-dependent, self- control themselves and all members must have 5 moral 
kinds:  integrity and selfless, compassion and trust in each other, resulting in production savings groups exist 
with dignity in the society. 

 
 

 
Keywords: Production Saving Group/ Kukasing/ Kaset Wisai/ Roi-et 
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ความส าเร็จในการพฒันากลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ:กรณศึีกษากลุ่มออมทรัพย์ 
เพือ่การผลติกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอด็ 

ดุสิต  นาสุข* 
สถาพร  มงคลศรีสวสัดิ์** 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง การศึกษาความสาํเร็จในการพฒันากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิตกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานและแนว
ทาํงในการพฒันาของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) 
แบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ 1) เจา้หน้าท่ีรัฐ 2) ผูน้าํชุมชน 3) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ 4) สมาชิกกลุ่ม การแสดง
ขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ 

1. สภาพทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกู่กาสิงห์ เร่ิมการรวมกลุ่มตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2538สามารถ
ดาํเนินงานดว้ยความเรียบร้อย จนกระทัง่ปัจจุบนั มีสมาชิกจาํนวน   145   คน มีเงินสัจจะสะสม 518,000 บาท และมี
เงินทุนหมุนเวียนประมาณ  357,000   บาท มีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 5 ประการ ดงัน้ี 
เพ่ือให้คนในชุมชนรู้จกัการออม มีสัจจะและมีคุณธรรมเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน พฒันาและส่งเสริมอาชีพของ
สมาชิก ให้คนในชุมชนรู้จกัการบริหารจดัการกลุ่มดว้ยตนเอง และให้คนในชุมชนไดมี้การพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั เปิดทาํการเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกทุกวนัพุธ วนัเสาร์ วนัแรกและวนัส้ินเดือน การรับฝากเงิน จาํแนก
ออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทออมหุ้น ประเภทฝากเผื่อเรียก ประเภทฝากประจาํ 12 เดือน และประเภทฝากพิเศษ
สาํหรับเด็กนักเรียน เปิดโอกาสให้สมาชิกกูไ้ดเ้ดือนละ 2 คร้ัง คือ วนัท่ี 3 และวนัท่ี 20 ของทุกเดือน แบ่งการกูเ้งิน
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทกู้เพ่ือการศึกษาประเภทกู้เพ่ือการประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยามฉุกเฉิน มีการ
บริหารจัดการกลุ่มโดยมีการวางแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยโครงสร้างการ
บริหารงานของกลุ่ม แบ่งออกเป็น 1) สมาชิกกลุ่มออมทรัพยฯ์ 2) คณะกรรมการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยฯ์ 3) 
การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวก การให้ความรู้ การกาํกบัติดตาม การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก 
โดยมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนคณะกรรมการ มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือใหก้ลุ่มสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยการใหเ้งินปันผล ดอกเบ้ียเงินฝาก การให้เงินกูอ้ตัรา
ดอกเบ้ียตํ่า สวสัดิการต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ประจาํปี และมีการตรวจสอบการดาํเนินงานโดยกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบ 

2. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 1) ปัญหาเก่ียวกบับริหารจดัการ และการทาํบญัชี จึงประสานงานดา้น
การสร้างเครือข่ายกบักลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตอ่ืนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชีกลุ่มจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถดาํเนินการเองไดเ้อง 2) การเรียกเก็บคืนเงินจากการกูย้ืม มีปัญหาการส่งคืนล่าชา้ แต่
ไม่มีสมาชิกขาดส่ง จึงไดก้าํหนดกติกาการเสียค่าปรับล่าชา้ ไม่เกินร้อยละ 3 บาท ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กลุ่ม  และ3) ปัญหาเงินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ จึงมีการสนบัสนุนให้สมาชิกออมเงินเพ่ิมข้ึน หรือการเพ่ิมสัจจะราย
เดือน และรับสมาชิกเพ่ิม 

  
                                                 
* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** ดร., อาจารย์, วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ครอบครัว ประชาชน
ในชุมชน หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ให้การสนบัสนุนความรู้เร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม การจดัทาํระบบบญัชี และ
สนับสนุนสินเช่ือเงินกู ้2) ปัจจยัภายในไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ยึดมัน่ในอุดมการณ์ มีกฎระเบียบ
ของกลุ่มจากการดดัแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของกรมการพฒันาชุมชนภายใตค้วามเห็นชอบในท่ีประชุมของกลุ่มออม
ทรัพย ์และ 3) ปัจจยัทาํงสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วถีิชีวติ วฒันธรรม และปัจจยัดา้นผลประโยชน์ส่งผลให้คนในชุมชนมี
มีความใกลชิ้ดผูกพนั มีความเอ้ืออาทรและเก้ือกูลกนั มีการพฒันาตนเอง และการประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้โดยแนวทาํงในการพฒันาของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต คือ สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของให้แก่
สมาชิก การพ่ึงตนเอง การควบคุมกนัเอง และสมาชิกทุกคนตอ้งมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ 
ความเห็นอกเห็นใจ ความไวว้างใจกนั ส่งผลให้กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่
การอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีในสงัคม 
 
ค าส าคญั:  กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ/ กู่กาสิงห์ /เกษตรวสัิย/  จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ให้มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน ประชาชนมีความกินดีอยูดี่ 
จะตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของชุมชนท่ีเขม้แข็ง การท่ีจะสร้างชุมชนให้เขม้แข็งไดน้ั้น ดา้นหน่ึงจะตอ้งอาศัยองค์กร
ธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนในชุมชนเพ่ือเป็นกลไกในการทาํหนา้ท่ีท่ีสาํคญั กลุ่มออกทรัพยก็์จดัเป็นองคก์รธุรกิจหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึน
ในชุมชน โดยคนในชุมชน บริหารงานเพ่ือคนในชุมชน นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพยย์งัไดเ้ช่ือมโยงกบัองค์กรธุรกิจ
อ่ืนๆ อีกมากมาย และท่ีสําคญั คือ กลุ่มออมทรัพยจ์ะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัของกลุ่มการผลิตต่างๆ อีกมากมาย 
เพราะในระยะเวลาท่ีผา่นมาเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ เม่ือส้ินแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 ประเทศไทย
ประสบความสาํเร็จในดา้นการพฒันาในภาพรวมเป็นอยา่งดี อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 7-8 ต่อปี แต่
เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจจะกระจุกตวัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  

 นบัตั้งแต่ประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซ่ึงผลท่ีไดมุ่้งเนน้พฒันาเศรษฐกิจเป็น
ด้านหลัก โดยการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ทําให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมมีอตัราการขยายตวัท่ีสูงข้ึน ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศจึงเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโนม้จากภาคเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม ซ่ึงแมว้่าการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมี
ผลดีในการเพ่ิมผลิตภณัฑ์มวลรวม แต่ในระยะยาวมิไดช่้วยให้เกิดการกระจายตวัอย่างทัว่ถึง ทาํให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ประสบกบัปัญหาความเหล่ือมลํ้าในเร่ืองรายได ้ส่งผลใหเ้กิดความยากจนข้ึนในชนบททัว่ไป 

นอกจากน้ีการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยงัส่งผลให้ชุมชนในเขตชนบทล่มสลาย 
อนัเน่ืองมาจากการปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วระหวา่งเมืองกบัชนบท ระบบเศรษฐกิจเงินตราไดเ้ขา้
ไปมีบทบาทในชุมชนชนบทมากข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงานเขา้สู่เมือง ส่วนคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนและ
พยายามท่ีจะรักษาอาชีพของตนไวก็้มกัจะประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหาดา้นเงินทุน ซ่ึงระยะเวลา
ท่ีผา่นมาคนในชนบทส่วนใหญ่จะอาศยัการพ่ึงพาเงินทุนจากแหล่งเงินกูน้อกระบบ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ี
สูง กอปรกบัคนเหล่าน้ีมีมีฐานะท่ียากจน ทาํใหข้าดโอกาสทางการศึกษา ขาดความรู้และประสบการณ์ จึงถูกเอารัดเอา
เปรียบไดง่้าย (ภูษณิศา กนัทิยะ, 2554) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กรมพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึนตามเกณฑ์
ความจาํเป็นพ้ืนฐานดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมพ่ึงตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ให้การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ทั้งในดา้น
สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งการพฒันากลไก 3 อยา่งคือ ระบบกลุ่ม ระบบขอ้มูล และระบบแผน ดว้ยการ
ใช้กิจกรรมพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ เป็นเคร่ืองมือดาํเนินการตามหลกัและวิธีพฒันาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้การเรียนรู้ และมีสาวนร่วมในการพฒันาตนเองและสงัคม (ภูษณิศา กนัทิยะ, 2554) 

จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ให้ประชาชนรู้จัก
ประหยดัและการออมเงิน แลว้นาํเงินออมดงักล่าวมาสะสมรวมไวเ้ป็นกองทุนในรูปของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในดา้นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใชจ่้ายในยามจาํเป็นดว้ยการบริหารจดัการของสมาชิก
และแบ่งปันช่วยเหลือกนัในชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพฒันา
ตนเอง   

การดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตท่ีจดัตั้งข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นการบริหาร จดัการแบบเป็น
กนัเองขาดระบบขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน จากการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงาน ของจงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีผ่านมามี
กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตในระดบัดีเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีประสบ ผลสําเร็จ ดว้ยเหตุน้ีทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพื่อตอ้งการให้ทราบถึง ปัจจัยตามกรอบแนวคิดในด้านคุณลักษณะผูน้ํา การบริหารจัดก ารท่ีดี การมี
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ความสามคัคี และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต จึงเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้ง
เป็น กรณีศึกษา 
 
ค าถามในการศึกษา 

1. สภาพการดาํเนินงานและแนวทางในการพฒันาของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
ออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นอยา่งไร 

2. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 
ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นอยา่งไร 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 
ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็มีอะไรบา้ง 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานและแนวทางในการพฒันาของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออม
ทรัพย ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต: กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออมทรัพย ์
หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัร้อยเอด็ 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ผูว้จิยัเลือกศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรออมทรัพย ์หมู่ท่ี 1 ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั

ร้อยเอ็ด เน่ืองจากเป็นกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตท่ีมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ คือ เป็นกลุ่มท่ี ประสบความสําเร็จ มีเงิน
หมุนเวียนจาํนวนหลายลา้นบาท และก่อตั้งมานานกวา่ 10 ปี โดยศึกษา จากกลุ่มให้ขอ้มูลหลกั (Key Information) 4 
กลุ่ม คือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต สมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ผูน้าํชุมชน และเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างมีโครงสร้าง การสังเกต ขอ้มูลท่ีได้เป็นขอ้มูลท่ีมีประเด็นหรือ
สาระสาํคญัท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) แบบเจาะจง 4 
กลุ่ม คือ 1) เจา้หนา้ท่ีรัฐ จาํนวน 2 คน 2) ผูน้าํชุมชน จาํนวน 4 คน 3) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จาํนวน 4 คน และ 4) 
สมาชิกกลุ่ม จาํนวน 5 คนโดยนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดท้ั้งหมดไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งและแยกแยะโดย
วธีิการเชิงพรรณนา (Descriptive research) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รวมทั้งศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร
ต่างๆ นาํมาวเิคราะห์ร่วมดว้ย 
สรุปผลการศึกษา 

 1. สภาพทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกู่กาสิงห์ เร่ิมการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  
สามารถดาํเนินงานดว้ยความเรียบร้อย จนกระทัง่ปัจจุบนั มีสมาชิกจาํนวน  145  คน มีเงินสัจจะสะสม  518,000   บาท 
และมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ  357,000   บาท มีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 5 ประการ 
ดงัน้ี เพื่อให้คนในชุมชนรู้จกัการออม มีสัจจะและมีคุณธรรมเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน พฒันาและส่งเสริมอาชีพ

ปัจจยันาํเขา้ 

1. สมาชิกกลุ่ม 
2. คณะกรรมการ 
3. เงินทุนกลุ่ม 
4. การสนบัสนุนจาก
หน่วยงานรัฐและชุมชน 
5. กฎระเบียบในการ
ดาํเนินงาน 

กระบวนการ 

 
การบริหารจดัการกลุ่ม 
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

ผลลพัธ์ 

 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่ม

ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

ผลกระทบขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Impact) 
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ของสมาชิก ให้คนในชุมชนรู้จกัการบริหารจดัการกลุ่มดว้ยตนเอง และให้คนในชุมชนไดมี้การพบปะแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

2. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 1) ปัญหาเก่ียวกบับริหารจดัการ และการทาํบญัชี จึงประสานงานดา้น
การสร้างเครือข่ายกบักลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตอ่ืนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชีกลุ่มจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถดาํเนินการเองไดเ้อง 2) การเรียกเก็บคืนเงินจากการกูย้ืม มีปัญหาการส่งคืนล่าชา้ แต่
ไม่มีสมาชิกขาดส่ง จึงไดก้าํหนดกติกาการเสียค่าปรับล่าชา้ ไม่เกินร้อยละ 3 บาท ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กลุ่ม  และ3) ปัญหาเงินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ จึงมีการสนบัสนุนให้สมาชิกออมเงินเพ่ิมข้ึน หรือการเพ่ิมสัจจะราย
เดือน และรับสมาชิกเพ่ิม  
 3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ครอบครัว ประชาชน
ในชุมชน หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ให้การสนบัสนุนความรู้เร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม การจดัทาํระบบบญัชี และ
สนับสนุนสินเช่ือเงินกู ้2) ปัจจยัภายในไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ยึดมัน่ในอุดมการณ์ มีกฎระเบียบ
ของกลุ่มจากการดดัแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของกรมการพฒันาชุมชนภายใตค้วามเห็นชอบในท่ีประชุมของกลุ่มออม
ทรัพย ์และ 3) ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วถีิชีวติ วฒันธรรม และปัจจยัดา้นผลประโยชน์ส่งผลให้คนในชุมชนมี
มีความใกลชิ้ดผูกพนั มีความเอ้ืออาทรและเก้ือกูลกนั มีการพฒันาตนเอง และการประกอบอาชีพสุจริต จนสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
 
อภิปรายผล 

การบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตกู่กาสิงห์ ใชอ้งคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการจูงใจ และดา้นการควบคุม โดยในเร่ืองการวางแผนนั้นจะทาํให้กลุ่มมี
เป้าหมายและทิศทางท่ีแน่นอน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุกองคก์รหรือกลุ่มตอ้งมี เพราะเป็นตวักาํหนด
เป้าหมายขององค์กรหรือกลุ่ม และช่วยให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางท่ีแน่นอนและไปในทางเดียวกนั นอกจากน้ี 
การจดัองคก์ร การจูงใจ และการควบคุม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยให้องคก์รหรือกลุ่มประสบความสาํเร็จ
ดว้ยเช่นกัน กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต เป็นการสร้างและพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพท่ีนําไปใช้ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซ่ึงการจะทาํให้กลุ่มออมทรัพยฯ์ มีความเขม้แข็งและประสบความสําเร็จไดน้ั้นควร
พฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) ความรู้สึกเป็นเจา้ของ 2) การพึ่งตนเอง 3) การควบคุมกนัเอง และ 4) คุณธรรม ดงันั้นใน
การพฒันากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตน้ีจาํเป็นจะตอ้งยึดการสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ การพ่ึงตนเอง การควบคุม
กนัเอง ภายใตห้ลกัคุณธรรมทั้ง 5 ประการจึงจะส่งผลใหก้ลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1) สมาชิกและคณะกรรมการจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มออมทรัพย ์
วตัถุประสงค์กลุ่ม จาํนวนเงินฝาก การกูเ้งิน การคํ้ าประกนั รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั การมีส่วนร่วมในการคดัเลือกและเป็นกรรมการบริหารจดัการ การกาํหนดแผนงานประจาํปี การตรวจสอบ
การทาํงานของคณะกรรมการ การเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดน้ีนาํไปสู่ความ
ไวว้างใจ อนัจะทาํให้สมาชิกรู้สึกมีความเป็นเจา้ของซ่ึงเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีสาํคญัยิง่ของการดาํเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
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 2) ควรมีการหมุนเวยีนคณะกรรมการบริหารจดัการกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ เพ่ือใหเ้กิดความภาคภูมิใจวา่เป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ 
 3) ควรมีการส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ให้ความสาํคญักบัการออมเงิน และการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
กลุ่ม เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะมีอาย ุการใหค้นรุ่นใหม่ช่วยสานต่อจะทาํให้ความสาํเร็จอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรทาํการวจิยัประเมินผลและติดตามผลการกูย้มืเงินของสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต วา่นาํไปใช้
ตามวตัถุประสงคข์องการกูย้มืหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
 2) ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการฝึกอบรมว่าสมาชิกกลุ่มออมทรัพยฯ์ ว่ามีความตอ้งการอบรม
ความรู้ดา้นใดบ้างในการประกอบอาชีพ เพ่ือนาํไปสู่การสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกบัความตอ้งการของ
สมาชิกกลุ่ม 
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5. Local Government / Special Economic Zone 
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13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Abstract 
 

The objective of this research aims to study and to compare People's expectation and opinion 

toward the Operation of the Officers in Kerng Sub-district Organization, Muang District, 

Mahasarakham Province. The sampling are the people who are 18 years old or older, living in Kerng 

Sub-district, Muang District, Mahasarakham Province which are consisted of 361 persons. The 

stratified random sampling are used as the instrument for collecting data with rating scale questionnaire 

and the discrimination power between 0.2205 to 0.8280 and reliability at 0.9301.  The statistics used are 

frequency, percentage, mean, standard deviation and One way ANOVA with the statistic significance 

at .05 level. 

 

 The results of the study are as follows:  

 People‟s expectation toward the Operation of the Officers in Kerng Sub-district 

Organization, Muang District, Mahasarakham province as overall was in moderated level. People‟s 

opinion toward the Operation of  the Officers in Kerng Sub-district Organization, Muang  District, 

Mahasarakham  province as overall was in moderate level. The  results  of  the  comparison  People‟s  

expectation  toward  the  Operation  of  the Officers in Kerng Sub-district Organization, Muang  

District, Mahasarakham province  classified  by  living in different villages  as  overall and each aspect  

are different by the statistical significance at .05 level.  

  The organizing campaign even to promote the development of environmental  protection 

and guideline for the protection to care and maintenance of natural resources are recommended.   

 
 
Keywords : People’s expectation / People’s opinion / Operation of the Officers in Subdistrict  
                    Administrative Organization 
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ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเกิง้  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม 

ธัญญลกัษณ์   อุตริ*  
ยุภาพร   ยุภาศ ** 

 วทิยา  เจริญศิริ *** 
ศักดิ์พงศ์   หอมหวล**** 

บทคดัย่อ  
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวดั 
มหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  ประชาชนท่ีมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้ง จาํนวน                 
361 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวม 
ขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ .2205 ถึง .8280 และค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 
0.9301สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว (One way 
ANOVA) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05  
 ผลการวจิยัพบว่า  
               ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  
อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดความคิดเห็นของประชาชน ต่อ
การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัม หาสารคาม 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากการเปรียบเทียบระดับความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชน ต่อการ
ดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดั มหาสารคาม 
จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติ ท่ีระดบั .05 
     ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีคือควรจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมพฒันาในการรักษา ส่ิงแวดลอ้มและ                 
มีแนวทาํงในการคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมํ่าเสมอและให้ประชาชนเขา้มามี ส่วน
ร่วมดว้ย 
 
ค าส าคญั : ความคาดหวงัของประชาชน/ ความคดิเห็นของประชาชน/ การด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีข่อง 
                องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
*** ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

****อาจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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บทน า 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
กระจายอาํนาจการปกครอง การบริหาร และการตดัสินใจของรัฐบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีระดบัตาํบล เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ไดแ้กไ้ขปัญหา และสนองตอบความตอ้งการของ
ตนเองโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางดา้นการปกครอง การบริหาร ท่ีเรียกวา่ การปกครองตนเอง (Local Self 
Government) ตามระบอบประชาธิปไตย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ด
กบัประชาชนมากท่ีสุด คือมีสมาชิกสภาและผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในตาํบล มีการ
บริหารงานโดยใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตดัสินใจ กาํหนดทิศทางและวางแผน
พฒันาตาํบล กาํกบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การบริหารงาน
ก็ย่อมสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินระดับตําบลตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหป้ระชาชนในตาํบลมีความรู้สึกเช่ือมัน่และศรัทธาต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลของ
ตน และเป็นเคร่ืองมือท่ีดีสาํหรับนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีจะกา้วและพฒันาตนเองไปสู่นกัการเมืองระดบัชาติต่อไป 
(ถวลิวดี บุรีกลุ.  2552 : 99) 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม มี
หน้าท่ีในการจดัสรรผลประโยชน์และให้บริการสาธารณะท่ีจาํเป็นแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  แต่ในการบริหารงานหลายปีท่ีผ่านมาไดพ้บปัญหาว่า 
สมาชิกสภาและผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ยงัขาดความเขา้ใจในบทบาท อาํนาจและหนา้ท่ี รวมถึง
การปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีนั้นๆ วา่จะดาํเนินการอย่างไร หรือกล่าวไดว้่ายงัขาดทกัษะในการปฏิบติัตาม
หนา้ท่ี ขาดคู่มือท่ีจะแนะนาํการทาํงานตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย และปฏิบติัได ้  ซ่ึงทุกองคก์ร
กาํลงัประสบปัญหาอยู ่ประชาชนในพ้ืนท่ียงัขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทาํงาน และ
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในชุมชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาดา้นการให้บริการสาธารณะโครงสร้างขั้น
พ้ืนฐาน ไม่วา่จะเป็นการคมนาคมภายในหมู่บา้นส่วนใหญ่ยงัไม่สะดวกไม่ปลอดภยั การบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
โทรศพัท์สาธารณะยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ระบบประปาหมู่บา้นท่ีมีอยูไ่ม่สะอาด ไม่ไดม้าตรฐาน และ
ใหบ้ริการประชาชนไดไ้ม่ครบทุกครัวเรือน ไม่สามารถใชน้ํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคตลอดปีเกษตรกรมีรายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพตํ่า ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ียงัไม่มี
ประสิทธิภาพ ยงัคงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอีก (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง : 2552) 
  ผูว้ิจยัทาํการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงาน
ตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้ปิดโอกาส
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานโดยมีส่วนร่วมในการจดัเวที
ประชาคมเพื่อจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และยงัเนน้การใหบ้ริการประชาชนเป็นสาํคญั  เม่ือ
มีการปฏิรูประบบราชการองค์การบริหารส่วนตาํบลได้มีการปรับการดาํเนินงานให้ทันกับการปฏิรูประบบ
ราชการ  โดยมีการนาํเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้ และมีการวเิคราะห์ระบบการทาํงาน  เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบติังานใหเ้กิดความกระชบัและรวดเร็วข้ึนเพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บการตอบสนองจากการดาํเนินงานและยงั
มีประชาชนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้น  การแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะซ่ึงองคก์ารบริหาร
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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Mahasarakham University 
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ส่วนตาํบลเก้ิง ไดน้าํมาปรับปรุงแต่ยงัไม่มีการศึกษาท่ีเป็นวิชาการอย่างเป็นระบบ ดงันั้นการท่ีจะระบุไดว้า่การ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม มีผลต่อประชาชน
อยา่งไรนั้น วธีิการท่ีจะวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนคือ ตอ้งมีการดาํเนินการศึกษา  และวิจยัโดยสาํรวจความคาดหวงัและ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมือง
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม    
  ผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  จึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัและ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมือง
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลต่อไป              
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  1. เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม           
  2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  
3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม   
                                                                                                                                                                                                                               
ขอบเขตการวจิยั                                                                                                                                                                          
   1. พืน้ทีศึ่กษา  คือ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม                                                               
   2. ประชากร  คือ  ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม  ท่ีเป็นหัวหนา้ครัวเรือนหรือบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎรครัวเรือน
ละ1 คน จาก 3,711 ครัวเรือน  
   3. กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม  ท่ีเป็นหัวหนา้ครัวเรือนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎรครัวเรือนละ 1 
คน  เป็นกลุ่มประชากร  จาํนวน  361 คน จาก 3,711  ครัวเรือน โดยใชว้ิธีการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม
สูตรของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane. 1972 : 737)  
 ขั้นตอนที ่ 1  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอ
เมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 361 คน 
       ขั้นตอนที่ 2  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยการกาํหนดใหก้ลุ่มประชากรและกลุ่ม  ตวัอยา่ง  และใชว้ิธีกาํหนดสัดส่วนของกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 361 คน 
   ขั้นตอนที ่3  ใชว้ธีิการเลือกสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก 
   4. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกเป็น 14 หมู่บา้น  
   5. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ตามพระราชบญัญติัสภา
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 749 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552  ภายใตข้อ้บงัคบัแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ตามมาตรา 67  อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไว ้ 9 ดา้น  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้ าทางบก 
รักษาความสะอาดาของถนน  ทางนํ้ า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลป้องกนั
โรคและระงบัโรคติดต่อ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมส่งเสริมการ
พฒันาสตรี  เด็กเยาวชน  ผู ้สูงอายุและผูพิ้การคุ้มครอง  ดูแล  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดี ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 
 ผูว้จิยัไม่นาํเอาอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขอ้ท่ี 9 เป็นอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัตาม
กฎหมายอ่ืนเพราะเป็นลกัษณะหนา้ท่ีไม่ชดัเจน  เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีทางราชการมอบหมาย  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนตามแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
  ตอนที ่  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล   
             ตอนที ่  2  แบบสอบถามความคาดหวงัและความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม 
 
การสร้างเคร่ืองมอืวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยมีวธีิการสร้างแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. กาํหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบท่ีจะทาํให้ทราบถึงระดบั
ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม  แล้วนํามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามทั้ ง
แบบสอบถามปลายปิดและแบบปลายเปิด  ทั้งน้ีผูว้ิจัยไดป้รับปรุงแบบสอบถามของพิชัย  วฒันกิติกุล (2549: 
ภาคผนวก)  ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวดั
มหาสารคาม 
  3. นาํร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบ  แกไ้ข  เสนอแนะ  
ปรับปรุง  เพื่อความเหมาะสมและถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
  4. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญให้พิจารณา  และทาํการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษา และการวดัผลประเมินผลโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
วตัถุประสงค ์ (Index of Item ” Objective Congruence  หรือ  IOC)  ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน                                                                                                                                                                           
  5. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นผูเ้ช่ียวชาญ  โดยนาํแบบสอบถามขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย  IOC  ทุกขอ้มีค่าเท่ากบั  
1  นาํไปทดลอง  (Try  out)  กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลลาดพฒันา อาํเภอเมือง จงัหวดั
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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มหาสารคาม  จาํนวน  40  คน  และนาํผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  (Reliability) โดย
วธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543:100)                                                                                                                                                       
  6. จดัพิมพท่ี์เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ดาํเนินการ  ดงัน้ี          
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม                                                                                  
  2. นาํแบบสอบถาม ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding form)               
  3. นาํแบบสอบถามท่ีลงรหสัแลว้  ใหค้ะแนนแต่ละขอ้จากอาํนาจการจาํแนกรายขอ้ใน 
แบบสอบถาม  กาํหนดไว ้5 ระดบั  ใหค้ะแนนดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด.2543 : 100)       
    มากท่ีสุด  กาํหนดให ้ 5 คะแนน 
    มาก   กาํหนดให ้ 4 คะแนน 
    ปานกลาง  กาํหนดให ้ 3 คะแนน 
    นอ้ย   กาํหนดให ้ 2 คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด  กาํหนดให ้ 1 คะแนน 
  4. นาํแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ไปประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
ทั้งกาํหนดเกณฑก์ารใหก้ารใหค้วามหมายเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด.2543 : 100)  ดงัน้ี                                                                 
    ค่าเฉล่ีย  4.51 ” 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด                                                                                 
    ค่าเฉล่ีย  3.51 ” 4.50  หมายถึง  ระดบัมาก                                                                               
    ค่าเฉล่ีย  2.51 ” 3.50  หมายถึง  ระดบัปานกลาง                                 
    ค่าเฉล่ีย  1.51 ” 2.50  หมายถึง  ระดบันอ้ย                                                                                    
          ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.50  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ล าดบัขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม   
ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ( Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)   
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงาน
ตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่  
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 
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   เกณฑ์การให้คะแนนความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม ความหมายเฉล่ีย 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2543 : 100)  ดงัน้ี   
    ค่าเฉล่ีย    ระดบัความคาดหวงัและความคิดเห็น 
    ค่าเฉล่ีย  4.51 ” 5.00   หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                                                                          
    ค่าเฉล่ีย  3.51 ” 4.50    หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก                                                                               
    ค่าเฉล่ีย  2.51 ” 3.50   หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง                                
    ค่าเฉล่ีย  1.51 ” 2.50    หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย                                                                                   
    ค่าเฉล่ีย  1.00 ” 1.50   หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด                                                                  
  ตอนที ่4  ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม  
 
ผลการวจิยัพบว่า 
  หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม สรุป
ผลการวจิยั  ดงัน้ี 
  1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
จาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  7 ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการป้องกนั
โรคและระงบัโรคติดต่อ รองลงมาคือ  ดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ ดา้นการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ด้านการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน ดา้นการจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธาร
ภยั ดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น  คือ ดา้นการคุม้ครองและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
  2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
จาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการป้องกนั
โรคและระงบัโรคติดต่อ รองลงมาคือ  ดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ ดา้นการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และดา้นการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารภยั ดา้นการจดัให้และบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก ดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า 
ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้ งกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และด้านการคุ้มครองและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
  3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามหมู่บา้น
ท่ีอยูอ่าศยั  โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเร่ือง ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  ผูว้จิยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 อภิปรายผลตามสมมตฐิานที่ 1  ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง          
 ผลการวจิยัพบวา่  ระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 
4.69) 
 ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจเป็นเพราะวา่  
   1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิงอาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม   
มีความคาดหวงัในด้านการป้องกนัและระงับโรคติดต่อได้แก่ มีการกาํจัดลูกนํ้ ายุงลายเป็นประจาํทุกปี มีการ
รณรงคป้์องกนัโรคติดต่อท่ีสาํคญั เช่น ไขเ้ลือดออก โรคฉ่ีหนู  เป็นประจาํทุกปี   
   2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเก้ิง   อําเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัด
มหาสารคาม   มีความคาดหวงัในดา้นการจดัประเพณีตามเทศกาลเป็นประจาํทุกปี  รวมถึงการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมประเพณีต่างๆ 
 จากผลการวจิยัในระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่  ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  มีความตอ้งการและปรารถนาท่ีสูง เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งใจไวค้วามคาดหวงัดงักล่าวจึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวงัของนกัจิตวิทยา
ในกลุ่มปัญญานิยมหลายคนประกอบดว้ย  Vroom   Lawler และ Porter  มีความเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกท่ีใช้
ปัญญาในการตดัสินใจว่าจะกระทาํพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสนองความตอ้งการของ
ตนเอง 
 ผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบั  คุณาวฒิุ ไชยคาํภา (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า การ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการวิจัยไม่สอดคลอ้ง กบั จารุณี  ธนิตกุล (2550 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การ
ดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยั พบว่า 
ระดบัการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  
  อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ผลการวจิยัพบวา่  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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2. Transnational Issues in ASEAN 
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11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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   ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจเป็นเพราะวา่    
   1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม เห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม มีการดาํเนินงาน
ด้านการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน ได้แก่ การจัด
ประเพณีตามเทศกาลเป็นประจาํทุกปี 
   2.  องค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม มีการ
ดาํเนินงานป้องกันและการระงับโรคติดต่ออย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อท่ีสําคัญเช่น 
ไขเ้ลือดออก   โรคฉ่ีหนู  เป็นประจาํทุกปี 
   3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ให้ความสาํคญั
ในการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ มีความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่คนชราอยา่งทัว่ถึง  
มีการสนบัสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
   ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั สมมาศ โชคชยัวฒันากร (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล ในจงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศึกษา พบวา่ 
สมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 8 ดา้น 
พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั  จิตรลดัดา ถ่ินสาํราญ (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอศรีเชียงใหม่ 
จงัหวดัหนองคาย ผลการวจิยัโดยรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  
                       ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้ง กบั จารุณี  ธนิตกุล (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การ
ดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอสมเด็จจงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยั พบว่า 
ระดบัการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง      
 อภิปรายผลตามสมมตฐิานที ่3 ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้นท่ีต่างกนั มีความคาดหวงัและความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลเก้ิงอาํเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม แตกต่างกนั 
  ผลการวิจยัพบวา่  ความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมือง มหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  จาํแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั  
โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการวจิยัท่ีพบ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ ผลของการวิจยัท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะวา่   
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  มีการเปล่ียนแปลงและก่อรูปของ
สภาพสงัคม  การยา้ยถ่ินฐาน ความเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  การเกิด
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่  การเกิดอาคารพาณิชย ์ การคา้ขาย การท่ีมีเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลกัผ่าน และมี
สถานบริการนํ้ ามนัขนาดใหญ่   จึงอาจจะส่งผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม การดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาความสะอาด  ของถนน  ทางนํ้ า ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้ งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมือง มหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่ 2 ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือ  ดา้นการคุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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(  = 4.27)  และดา้นการรักษาความสะอาด  ของถนน ทางนํ้ า ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะรวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลู (  = 4.36) 
  จากท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัต่าง ๆ ภายนอกท่ีเขา้มาสู่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเก้ิง อาํเภอ
เมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ไดส่้งผลต่อบางเขตหมู่บา้น นาํไปสู่ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในหมู่บา้นท่ี
อยูอ่าศยั   
  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั  สุเทพ เหนือโพธ์ิทอง (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอโพน
พิสัย จงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลต่อการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง และรายดา้นพบวา่ ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ขอ้และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอโพนพิสัย จงัหวดั
หนองคาย พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         
                    ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้ง กบั  ประสงค ์พิมพพิ์ทกัษ ์(2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะเคียน อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 
ผลการวิจยัพบวา่การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครโดยรวม
และรายได ้ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเม่ือจาํแนกเพศ อาย ุวฒิุ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาย ุและเขตท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   จึงไดก้าํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้   ดงัน้ี 
   1.  ควรใหก้ารสนบัสนุนการกาํจดัลูกนํ้ า ยงุลายอยา่งเป็นประจาํทุกปี 
   2.  ควรให้ความสาํคญัและส่งเสริมการรณรงคป้์องกนัโรคติดต่อท่ีสาํคญั เช่น ไขเ้ลือดออก  
โรคฉ่ีหนู  เป็นประจาํทุกปี 
   3.  ควรสนบัสนุนใหก้ารช่วยเหลือในกิจกรรมศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
   4. ควรจดักิจกรรมรณรงค ์ ส่งเสริมพฒันาในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ถนน ลาํนํ้ า ทางเดิน  
ท่ีสาธารณะ   รวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู     
   5. ควรกาํหนดแนวทางในการ คุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งสมํ่าเสมอ  มีการทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ  มีการทาํความสะอาดท่ีสาธารณะเป็นและ
จดักิจกรรมรณรงคก์ารรักษาความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
   ควรแนวทางการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเก้ิง อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคามและควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิง
ลึก โดยใชว้ีธีการสนทนากลุ่ม หรือการสัมมนา กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล อาทิ  
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เจา้หนา้ท่ี ผูน้าํ กรรมการหมู่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และตวัแทนประชาชน เพ่ือนาํมาซ่ึงการได้
ปัญหาและแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยภุาพร  ยภุาศ  อาจารย ์ดร.วิทยา  เจริญศิริ และอาจารย ์ดร.
ศกัด์ิพงศ ์ หอมหวล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ท่ีไดเ้มตตาอนุเคราะห์ใหค้วามรู้เป็นอยา่งดียิง่สาํหรับผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณประชาชนในเขตตาํบลเก้ิง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคามทุกท่าน  ท่ีได้
กรุณาตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  เพื่อเป็นประโยชน์ในวจิยั 
 คุณค่าและประโยชน์จากการวิจยัคร้ังน้ี  ขอมอบบูชาพระคุณบุพการี  ครู-อาจารย ์ บุคคลท่ีมีส่วนร่วม
ทุกท่าน  ท่ีใหก้ารศึกษา  อบรมสัง่สอนและผูท่ี้ใหก้ารอุปถมัภช่์วยเหลือมาโดยตลอด  ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความมานะ
พยายาม  จนประสบผลสาํเร็จเป็นประโยชน์เพ่ือสงัคมต่อไป 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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The Quality for Service Registration and Identification’s Population Office 
Under Amphur Thakunto Registration Office, Thankunto District, 

Kalasin Province 
 

     Saybua  Ountaya* 
Sanya  Kenaphoom ** 

 
Abstract 

 
The objectives of this research are :  1. to study the quality for service registration and 

identification's population office under Amphur Thakunto registration office, Thakunto District, 

Kalasin Province, 2. to compare the quality for service registration and identification's population 

office under Amphur Thakunto registration office, Thankunto District, Kalasin Province follows of 

people‟s attitude classified by sex, age, education, career and income per month. Including to this 

study, the suggestion is for the development the quality for service in registration and identification‟s 

population office under Amphur Thakunto registration office, Thakunto District, Kalasin Province.   

The sample are local people of 300 subjects who used to take a service. The instrument used in the 

study are the five rating scale with 0.95 of Reliability. Discrimination power are between 0.50 - 0.77.  

The IOC are between  0.66 - 1.00. Data are analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation,  t-test (Independent sample) and F-test (One - way ANOVA). The quality Data was analyzed 

by content analysis.  

 Result of the findings were as follows: 

 1. Overall, the level of the quality for service registration and identification‟s population office 

under Amphur Thakunto registration office, Thakunto District, Kalasin Province are at high level. 

Considering each aspect found two aspect are high level ranging the arithmetic mean from the highest 

to the lowest levels ; namely, officer‟s behavior, the officer‟s performance, However , there is one 

moderate level which is the place location for working. 

 2. Hypothesis are tested found that ; People with different of sex, age, education,  career and 

income per month have their attitude towards the quality for service registration and identification‟s 

population office under Amphur Thakunto registration office, Thankunto District, Kalasin Province as 

overall are indifferent with statistical significant at .05 levels. However, considering each aspect 

classified by their sex, age and education are different with statistical significant at .05 levels.  

 3. The suggestion about how to develop the quality for service registration and identification‟s 

population office under Amphur Thakunto registration office, Thankunto District, Kalasin Province, 

ranging from the three first range highest levels ; namely, the officer should be service in overtime or       

at noon, the officer should be enthusiastic and be sincerely and it should be prepare the receptionist 

suggest and explain about ask for service clearly. 

 

Keyword: Quality for Service Registration / Thakunto District, Kalasin Province 

                                                 
*MA student(Public Administration). Faculty of College of Law and Government.  Rajabhat Mahasarakham University  

** Ph.D., Lecturer, Faculty of College of Law and Government. Rajabhat Mahasarakham University.Advisor 
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คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน และบัตรส านักทะเบียน 
อ าเภอท่าคันโท จังหวดักาฬสินธ์ุ 

สายบัว  อุ่นทะยา* 
สัญญา  เคณาภูมิ** 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชน  ดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สํานกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงาน
ทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามทศันะของประชาชน จาํแนกตามเพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้และ เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้น
งานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ประชาชนจาํนวน 300 คน ไดม้าโดยการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร ทาํโร่ยามาเน่ และวิธีการสุ่มแบบง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 27 ขอ้ ไดค้่าความ
เช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั 0.95  ไดค้่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ทั้งฉบบั 0.50 - 0.77  ไดค้่า IOC รวมทั้งฉบบั 0.67 - 1.00  สถิติ
ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาํงเดียว (F - test / One”way ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบวา่ 
 1. คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอ   ท่าคนัโท จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี  และดา้นวธีิการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ส่วนท่ี
เหลืออีก 1 ดา้น พบวา่ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีทศันะต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จังหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการ
ดา้นงานทะเบียนและบตัร ไม่แตกต่างกนั ดา้นอายปุระชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการดา้น
งานทะเบียนและบตัรไม่แตกต่างกนั ดา้นการศึกษาประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันะต่อคุณภาพการ
ให้บริการดา้นงานทะเบียนและบตัรไม่แตกต่างกนั ดา้นอาชีพประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันะต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนและบตัรไม่แตกต่างกนั ดา้นรายไดป้ระชาชนท่ีมีรายไดต้่างกนัมีทศันะต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนและบตัรไม่แตกต่างกนั 
 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สํานักทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยเรียงลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ี ควร
ให้บริการล่วงเวลา หรือบริการในช่วงพกัเท่ียง  เจา้หนา้ท่ี ควรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ ควรจดั
เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ คอยใหค้าํแนะนาํ ช้ีแจงขั้นตอน การขอรับบริการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 
 

ค าส าคญั : คุณภาพการให้บริการประชาชน / อ าเภอท่าคนัโท, จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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บทน า 
  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาํหนดให้การ

บริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจ และการยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลงาน ทั้งน้ีในการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ตอ้งใชว้ิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  2550 : 50) ปัจจุบนัประชากรของ
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบักระแสสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ ทาํใหป้ระชากรในสงัคม  มีความ
ตอ้งการต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐมากข้ึนเป็นลาํดบั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยสาํนัก
บริหารการทะเบียนในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริการประชาชนดา้นทะเบียนและบตัร จึงไดมี้การ
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ทะเบียนช่ือบุคคล งานทะเบียนครอบครัว งานบตัรประจาํตวัประชาชน ถือวา่สาํนกัทะเบียนอาํเภอ เป็นศูนยร์วม
ในการบริการประชาชนในเขตอาํเภอ เพราะเป็นส่วนราชการท่ีออกเอกสารราชการยืนยนั กาํหนดสถานะแห่งการ
เป็นพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นประชาชนในเขตอาํเภอตอ้งมาใชบ้ริการจากทางราชการผา่นสาํนกัทะเบียนอาํเภอ 
ถือเป็นหนา้ท่ีของประชาชนท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อรักษาสิทธิของตนเองไว ้ 

สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ก็เป็นสาํนกัทะเบียนอาํเภออีกแห่งหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีคอย
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ทะเบียนอาํเภอท่าคนัโทจาํนวน 3 คน และสํานักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลตาํบลท่าคนัโท จาํนวน 3 คน) เม่ือ
เปรียบเทียบอตัราส่วนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติั กบัจาํนวนประชากรแลว้ดูเหมือนจะเป็นงานท่ีหนักอยูพ่อสมควร แม้
ปัจจุบนัจะมีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มาใชใ้นการปฏิบติังานก็ตาม จากการสํารวจการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ ยงัพบปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ เช่น ปัญหาการขาดแคลนอตัรากาํลงัคนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารท่ีทาํการปัจจุบนั ซ่ึงเป็นอาคาร
สาํนกังานเก่าค่อนขา้งคบัแคบใชง้านเป็นเวลาหลายปีแลว้ ปัญหาการขาดแคลนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
พฒันาระบบงานทะเบียน ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่  
บุคลากร ปัญหาประชาชนในทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบงานทะเบียนและบตัร ปัญหาการขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ผลงานใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บทราบ ปัญหาความรวดเร็วในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 
เป็นตน้  
 จากสาเหตุดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยในฐานะเป็นขา้ราชการ ประจาํท่ีว่าการอาํเภอท่าคนัโท จังหวดั
กาฬสินธ์ุ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยั จะใชเ้ป็นแนวทางพฒันา และปรับปรุง คุณภาพ
การใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความพึงพอใจ และให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชนผูม้าใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สํานกัทะเบียนอาํเภอ   
ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอ   
ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามทศันะของประชาชน จาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ขอบเขตด้านเน้ือหาใช้ขอบเขตเก่ียวกับ หลักการให้บริการประชาชน ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย (2552 : 3 - 11)  แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หน้าท่ี  ดา้นการ           
จดัสถานท่ีปฏิบติังาน และดา้นวธีิการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  

2. พืน้ทีใ่นการวจิยั 
เขตพ้ืนท่ี อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผูศึ้กษาไดใ้ชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรวม 30 วนั โดยเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1 ” 30 
พฤศจิกายน 2555 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมาใชบ้ริการงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 1,193 คน โดยคิดเฉพาะ 3 เดือนยอ้นหลงัล่าสุด ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน ถึง
เดือนสิงหาคม 2555 (สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ.  2555 : 1 - 10)  
  2.กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมาใชบ้ริการงานทะเบียนและบตัรสํานัก
ทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 300 คน   
 3. ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมาใชบ้ริการงาน
ทะเบียนและบตัร สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือน 
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Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 761 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการจดัสถานท่ี
ปฏิบติังาน และดา้นวธีิการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
   
วธีิด าเนินการวจิยั 
   1. เคร่ืองมอืการวจิยั 
 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จาํนวน 
5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 ตอนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวก  ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความ
เสมอภาค และดา้นความโปร่งใส  ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิรต ์แบ่งออกเป็น 
5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (บญชม ศรีสะอาด.  2551 : 99 - 100) 
 ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบ แสดงขอ้คิดเห็นหรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมอื  
   ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงกาํหนดขอบเขตของคาํถามให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจยั ทาํการสร้างแบบสอบถามทั้งชนิดปลายปิดและเปิด นาํเสนอคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข จากนั้นส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
ภาษา การวดัผลและประเมินผล และพิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยวิธี
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.67-1.00 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบั
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ียางอุม้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน พบวา่ มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้  ระหวา่ง 0.62 
ถึง 0.78 และค่าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไปเก็บขอ้มูล 
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Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test ส่วนตวัแปร อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การทดสอบค่า
เอฟ หรือการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F - test หรือ One”way ANOVA) ถา้พบวา่มีความแตกต่าง ผูว้ิจยั
จะตอ้งทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่  
 4. วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามทศันะของประชาชน เพื่อตอบวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา และนาํเสนอเชิงพรรณนาความ 
  
ผลการวจิยั 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผลการวจิยั พบวา่  ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ41 - 50 ปี สาํเร็จการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ปวช.  มี
อาชีพเกษตรกร และมีรายไดต้่อเดือน 5,001 ” 10,000 บาท   
 2. ระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี  และดา้นวธีิการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
ส่วนท่ีเหลืออีก 1 ดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน  
 3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามทศันะของประชาชน จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมและเป็นรายดา้น
จาํนวน 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 4. การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร 
สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จังหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า ประชาชน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ 
คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดย
เรียงตามลาํดบัความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดงัน้ีคือ 1) ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หน้าท่ี  เจา้หน้าท่ี ควรให้บริการ
ล่วงเวลา หรือบริการในช่วงพกัเท่ียง มีความถ่ีจาํนวน 15 คน เจา้หน้าท่ี ควรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจ
ใหบ้ริการ มีความถ่ีจาํนวน 14 คน และควรจดัเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ คอยใหค้าํแนะนาํ ช้ีแจงขั้นตอน การขอรับ
บริการ เพื่อให้เขา้ใจไดช้ดัเจน มีความถ่ีจาํนวน 13 คน  2) ดา้นการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน  ควรมีการดูแลทาํความ
สะอาดหอ้งนํ้ า หอ้งส้วม ให้ถูกสุขลกัษณะ มีความถ่ีจาํนวน 12 คน  ควรเพ่ิมตูรั้บฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการ มีความถ่ีจาํนวน 11 คน และควรเพ่ิมเอกสาร แผ่นพบั และแผ่น
ประชาสัมพนัธ์ สถานท่ีทาํงาน ให้เพียงพอ มีความถ่ีจาํนวน 10 คน  3) ดา้นวิธีการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
เจา้หนา้ท่ี  ควรให้บริการตามลาํดบัคิว (ใครมาก่อนไดรั้บบริการก่อน) มีความถ่ีจาํนวน 9 คน เจา้หน้าท่ี ควร
กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ ในการให้บริการ มีความถ่ีจาํนวน 8 คน และเจา้หนา้ท่ี ควรสามารถตอบคาํถามขอ้
สงสยัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความถ่ีจาํนวน 7 คน 
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อภิปรายผลการวจิยั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ระดบัคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สํานกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็ฯเพราะว่า 1) 
สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบการให้บริการแก่ประชาชน โดยลด
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการลงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก รวดเร็วจากการ
บริการ เช่น ด้านการปฏิบติัตนของเจ้าหน้าท่ี โดยเจา้หน้าท่ี แต่งกายอย่างสะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ  
เจา้หน้าท่ี ไดใ้ห้การตอ้นรับ ดูแล เอาใจใส่ในการให้บริการเป็นอย่างดี และเจา้หน้าท่ี ไดใ้ห้บริการดว้ยวาจาท่ี
สุภาพ  รวมถึงการจดัสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ และอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก และสถานท่ีปฏิบติังาน มีเกา้อ้ีนั่งรอ ตวัอย่างแบบคาํร้อง แบบพิมพต์่างๆ ปากกา และดินสอ 
ให้แก่ผูม้ารับบริการ อย่างเพียงพอ  และดา้นวิธีการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ เจา้หนา้ท่ี ไดใ้ห้บริการดว้ย
ความรวดเร็ว  เจา้หนา้ท่ี ไดใ้หบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการ และเจา้หนา้ท่ี สามารถตอบคาํถามขอ้
สงสัย และแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว เป็นตน้  2) สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดมี้การนาํระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีทนัสมยั เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มาช่วยในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นงาน
ทะเบียนและบตัร เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง 3)เจา้หน้าท่ีของสํานัก
ทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีความตั้งใจท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนในเขตอาํเภอท่าคนัโทและเขต
ใกลเ้คียง ให้ไดรั้บความประทบัใจในการบริการ โดยไดใ้ห้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ไม่ไดห้วงัรางวลัตอบแทนใดๆ เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าว จึงน่าจะเป็นสาเหตุทาํให้ไดรั้บค่าเฉล่ียคุณภาพการ
ให้บริการจากประชาชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั หลกัการให้บริการประชาชน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2552 : 3 - 11) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ การให้บริการท่ีดี หมายถึง การท่ีขา้ราชการ
ซ่ึงทาํงานติดต่อกบัประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการ ตอ้งเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และมี
อธัยาศัยต่อประชาชน ภายใตก้ฎหมายขอ้บังคบัและระเบียบต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้โดยมีหลกัการให้บริการแก่
ประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ีคือ ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน และดา้น
วิธีการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี  อีกทั้ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ธีรพงษ์  ศิริโสม (2547 : 65) ไดศึ้กษา 
คุณภาพการให้บริการของเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียน สาํนักงานท่ีดินในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า ผูม้ารับบริการมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน สาํนกังานท่ีดินในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก   
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกตา่งกนั มี
ทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จังหวดั
กาฬสินธ์ุ แตกต่างกนั 
 2.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ประชาชนท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั เช่น เพศชาย เพศหญิง ถึงแมเ้พศจะแตกต่างกนั แต่เม่ือมาใชบ้ริการของงานทะเบียนและบตัร สาํนกั
ทะเบียนอาํเภอ ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนและบตัร ไดใ้ห้บริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว 
และอยา่งเท่าเทียมกนัทุกประการ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณฐัพล  จนัทร์สอน  (2548 : 72) ไดศึ้กษา คุณภาพ
การใหบ้ริการของเทศบาลเมืองพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ 
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2.2 ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ประชาชนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั เช่น อาย ุ18 - 30 ปี  อาย ุ31 - 40 ปี อาย ุ41 - 50 ปี และอาย ุ 51 ปีข้ึนไป ถึงแมอ้ายจุะแตกต่างกนั แต่
เม่ือมาใชบ้ริการของงานทะเบียนและบตัร สาํนักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หน้าท่ีงาน
ทะเบียนและบตัร ไดใ้หบ้ริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว และอยา่งเท่าเทียมกนัทุกประการ เช่น ดา้นการปฏิบติัตนของ
เจา้หน้าท่ี พบว่า เจา้หน้าท่ี ไดใ้ห้การตอ้นรับ ดูแล เอาใจใส่ในการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุอย่างเท่า
เทียมกนั และเจา้หนา้ท่ี ไดใ้ห้บริการดว้ยวาจา ท่ีสุภาพ แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายอุยา่งเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กรวิทย ์ บัวพนั (2550 : 59) ไดศึ้กษา การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน
สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัร้อยเอด็  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผูรั้บบริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การใหบ้ริการของสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั  
 2.3 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงาน
ทะเบียนและบตัร สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั เช่น ระดบัการศึกษาประถมศึกษา  ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือปวส. หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ถึงแมร้ะดบัการศึกษาจะแตกต่างกนั แต่เม่ือมาใชบ้ริการของงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนและบตัร ไดใ้หบ้ริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว และอยา่ง
เท่าเทียมกนัทุกประการ เช่น ดา้นการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ เจา้หนา้ท่ี ไดใ้หก้ารตอ้นรับ ดูแล เอาใจใส่ใน
การใหบ้ริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มระดบัการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั และเจา้หนา้ท่ี ไดใ้ห้บริการดว้ยวาจาท่ีสุภาพ 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มระดบัการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จงศกัด์ิ ตั้นภูมี (2551 : 70 - 
71) ไดศึ้กษา คุณภาพการใหบ้ริการจดทะเบียนขายท่ีดินของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนสาํนกังานท่ีดินจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูรั้บบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการจดทะเบียนขายท่ีดิน โดยรวมและเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 2.4 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและ
บตัร สาํนักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ประชาชนท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั เช่น อาชีพ  เกษตรกรหรือรับจา้ง  อาชีพ คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั  อาชีพ รับราชการหรือลูกจา้ง
ส่วนราชการ และอาชีพ อ่ืน ๆ ถึงแมอ้าชีพจะแตกต่างกนั แต่เม่ือมาใชบ้ริการของงานทะเบียนและบตัร สํานัก
ทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุแลว้ เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียนและบตัร ไดใ้ห้บริการอยา่งสะดวก รวดเร็ว 
และอยา่งเท่าเทียมกนัทุกประการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนธรณ์  ภูสดสูง  (2551 : 61) ไดศึ้กษา ความ
คาดหวงัของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ของสาํนกัทะเบียน อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
พบวา่ ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ของสาํนกั
ทะเบียน อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่แตกต่างกนั  
 2.5 ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีทัศนะต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนและบตัร สํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ ละออง  กุยแกว้พะเนา (2553 : 72) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานบัตรประจาํตวั ประชาชน ของสํานักทะเบียนอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผลการ
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เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบัตร
ประจาํตวัประชาชน ของสาํนกัทะเบียนอาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 3. จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร สํานัก
ทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า มีประเด็นท่ีน่าสนใจและควรนาํมาอภิปรายผล โดยเรียงลาํดบั
ความถ่ีสูงสุดไปหาตํ่าสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ เจา้หน้าท่ี ควรให้บริการล่วงเวลา หรือบริการในช่วงพกัเท่ียง 
เจา้หนา้ท่ี ควรมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ ควรจดัเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ คอยให้คาํแนะนาํ ช้ีแจง
ขั้นตอน การขอรับบริการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน อภิปรายไดว้า่ ประชาชน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สํานักทะเบียนอาํเภอ ท่าคนัโท จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ในส่วนท่ียงับกพร่อง ซ่ึงผูบ้ริหาร หรือปลดัอาํเภอ ประจาํสํานักทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จังหวดั
กาฬสินธ์ุ ควรพิจารณานําข้อเสนอแนะท่ีได้ มาใช้เป็นแนววางในการวางแผน พฒันา ปรั บปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอท่าคนัโท จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถบาํบดัทุกข ์บาํรุงสุขใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาวจิยัคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สาํนกัทะเบียนอาํเภอ
ท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เพราะวา่การใหบ้ริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร
ด้านการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ี  และเจ้าหน้าท่ีแต่งกายอย่างสะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะเจ้าหน้าท่ี 
ให้บริการด้วยวาจาท่ีสุภาพเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ ดูแล เอาใจใส่ในการให้บริการวิธีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการโดยเท่าเทียมกันเจ้าหน้าท่ี ได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  แต่ก็มี
ขอ้เสนอแนะของประชาชนเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร สํานกัทะเบียน
อาํเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ   การปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ี  เจา้หน้าท่ี ควรให้บริการล่วงเวลา หรือบริการ
ในช่วงพกัเท่ียง  เจา้หนา้ท่ีควรมีความกระตือรือร้นและเตม็ใจใหบ้ริการ และควรจดัเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ คอย
ใหค้าํแนะนาํ ช้ีแจงขั้นตอน การขอรับบริการ เพื่อใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน   การจดัสถานท่ีปฏิบติังาน ควรมีการดูแลทาํ
ความสะอาดห้องนํ้ า ห้องส้วม ให้ถูกสุขลกัษณะ  ควรเพ่ิมตูรั้บฟังความคิดเห็น เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความ
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กติตกิรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย ์ดร. วชัรินทร์  สุทธิศยั  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้
กรุณาให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา และแก้ไขขอ้บกพร่องตลอดมาตั้งแต่ต้นจนสําเร็จเรียบร้อย ผูศึ้กษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดทั้งตาํรา ผลงาน และเอกสารวิชาการของทุกท่าน ท่ีผูว้ิจยัได้
นาํมาศึกษา ก่อใหเ้กิดแนวคิดอนัมีคุณค่าต่อวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ เสนอแนะ 
ปรับปรุง ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   
 ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอ
มา และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีสละเวลาในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และครอบครัวทุกคน ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือ และเป็นแรง
สนบัสนุนท่ีสาํคญัยิง่ ต่อการวจิยัใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา  มารดา 
บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหผู้ว้จิยั ประสบความสาํเร็จในการวจิยัคร้ังน้ี   
  
ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 ควรจดัหาเจา้หนา้ท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหบ้ริการในช่วงเวลาพกัเท่ียง  
 1.2 ควรมีการประชุมของหัวหน้างาน เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอยู่เป็นระยะ 
เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และลดขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 1.3 ควรมีการจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี ให้เขา้ใจขอ้กฎหมาย เขา้ใจในระเบียบคาํสั่ง และการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

 1.4 ผูบ้ริหาร หรือปลดัอาํเภอ ท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนและบตัร สาํนักทะเบียนอาํเภอ  ท่าคนัโท 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ควรเช่ือมแนวทาง อุดมการณ์ ความประพฤติตน และวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน ต่อบุคลากร 
เพ่ือใหบุ้คลากรทุกคน เกิดทศันะคติ ยดึมัน่อุดมการณ์ไปในทางเดียวกนั เพ่ือมุ่งใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว  
 1.5 เจา้หน้าท่ี ควรให้บริการล่วงเวลา หรือบริการในช่วงพกัเท่ียง มีเจา้หน้าท่ีผลดักนัมาทาํงานช่วง
เท่ียง เน่ืองจากวา่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการนั้นจะใชเ้วลาตอนพกัทานขา้วมาใชบ้ริการงานทะเบียนเพื่อความสะดวก
ในการใหบ้ริการประชาชน ดงันั้นแลว้เจา้หนา้ท่ีตอ้งเปล่ียนกนัพกัทานขา้ว เพ่ือจะไดใ้ห้บริการประชาชนไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 
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3 Strategic development of Social  Subdistrict in Muang district of  Tambon 

Administrative Organization in Mueang District,  Roi Et  Province. 
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Abstract 

 
 The objective of this research aims to corretation between the operations with good 

Governance Efficiency of the 3 strategic development of social  Subdistrict in Muangdistrit of  Tambon 

Administrative Organization in Mueang District,  Roi Et  Province. 

 The sample is consisted of 245 sub-district administrative organization personnel. The 

number of sample derived from calculation by means of TARO YAMANE‟s method. The instrument 

for collecting data is the rating scale questionnaire with the discrimination power between 0.4135 to 

0.8894and reliability at 0.9852 . Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson‟s product moment correlation coefficients. 

 The following are the findings: 

 1. Overall level, there are the implementation of the principles of good governance of 

Subdistrict in MuangRoiEt and the effective implementation of the third strategy of social development 

in TambonMuang.RoiEt.  
 2. The correlation analysis of the implementation of the principles of good governance on 

performance. Implementation Strategy 3 The development of social organization. Subdistrict in Muang 

district. Tuesday found that overall there is a high positive correlation. 

 3. The useful suggestions are found that good governance on the social development of Sub 

district administrative organization, Muang, Roi – Et is an opportunity to hear the opinions of people in 

the village and improve the organization. The organizations should provide training about the 

principles of good governance in Sub district administrative organization, Muang district. Roi-Et 

Province. 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 

อนันต์  เหลอืงสุวาลยั* 
ยุภาพร  ยุภาศ** 

เสาวลกัษณ์ โกศลกติตอิมัพร *** 
สัญญา  เคณาภูมิ**** 

บทคดัย่อ  
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการดาํเนินงาน  ระดับประสิทธิภาพการดาํเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3ความสัมพนัธ์ระหว่างการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานการพฒันาด้านสังคม ตามหลกัธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอเมือง จังหวดั
ร้อยเอด็ กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 699 คน  
ซ่ึงไดม้าโดยการใชค้าํนวณของ TARO TAMANE  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามราย
ขอ้ตั้งแต่  0.4135 ถึง 0.8894 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.9852 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาํบลใน อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพ การดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาด้านสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลกบัประสิทธิภาพ การดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นสงัคม พบวา่ โดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกระดบัสูง  
 3.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการพฒันาดา้นสังคมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด คือเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคนในหมู่บา้นแลว้นาํมาปรับปรุงใช้
ภายในองคก์ร ควรจดัให้มีการอบรมเร่ืองธรรมมาภิบาล ภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอด็   
 
ค าส าคญั : หลกัธรรมาภิบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
บทน า  
 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ถือไดว้า่เป็นกฎหมายท่ีรองรับบทบญัญติัมาตรา 66 และ
มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงรับรองสิทธิของบุคคลท่ีรวมตวักนัเป็น
ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ในอนัท่ีจะอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                                                 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
***ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
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ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืนโดยมาตรา 5            
แห่งพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัรับรู้และรับรองลกัษณะของการท่ีบุคคลรวมตวักนั
เป็นชุมชนทอ้งถ่ิน และสภาองคก์รชุมชนวา่ผูแ้ทนชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในแต่ละหมู่บา้นซ่ึงได้
จดแจง้การจดัตั้งไวก้บัผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนชุมชนอ่ืนในตาํบลซ่ึงไดจ้ดแจง้การจดัตั้งไวก้บักาํนนัหรือผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูอ้าํนวยการเขตในกรุงเทพมหานครแลว้แต่กรณี อาจประชุมปรึกษากนัจดัตั้ง
สภาองคก์รชุมชนตาํบลข้ึนสภาหน่ึงในแต่ละตาํบลและในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร (ประสาน บุญโสภาคย,์              
ศรีราชา เจริญพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย์, 2552, น.1) พระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                 
จึงมีบทบาทเป็นนโยบายสาธารณะ หรือเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีสาํคญัในการให้การรับรองกลุ่มองคก์รชุมชนใน
การจดแจง้เพ่ือจดัตั้งเป็นสภาองคก์รชุมชนใหมี้สถานะทางกฎหมายอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 อย่างไรก็ตาม การดาํเนินบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ในช่วงท่ีผ่านมา มีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาระบบการทํางาน/การขับเคล่ือนงานของ             
สภาองค์กรชุมชนยงัขาดความต่อเน่ือง บางแห่งขาดการบูรณาการการทาํงานกบัทอ้งถ่ิน/ทอ้งท่ี ปัญหากลไก                 
การทาํงานของสภาองคก์รชุมชนตาํบลยงัขาดความเป็นอิสระ ปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารงานสภาองคก์ร
ชุมชนตาํบล ฯลฯ 
 ดังนั้ น เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนให้เป็นไป            
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 และเพื่อการพฒันาองค์ความรู้ของนโยบาย
สาธารณะด้านการพฒันาชุมชน โดยเฉพาะในส่วนการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ียงัไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง              
จากชุมชนวิชาการทางด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผูว้ิจัยจึงได้ดาํเนินการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ .ศ .2551  ไปปฏิบัติ  โดยเ ร่ิมศึกษาท่ี พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเป็นเมืองสูง และมีความสําคญัทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมากท่ีสุดของประเทศ แต่มีปัญหาทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงและสลบัซบัซอ้นสูง ไม่วา่จะเป็น
ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจรติดขดั และปัญหามลพิษทางนํ้ าและอากาศ จนเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีความทา้ทายต่อการขบัเคล่ือนงานดา้นการพฒันาสงัคมและชุมชนเป็นอยา่งมาก   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551                    
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อนําเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติท่ี เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข และพฒันา
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการบริหารจดัการ และการดาํเนินงาน
ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยอาศัยแนวคิดในเร่ือง
กระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ พอล เบอร์แมน (Paul Berman ,1978 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร, 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 771 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

2554, น.32 - 42) และตวัแบบการประเมินผลนโยบายของ เอเวิร์ท วีดัง (Evert Vedung, 1997 อา้งถึงใน               
ณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2554, น.356 - 362) เป็นสาํคญั 
 โดยแนวคิดในเร่ืองกระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบัติของ พอล เบอร์แมนท่ีไดแ้บ่งกระบวนการ         
ของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ออกเป็น 2 ขั้นตอนหลกั คือ ขั้นตอนในระดบัมหภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับ
จุลภาค (Micro)  ผูว้ิจัยได้นําเอามาใช้ในการประเมินกระบวนการของการนําพระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน            
พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค                   
(Macro Implementation) ประกอบไปด้วย การประเมิน 2 ประเด็นหลกั คือ 1. การแปลงนโยบาย และ 2. การสร้าง              
การยอมรับ ส่วน การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดบัจุลภาค (Micro Implementation) ประกอบไปด้วยการประเมิน                        
3 ประเด็นหลกั คือ 1. การระดมพลงั  2. การปฏิบติั และ 3. การสร้างความเป็นปึกแผน่หรือความต่อเน่ือง 
 สาํหรับแนวคิดเร่ืองตวัแบบการประเมินผลนโยบายของ เอเวิร์ท วดีงั ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ช ้ตวัแบบการ
บรรลุเป้าประสงค ์(Goal - Attainment Model) ซ่ึงตวัแบบน้ีตอ้งการทราบวา่ ผลท่ีไดรั้บจริงจากนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ตรงกนักบัเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบแลว้ตรงกนั ก็หมายความวา่นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ นั้นประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ี การประยกุตใ์ชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว ในการประเมินผล
การนํานโยบายไปปฏิบัติของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค์ ในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Results) ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลผลิต (Outputs) และการประเมินผลลพัธ์ (Outcomes) 
 จากท่ีไดอ้ธิบายในขา้งตน้สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัไดด้งัแผนภาพท่ี 1  
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 
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วเิคราะห์ผลสะท้อนกลบั (Feedback Analysis) เพือ่จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 
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ระเบียบวธีิวจิยั 
 วธีิวจิยั 
 วธีิวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ บทความ 
วารสาร รายงานผลการดาํเนินงาน งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (โดยเฉพาะของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน) และของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเอกสารต่างๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิ 
(Primary Source) และทุติยภูมิ (Secondary Source) ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ในการประชุม และ การ
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชน ทั้งในระดบัเขต ระดบักลุ่มเขต ระดบัพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระดบั
ภาค และระดบัชาติ เช่น การประชุมของสภาองคก์รชุมชนเขต การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชน
กรุงเทพมหานคร การประชุมของสมชัชาสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร การประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ประสานงานสภาองค์กรชุมชนและคณะทาํงานขบัเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาค
ตะวนัออก และการประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล ฯลฯ  
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง                    
(Semi ” structured Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (Key Informant)                 
ซ่ึงได้แก่ แกนนําของสภาองค์กรชุมชนในระดับชาติ แกนนําของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ผูจ้ดัการสาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล เจา้หนา้ท่ีของสถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชนท่ี รับผิดชอบ  และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตท่ีทาํงานร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนเขตท่ีถูกกาํหนดให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยั  นกัวชิาการ แกนนาํขบวนองคก์รชุมชนประเด็นต่างๆ ฯลฯ รวมจาํนวน 25 ท่าน 
 4. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ใชก้ารซักถาม พูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแบบไม่เป็นทางการโดยพยายามให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่ามีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ควบคู่ไปกับ                  
การสังเกตการณ์ในการเก็บรวบรวมจากแกนนาํ สมาชิก ท่ีปรึกษา และเจา้หน้าท่ีของสภาองค์กรชุมชน  แกนนาํ
องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีตอ้งการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนเขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั้งไดผู้บ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนท่ีรับผิดชอบ และเคยรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เจา้หนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร แกนนาํขบวนองคก์รชุมชนประเด็นงานพฒันาต่างๆ ประชาชน
ท่ีอยูใ่นบริเวณสถานท่ีท่ีใชใ้นการประชุม หรือจดักิจกรรมของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
 5. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใชแ้นวคาํถามการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ             
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ  ซ่ึงได้แก่ ประธานและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเขตท่ีถูก
กาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั และแกนนาํองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีตอ้งการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชน
เขตแต่ยงัไม่สามารถจดัตั้งไดท่ี้ถูกกาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั รวมจาํนวน 26 ท่าน 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพ้ืนฐานท่ีสําคญั ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวจิยั 
 จากการประเมินกระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัในขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปปัจจยัท่ี
มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใน
รูปของตวัแบบ (Model) ไดด้งัน้ี 
 
แผนภาพที่ 2 ตวัแบบแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551                
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากตวัแบบแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551            
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในขา้งตน้ ผูว้จิยัขอใหนิ้ยามศพัท ์และอธิบายความสัมพนัธ์เชิงตรรกะระหวา่ง
ปัจจยัต่างๆ ในตวัแบบ ดงัน้ี 
 
 
 

ลกัษณะของนโยบาย 
 
 

ทรัพยากร 
 

 

การประชาสัมพนัธ์ 
 

สภาพแวดล้อม            
ทางการเมอืง 

 

กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิ 
ของการน า

พระราชบญัญัต ิ
สภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ.2551 ไปปฏิบตั ิ

ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงาน
ทีรั่บผดิชอบ ในการ 
น านโยบายไปปฏิบัต ิ

ความร่วมมอืระหว่าง         
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบใน 
การน านโยบายไปปฏิบัต ิ

การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบในการ 
น านโยบายไปปฏิบัต ิ
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 1. ลกัษณะของนโยบาย 
 หมายถึง ลกัษณะของเป้าหมาย และวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 
 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า ลกัษณะของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเนน้ไปท่ี 
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัฐานราก และวิธีการดาํเนินงานท่ี
กาํหนดให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดําเนินบทบาทภารกิจในระดับต่างๆ นั้ น               
มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศ  (รวมถึงองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จึงทําให้องค์กรชุมชนส่วนหน่ึงท่ีมีความพร้อม เข้าร่วม
กระบวนการการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน และเม่ือเกิดการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนแลว้ ขบวนองคก์รชุมชนดงักล่าว              
ก็ดาํเนินบทบาทเป็นสภาองค์กรชุมชนทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนภารกิจในระดับต่างๆ ตามพระราชบัญญติัฯ มาอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ลกัษณะของเป้าหมาย และวิธีการดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ.2551 ยงัเป็นท่ียอมรับของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  ท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล 
สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จนทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดงักล่าวในการนาํเอาพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 และ
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบวา่ ลกัษณะของวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 
ท่ีกาํหนดใหมี้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดาํเนินบทบาทภารกิจในระดบัต่างๆ นั้น 
ยงัไม่เป็นท่ีเห็นด้วยของทางกระทรวงมหาดไทยมากนัก รวมทั้ ง วิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัติฯ             
ในหลายๆ ส่วน เช่น เร่ืองหลกัเกณฑ์ และ วิธีการรับรองการจดแจง้การจัดตั้ งองค์กรชุมชนท่ีเป็นสมาชิกสภา
องคก์รชุมชนท่ีมีลกัษณะกวา้งๆ ไม่มีเกณฑต์ายตวั เร่ืองการกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการเขตมีหนา้ท่ีในการรับรองการ
จดแจ้งการจัดตั้งองค์กรชุมชน และเร่ืองการอนุญาตให้คณะกรรมการชุมชนของชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครสามารถจดแจง้จดัตั้งเป็นองคก์รชุมชนเพ่ือเป็นสมาชิกของสภาองคก์รชุมชนได ้ฯลฯ ก็ยงัไม่เป็น
ท่ีเห็นด้วยของทางกรุงเทพมหานคร ทําให้หน่วยงานทั้ งสอง ยงัไม่ให้การยอมรับ และความร่วมมือในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ เท่าท่ีควร นอกจากน้ีลกัษณะวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัฯ ก็น่าจะ
เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เกิดปัญหาในดา้นความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบลดว้ย เน่ืองจากความเห็นต่างในเร่ืองความเหมาะสมของวิธีการ
ดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ระหวา่งผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและ
แกนนาํท่ีมีบทบาทสาํคญัในท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล น่าจะเป็นมูลเหตุหลกัท่ีทาํให้ทั้ง             
2 ฝ่าย ต่างมีทศันคติในทางลบต่อกนั ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อความสมัพนัธ์ และความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชน อยา่งสําคญั จนส่งผลทาํให้หน่วยงานทั้ง 2  ยงัไม่
สามารถประสานงานกันเพ่ือกําหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ร่วมกันได้อย่าง
สอดคลอ้ง และมีเอกภาพและส่งผลต่อเน่ืองทาํให้การดาํเนินการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในภาพรวม              
ทั้งประเทศ (รวมถึงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
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welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 1. ลกัษณะของนโยบาย 
 หมายถึง ลกัษณะของเป้าหมาย และวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 
 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า ลกัษณะของพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเนน้ไปท่ี 
การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน และการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดบัฐานราก และวิธีการดาํเนินงานท่ี
กาํหนดให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดําเนินบทบาทภารกิจในระดับต่างๆ นั้ น               
มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศ  (รวมถึงองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย จึงทําให้องค์กรชุมชนส่วนหน่ึงท่ีมีความพร้อม เข้าร่วม
กระบวนการการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน และเม่ือเกิดการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนแลว้ ขบวนองคก์รชุมชนดงักล่าว              
ก็ดาํเนินบทบาทเป็นสภาองค์กรชุมชนทาํหน้าท่ีขบัเคล่ือนภารกิจในระดับต่างๆ ตามพระราชบัญญติัฯ มาอย่าง
ต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ลกัษณะของเป้าหมาย และวิธีการดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ.2551 ยงัเป็นท่ียอมรับของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  ท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล 
สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จนทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดงักล่าวในการนาํเอาพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 และ
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบวา่ ลกัษณะของวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 
ท่ีกาํหนดใหมี้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนท่ีมีสถานะทางกฎหมายข้ึนมาดาํเนินบทบาทภารกิจในระดบัต่างๆ นั้น 
ยงัไม่เป็นท่ีเห็นด้วยของทางกระทรวงมหาดไทยมากนัก รวมทั้ ง วิธีการดําเนินงานของพระราชบัญญัติฯ             
ในหลายๆ ส่วน เช่น เร่ืองหลกัเกณฑ์ และ วิธีการรับรองการจดแจง้การจัดตั้ งองค์กรชุมชนท่ีเป็นสมาชิกสภา
องคก์รชุมชนท่ีมีลกัษณะกวา้งๆ ไม่มีเกณฑต์ายตวั เร่ืองการกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการเขตมีหนา้ท่ีในการรับรองการ
จดแจ้งการจัดตั้งองค์กรชุมชน และเร่ืองการอนุญาตให้คณะกรรมการชุมชนของชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครสามารถจดแจง้จดัตั้งเป็นองคก์รชุมชนเพ่ือเป็นสมาชิกของสภาองคก์รชุมชนได ้ฯลฯ ก็ยงัไม่เป็น
ท่ีเห็นด้วยของทางกรุงเทพมหานคร ทําให้หน่วยงานทั้ งสอง ยงัไม่ให้การยอมรับ และความร่วมมือในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ เท่าท่ีควร นอกจากน้ีลกัษณะวธีิการดาํเนินงานของของพระราชบญัญติัฯ ก็น่าจะ
เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เกิดปัญหาในดา้นความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ ระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบลดว้ย เน่ืองจากความเห็นต่างในเร่ืองความเหมาะสมของวิธีการ
ดาํเนินงานของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ระหวา่งผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและ
แกนนาํท่ีมีบทบาทสาํคญัในท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล น่าจะเป็นมูลเหตุหลกัท่ีทาํให้ทั้ง             
2 ฝ่าย ต่างมีทศันคติในทางลบต่อกนั ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อความสมัพนัธ์ และความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน กบัท่ีประชุมระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชน อยา่งสําคญั จนส่งผลทาํให้หน่วยงานทั้ง 2  ยงัไม่
สามารถประสานงานกันเพ่ือกําหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ร่วมกันได้อย่าง
สอดคลอ้ง และมีเอกภาพและส่งผลต่อเน่ืองทาํให้การดาํเนินการส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชนในภาพรวม              
ทั้งประเทศ (รวมถึงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 
 

- 775 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง การดําเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ              
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาํหนังสือติดต่อ หรือการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร การประชุม การจัดสัมมนา               
การฝึกอบรม การจดัตั้งคณะทาํงาน เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัเกิดการยอมรับในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ใจ และต่อเน่ือง 
และเกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั  
 โดยปัจจัยดา้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การประสานงานระหว่างสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล  สภาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพมหานคร และขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่างสมํ่าเสมอ ไดมี้ส่วนช่วยทาํให้ผูบ้ริหาร 
และเจา้หน้าท่ีของสาํนกังานภาคฯ แกนนาํสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และแกนนาํขบวนองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือกนัดาํเนินการตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 และมาตรการท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งชดัเจน และต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบว่า การประสานงานระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน  กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (รวมถึงสาํนักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กบั
กรุงเทพมหานครท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไดท้าํให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และกรุงเทพมหานคร ยงัคงให้การ
ยอมรับ ความร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 นอ้ยอยู ่ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อ
การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครต่อสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครอย่างสําคัญ 
โดยเฉพาะในมิติของการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณแก่สภาองคก์รชุมชนของทางกรุงเทพมหานคร 
 3. การประชาสัมพนัธ์ 
 หมายถึง การดาํเนินการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การใชส่ื้อต่างๆ เช่น แผน่พบั หนงัสือพิมพ ์หนงัสือ 
คู่มือ วิทย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซด์ ฯลฯ การจดัการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือโนม้นา้ว หรือจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายของนโยบาย และหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไป
ปฏิบติัตระหนกัถึงประโยชน์ และความสาํคญัของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 และยอมรับท่ีจะ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ใจ และต่อเน่ือง 
 โดยปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติั สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การประชาสัมพนัธ์ของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ไดมี้ส่วนช่วยทาํใหผู้บ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  แกนนาํสภาองคก์ร
ชุมชนกรุงเทพมหานครในระดบัเขต จงัหวดั และแกนนาํขบวนองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครบางส่วน 
และผูบ้ริหารของสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองคก์รอิสระบางแห่ง เช่น สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สภาพฒันาการเมือง สาํนกังานปฏิรูป เป็นตน้ ให้
การยอมรับ และใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเตม็ใจ และ
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
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 ผลในทางลบ พบว่า การประชาสัมพนัธ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของนโยบายท่ีเป็นประชาชนทัว่ๆไปไดม้ากเท่าท่ีควร ทาํให้
ประชาชนทั่วๆไป ซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยงัไม่รู้จกัว่าสภาองค์กรชุมชนคืออะไร                
มีบทบาทภารกิจอะไร และมีความสําคญัต่อตนเองอย่างไร จนส่งผลต่อเน่ืองทําให้ประชาชนทั่วๆ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมกับสภาองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคมน้อยมาก               
ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลัพธ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั  
 4. สภาพแวดล้อมทางการเมอืง 
 หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางการเมืองของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวะการณ์ของความขดัแยง้ 
และการต่อสูท้างการเมือง การแทรกแซงจากนกัการเมืองในพ้ืนท่ี และวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนส่วน
ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในทางลบ  
 กล่าวคือ สภาวะการณ์ของความขดัแยง้ และการต่อสู้ทางการเมืองท่ีรุนแรงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
ผ่านมา ได้ส่งผลในทางลบต่อการดาํเนินการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน (ผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากความขดัแยง้ และการต่อสู้ทางการเมือง
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ไดแ้พร่กระจายไปสู่ผูค้นในสังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง และหยัง่ลึก
ในทุกระดับตั้ งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค ระดับชุมชนจนถึงระดับครอบครัว ดังนั้ น การดําเนินการจัดตั้ ง           
สภาองคก์รชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของเครือข่ายความสัมพนัธ์ของคนในสังคมยอมตอ้งไดรั้บ
ผลกระทบอย่างสําคญัจากวิกฤติความขดัแยง้ทางการเมืองดงักล่าวโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้นอกจากน้ี ปัญหาการ
แทรกแซงการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตจากนักการเมืองในพ้ืนท่ี ก็เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัท่ีทาํให้การ
ขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนเขตบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.
2551 และกลายเป็นเคร่ืองมือในการระดม และรักษามวลชนของนกัการเมืองในพ้ืนท่ี รวมทั้งเป็นมูลเหตุท่ีสาํคญัท่ี
ทาํใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ภายในสภาองคก์รชุมชนเขตอยา่งรุนแรงดว้ย อีกทั้ง การท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศยั
อยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยงัคงมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีคุน้ชินแต่ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออ้มท่ีเนน้
การเลือกตั้ง และแบบแผนความสมัพนัธ์ของระบบอุปถมัภ ์แต่ยงัไม่เขา้ใจ และเช่ือมัน่ในวฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงนั้น ก็เป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัยิง่ท่ีทาํให้การใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็น
เคร่ืองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชน และสังคม สามารถทาํได้
จาํกดัมากในทางปฏิบติั ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551              
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 
 5. การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ของหน่วยงานในระดบันโยบาย ซ่ึง
ไดแ้ก่ 1.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2. ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล 3. กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) และหน่วยงานในระดบัปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดแ้ก่ 1. สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล (สาํนกังานปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวนัออก) 
2. กรุงเทพมหานคร และ 3.ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีการจดัตั้งสภาองคก์ร
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ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากท่ีไดมี้การจัดตั้งสภา
องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแลว้) 
 โดยปัจจยัดา้นการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 

ผลในทางบวก พบว่า การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 เป็นอย่างดีของทาง
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล  (หน่วยงานในระดบันโยบาย) 
สํานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร ไดส่้งผลทาํให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานดงักล่าวในการนาํเอา
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่ง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ จนส่งผลทาํให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขต และระดับจังหวดั
สามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมายส่วนใหญ่ได ้(มาตรา 21 และมาตรา 27 หรือสามารถบรรลุผลผลิต
ดา้น 1. ผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และ 2. ผลการดาํเนินงานของท่ี
ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร) และมีความเขม้แข็งเพ่ิมมากข้ึน (สามารถบรรลุ
ผลลพัธ์ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร)  
 ผลในทางลบ พบว่า การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  ท่ีค่อนขา้งน้อยของ       
ทางกระทรวงมหาดไทย (โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) และกรุงเทพมหานคร ไดท้าํให้หน่วยงาน
ทั้ งสอง ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบัญญติัฯ และความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ                
ท่ีรับผิดชอบในการนาํพระราชบญัญติัฯ ไปปฏิบติัเท่าท่ีควร โดยในกรณีของทางกระทรวงมหาดไทยไดใ้ห้ความ
ร่วมมือในการประสานให้มีการจดัตั้ง และการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่ให้ความร่วมมือในการ
ออกหลกัเกณฑใ์หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถอุดหนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชน ตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัสภาองคชุ์มชน พ.ศ.2551 ซ่ึงส่งผลทาํให้กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษไม่สามารถให้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชนได ้เพราะไม่มีหลกัเกณฑร์องรับการให้
การสนบัสนุนหรือการอุดหนุนค่าใชจ่้ายแก่สภาองคก์รชุมชน ส่วนกรณีของทางกรุงเทพมหานครก็ยงัคงให้ความ
ร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะในเร่ืองพ้ืนฐานเท่านั้น เช่น การรับ
จดแจง้การจดัตั้งชุมชน และจดแจง้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชน การสนบัสนุนสถานท่ีในการประชุม การจดัให้มี
การประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (เม่ือมีการร้องขอจากสภาองคก์รชุมชนตาม
บทบญัญติั  ในมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551) การเขา้ร่วมการประชุม และการมารับ
ขอ้เรียกร้องและขอ้เสนอของสภาองคก์รชุมชน แต่ยงัไม่มีการนาํเอาขอ้เสนอ หรือแผนของสภาองคก์รชุมชนไป
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สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขตและระดบัจงัหวดั การดาํเนินการเพ่ือตอบสนองขอ้เรียกร้อง
และขอ้เสนอต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นการให้ความร่วมมือ และการ
สนับสนุนท่ีสําคญัตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และการท่ีหน่วยงาน             
ทั้งสอง ดงักล่าวยงัไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฯ เท่าท่ีควร ก็ไดส่้งผลในทางลบต่อ
ผลสมัฤทธ์ิของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งสาํคญั   
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 6. ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 หมายถึง ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชน
ตาํบล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) สาํนกังานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล (สาํนกังาน
ปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวนัออก) กรุงเทพมหานคร ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (กรณี
ในช่วงเวลาท่ีย ังไม่มีการจัดตั้ งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุง เทพมหานคร)  และสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร (กรณีหลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแลว้) ในการนาํเอา
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบัญญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
ทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน สํานักงานภาคกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ขบวนองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหวา่ง
ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล กบัสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดส่้งผลทาํให้เกิดการ
นาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอยา่ง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ จนส่งผลในทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 
ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ดังท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในปัจจัยด้านการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั) 
 ผลในทางลบ พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ความร่วมมือระหว่างท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล กบักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ความร่วมมือระหว่างสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (รวมถึงสํานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) กบั
กรุงเทพมหานคร และความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครท่ีมีอยู่
ค่อนขา้งนอ้ย ไดส่้งผลในทางลบต่อผลสมัฤทธ์ิของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก (ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในปัจจยัดา้นการยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั) นอกจากน้ี ปัญหาความร่วมมือระหวา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กบัท่ีประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล ก็ไดท้าํให้หน่วยงานทั้ ง 2 ยงัไม่สามารถประสานงานกนัเพ่ือกาํหนด
มาตรการรองรับการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัฯ ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีเอกภาพ ซ่ึงส่งผลทาํให้การสนบัสนุนของ
สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล ต่อสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานคร (รวมถึงจงัหวดัอ่ืนๆ) ท่ีผา่นมา ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าท่ีควร  
 7. ทรัพยากร 
 หมายถึง บุคลากร ซ่ึงได้แก่  แกนนํา และสมาชิก งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ีในการ
ดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานพ้ืนท่ีของ
สาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 โดยปัจจัยดา้นทรัพยากร มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551            
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การท่ีสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวดั) มีงบประมาณในการ
ดาํเนินงานท่ีเพียงพอ สามารถหาสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการจดัการประชุม และ จดักิจกรรมของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ
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มีสถานท่ีทาํงาน หรือศูนยป์ระสานงานประจาํท่ีมีความพร้อมทางด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทํางานนั้ น                
ไดส่้งผลทาํให้สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมาย (มาตรา 27) และ          
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่สภาองค์กรชุมชนเขต และขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร          
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ มาจนถึงปัจจุบนั 
 ผลในทางลบ พบว่า การขาดแคลนแกนนํา สมาชิกสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ
เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานพ้ืนท่ีของสาํนกังานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในเชิงของปริมาณ (จาํนวน) และคุณภาพ  
(ศกัยภาพ) การขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตบางส่วน และการขาดแคลนสถานท่ี
ทาํงานท่ีเหมาะสมของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ เป็นอุปสรรคท่ีสําคญัยิ่งท่ีทาํให้การขบัเคล่ือนงานของสภา
องค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมท่ีผ่านมา ยงัขาดพลงัท่ีจะนําไปสู่การสร้างผลลพัธ์ท่ีจะส่งผลให ้             
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรม 
 8. กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 หมายถึง สภาองคก์รชุมชนเขต สภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) องคก์รชุมชนต่างๆ 
และประชาชนทัว่ๆไปท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 โดยปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางบวก และทางลบ ดงัน้ี 
 ผลในทางบวก พบว่า การท่ีสภาองค์กรชุมชนเขต สภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) 
องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครบางส่วนท่ีมีความพร้อม ไดใ้ห้การยอมรับต่อพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ.2551 และเขา้ร่วมกระบวนการขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจในระดบัต่างๆ ตามพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ.2551 มาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ไดส่้งผลทาํใหส้ภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครทั้งในระดบัเขต 
และระดบัจงัหวดัสามารถขบัเคล่ือนบทบาทภารกิจตามกฎหมายส่วนใหญ่ได ้และมีความเขม้แขง็เพ่ิมมากข้ึน 
 ผลในทางลบ พบว่า การท่ีองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่ให้ความสําคัญต่อ
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และไม่มาเขา้ร่วมจดแจง้เป็นสมาชิกสภาองคก์รชุมชนนั้น ไดส่้งผลทาํให้
การขบัเคล่ือนงานของสภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ยงัขาดพลงั และไม่ไดรั้บการยอมรับ
จากทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆมากเท่าท่ีควร ทั้งน้ี เพราะการขาดความสามารถในการเป็นตวัแทน
ขององคก์รชุมชนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอไดส่้งผลในทางลบต่อความชอบธรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ
และความลม้เหลวในการขบัเคล่ือนของสภาองคก์รชุมชนอยา่งสาํคญั นอกจากน้ีการท่ีประชาชนทัว่ๆ ไป ท่ีอาศยัอยูใ่น
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ยงัไม่รู้จกัว่าสภาองค์กรชุมชนคืออะไร มีบทบาทภารกิจอะไร และมีความสาํคญัต่อ
ตนเองอยา่งไร ก็ไดส่้งผลทาํให้ประชาชนทัว่ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเขา้มามีส่วนร่วมกบัสภาองคก์รชุมชนในการ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน และสงัคมนอ้ยมาก ซ่ึงส่งผลในทางลบต่อผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลลพัธ์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก 
 9. ผลสัมฤทธ์ิของการน าพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัตใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 หมายถึง ผลผลิต และผลลพัธ์ของการนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบติั 
 โดยปัจจัยผลสัมฤทธ์ิของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครน้ี ไดรั้บผลจากปัจจยัต่างๆ ในขา้งตน้ทั้งในทางบวก และทางลบ  
 กล่าวคือ ผลรวมจากปัจจัยต่างๆ ในขา้งตน้ ไดท้าํให้การนาํพระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551               
ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมายงัไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร เน่ืองจากสามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จ
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ไดเ้ฉพาะในระดบัผลผลิตของนโยบายเท่านั้น กล่าวคือ สามารถบรรลุผลผลิตของการนาํนโยบายไปปฏิบติัได ้2 ดา้น 
จากท่ีมีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และดา้นผล
การดาํเนินงานของท่ีประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ผลผลิตดา้นท่ียงัไม่สามารถ
บรรลุได ้คือ ผลการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จใน
ระดบัผลลพัธ์ของนโยบายได ้กล่าวคือ สามารถบรรลุผลลพัธ์ของการ นาํนโยบายไปปฏิบติัไดเ้พียงดา้นเดียวจากท่ีมี
ทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธ์ต่อสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ภายใน หรือผลลพัธ์ใน
เบ้ืองตน้ของนโยบายเท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถบรรลุผลลพัธ์อีก 2 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ผลลพัธ์ต่อองคก์รชุมชนท่ีเป็นสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และผลลพัธ์ต่อประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์ภายนอก หรือผลกระทบต่อสังคม อนัเป็นผลลพัธ์หลกัตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน 
พ.ศ. 2551   
 

สรุป 
การนาํพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมายงัไม่

บรรลุผลสมัฤทธ์ิ (Results) เท่าท่ีควร เน่ืองจากสามารถทาํให้เกิดความสาํเร็จไดเ้ฉพาะในระดบัผลผลิต (Outputs)                    
ของนโยบายเท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดความสําเร็จในระดบัผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบายได ้และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวนั้นประกอบไปดว้ย  (1) ลกัษณะของนโยบาย (2) การประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (3) การประชาสัมพนัธ์ (4) สภาพแวดลอ้มทางการเมือง                    
(5) การยอมรับต่อนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (6) ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (7) ทรัพยากร และ (8) กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบลในฐานะท่ีเป็นเวทีกลางของสภาองคก์รชุมชนทัว่
ประเทศ ควรมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญักับการสร้างความเป็นสถาบัน (Institutionalization) ให้กับ              
สภาองคก์รชุมชน โดยอาศยัการสร้างวฒันธรรมหลกั หรือค่านิยมหลกั การสร้างให้มีระบบของการควบคุมซ่ึงกนั
และกนัได ้การกาํหนดแนวทางการขบัเคล่ือนงานท่ีชดัเจน และการมุ่งสร้างผลงานใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สังคม 
ทั้งน้ี เพ่ือทาํให้สภาองค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของคนในสังคม และมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตไปในสภาพแวดลอ้มท่ีมีพลวตัรสูง 
 2. ท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบลควรมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญักับการ
พฒันาคุณภาพสภาองคก์รชุมชนเป็นหลกั โดยอาจอาศยัแผนการพฒันาศกัยภาพแกนนาํ และสมาชิกสภาองคก์ร
ชุมชนท่ีกาํหนดข้ึนร่วมกับทางสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินการ  
 3. ผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ควรดาํเนินการประสานความร่วมมือ และปรับความเขา้ใจ 
กบัแกนนาํท่ีมีบทบาทสาํคญัในท่ีประชุมในระดบัชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ และ
ความร่วมมือในการดาํเนินการส่งเสริมกิจการสภาองคก์รชุมชนใหมี้ความเป็นเอกภาพมากข้ึน   
 4. สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนควรดาํเนินการประสานความร่วมมือในระดับนโยบายกับท่ีประชุมใน
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาํบล สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 สมาคม ซ่ึงไดแ้ก่ สมาคมสันนิบาต
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เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และสมาคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือให้มีการออกหลกัเกณฑ์ในการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยา) จะให้การอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแก่สภาองคก์รชุมชนตาํบล/เทศบาล/เขต เป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(มาตรา 22 วรรคสอง และวรรคสาม) และหลกัเกณฑ์ในการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวดั และกรุงเทพมหานคร             
จะให้การอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนตาํบล/เขต เป็นเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  (มาตรา 29) ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้เกิดแนวทาง
ร่วมในการใชส้ภาองคก์รชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 
 5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรกาํหนดให้มีแผนการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีท่ีทาํหน้าท่ีส่งเสริม
กิจการสภาองคก์รชุมชน แกนนาํ และสมาชิกสภาองคก์รชุมชนทุกระดบัท่ีชดัเจน  เพ่ือพฒันาให้เจา้หนา้ท่ีฯ แกน
นํา และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการขับเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติ               
สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาจอาศยัความร่วมมือจากท่ีประชุมใน
ระดบัชาติของสภาองคก์รชุมชนตาํบล สถาบนัอุดมศึกษา และหรือหน่วยงานอ่ืนๆ          
 6 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับเร่ืองสภาองค์กรชุมชนให้มากข้ึน
โดยเฉพาะในช่องทางของเวบ็ไซต ์โทรทศัน์ และวิทยุ ท่ีเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงคนจาํนวนมากได ้ทั้งน้ี เพ่ือให้
สภาองคก์รชุมชนเป็นท่ีรู้จกั และรับรู้ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในวงกวา้งมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ยิง่ต่อการขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนทัว่ประเทศ  
 7 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนควรดาํเนินการเจรจาต่อรองเก่ียวกบัเร่ืองตวัช้ีวดัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
ต่างๆ กับ ทางสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือแสวงหาแนวทางการจูงใจ และเอ้ืออํานวยให้ผู ้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเขา้มาร่วมให้การสนับสนุน   สภาองค์กรชุมชนในดา้นต่างๆทั้ งในดา้นของการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนาํ การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ีในการประชุม การสนบัสนุนขอ้มูล และ
สารสนเทศ และการศึกษาวจิยัเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชน ฯลฯ  
 8.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ควรดาํเนินการประสานความร่วมมือในระดบันโยบายกบัทางกรุงเทพมหานคร
อย่างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการทาํงานร่วมกนัให้มีความเป็นเอกภาพ และเหมาะสม
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยทําให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานทั้ ง 2 สามารถร่วมมือกันดําเนินการตาม
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ 
 1. การขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครควรให้ความสาํคญักบัการขบัเคล่ือนงาน
ในระดบัพ้ืนท่ีเขตให้มากข้ึน โดยสภาองค์กรชุมชนเขตต่างๆ ควรพยายามขยายฐานองค์กรสมาชิก แสวงหาแนวร่วม          
หาคนทาํงาน รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะขององคก์รชุมชน และชุมชนต่างๆ ท่ีอยูใ่น
พ้ืนมาจดัทาํเป็นแผนพฒันาชุมชนของเขต และมุ่งสร้างผลงานเชิงรูปธรรม ซ่ีงการดาํเนินการดงักล่าวนอกจากจะทาํให้
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สภาองค์กรชุมชนเขตไดรั้บการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนท่ีมากข้ึนแลว้ ยงัจะเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีช่วยทาํให้
การขับเคล่ือนงานของสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด) มีความชัดเจน และมีพลงัมากข้ึนด้วย 
เน่ืองจากมีมวลชนใหก้ารสนบัสนุนจาํนวนมาก รวมทั้งมีขอ้มูล และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีครอบคลุม และชดัเจน 
 2. สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร (ระดบัจงัหวดั) ควรให้ความสาํคญักบั
การพฒันาศักยภาพแกนนํา และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนในทุกระดับอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง โดยเฉพาะ           
การพฒันาศกัยภาพในดา้นการบริหารจดัการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาองคก์รชุมชน ซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนเขตส่วนใหญ่ ในทุกๆ ปี  
 3. สภาองค์กรชุมชนเขต และสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครควรให้ความสาํคญักบัการแสวงหาแกนนาํ 
และสมาชิกสภาองคก์รชุมชนเพ่ิมเติมอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง โดยเฉพาะแกนนาํ และสมาชิกท่ีเป็นเยาวชน และคน
รุ่นใหม่ เพ่ือให้การขบัเคล่ือนงานของสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานครมีความยัง่ยืน และสามารถดาํเนินบทบาทใน
การเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะขององคก์รชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดใ้นระยะยาว 
 4. สภาองคก์รชุมชนเขต และสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครควรพยายามดาํเนินการ  จดัให้มีเวที
สาธารณะท่ีเปิดกวา้งให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งท่ีเป็นสมาชิก และไม่ไดเ้ป็นสมาชิก  สภาองคก์รชุมชนสามารถมา
เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ นาํเสนอขอ้มูล ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ             
เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกวา้ง และพฒันาขอ้เสนอ และแผนของสภาองคก์รชุมชนให้
มีความชดัเจน และสอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่มากข้ึน  
 5. สํานักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑลควรเขา้ไปทาํงานเชิงลึกกับสภาองค์กรชุมชน
กรุงเทพมหานครให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองการขบัเคล่ือนงานเชิงนโยบายต่างๆ เช่น การขบัเคล่ือนงาน              
เชิงนโยบายในเร่ืองการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครท่ีเป็นประเด็นเชิงนโยบายท่ีสาํคญั
ของทางสภาองคก์รชุมชนกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 6. สาํนกังานปฏิบติัการภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรสนบัสนุน และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ในการขบัเคล่ือนงานร่วมกนัระหว่างสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร กบัขบวนองค์กรชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
กรุง เทพมหานครให้มากข้ึน  ทั้ ง น้ี  เ พ่ือให้การขับเคล่ือนงานของขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ  ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ และมีพลงัท่ีจะนาํสู่การสร้างการเปล่ียนแปลง หรือการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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The Factors Affecting for Decision on Electing of Chief Executive and Council 
Members of Khokkhreua Sub-District Administrative Organization, 

NongKrungsri District, Kalasin Province 
 

Alicha Charee* 
Yupaporn Yupas** 

 Watcharin Suthisai*** 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research aims to survey the levels and relationship of the factors 

affecting for decision on electing of chief executive and council members of Khokkhreua Sub-District 

Administrative Organization, NongKrungsri District, including finding the useful suggestions for 

lection in the future. The samples are three hundred and ninety six political voters who were over 18 

years old or up in Khokkhreua Sub-District Administrative Organization, NongKrungsri District, 

Kalasin Province. Questionnaire is used as instrument statistics used are percentage, mean, standard 

deviation and Chi-Square. 

 Results of the research are as follows: 

 1. The finding showed that the average level of the factors affecting the decision on electing 

the chief executive and council members are moderate. Two high levels of the factors affecting the 

decision are society and economy. Four moderate levels of the factors affecting the decision are public 

relations, patronage system, interpersonal relation and influence including reward. 

 2. The findings showed that the gender, age, educational background and occupation clearly 

affect the decision on electing the chief executive and council members. The educational background 

of the correspondents are significantly related to the reason for the decision on election based on the 

patronage political system at the .05 level. The occupation is significantly related to the reason for the 

decision on election based on the patronage political system and interpersonal relations at the .05 level.   

 

 3.  The useful suggestions about voting of the chief executive and council members found 

that; the candidate must be good interpersonal for public, have an ability to develop new technology 

agency, take a publicity about election quickly- thorough - variety of forms, as well as resolving any 

help children, youth, the elderly, the disadvantaged, and to provide assistance and services in the area 

for a long time, in other hand, they should be recitals, persons who rely on it, and take a charity or build 

many thing for community continually.  

 
 
 
Keywords : Decision in Elections / Khokkhreua Sub-district Administrative Organization,  
                     Kalasin Province 
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Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ปัจจัยส าคัญทีม่ีต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ 

อลชิา  ชารี* 
ยุภาพร  ยุภาศ** 

วชัรินทร์  สุทธิศัย*** 
บทคดัย่อ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับและความสัมพนัธ์ของปัจจัยสําคัญท่ีมีต่อการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ 
อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ และเพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อตดัสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไปและมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
Chi-Square  

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับสําคญั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดบัสําคญัมาก คือ ดา้น
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ส่วนอีก 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นระบบอุปถมัภ ์
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบแทน ตามลาํดบั 

 2. เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผล
ในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอ
หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมแต่ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้ง
ดา้นระบบอุปถมัภ์ อย่างมีนัยสําคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ
เลือกตั้ งด้านระบบอุปถัมภ์ และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทํางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05  

 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า จะตอ้งเป็นผูเ้ขา้กับ
ประชาชนได้ดี นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพฒันาองค์กร การกระจายข่าวสารควรมีความรวดเร็วและทั่วถึง การ
ประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพอจะช่วยได ้ช่วยเหลือเด็กเยาวชน คนสูงอายุผูด้อ้ยโอกาส 
จะตอ้งเป็นคนมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีเขา้กบัคนไดทุ้กวยัทุกเพศ จะตอ้งเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั เป็นบุคคลท่ีพ่ึงพาอาศยัได ้
มีการบริจาคทาํนหรือจดัสร้างส่ิงปลูกสร้างแก่ชุมชน และใหค้วามช่วยเหลือและใหบ้ริการในพ้ืนท่ีเป็นเวลานาน 
ค าส าคญั : การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง / องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

                                                 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, อาจารย์ท่ีปรึกษา 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ปัจจัยส าคัญทีม่ีต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
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อลชิา  ชารี* 
ยุภาพร  ยุภาศ** 

วชัรินทร์  สุทธิศัย*** 
บทคดัย่อ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับและความสัมพนัธ์ของปัจจัยสําคัญท่ีมีต่อการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ 
อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ และเพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อตดัสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไปและมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
Chi-Square  

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับสําคญั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดบัสําคญัมาก คือ ดา้น
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ส่วนอีก 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสาํคญั ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นระบบอุปถมัภ ์
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบแทน ตามลาํดบั 

 2. เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผล
ในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอ
หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมแต่ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้ง
ดา้นระบบอุปถมัภ์ อย่างมีนัยสําคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05 อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ
เลือกตั้ งด้านระบบอุปถัมภ์ และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทํางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทาํงสถิติท่ีระดบั .05  

 3. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่า จะตอ้งเป็นผูเ้ขา้กับ
ประชาชนได้ดี นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพฒันาองค์กร การกระจายข่าวสารควรมีความรวดเร็วและทั่วถึง การ
ประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพอจะช่วยได ้ช่วยเหลือเด็กเยาวชน คนสูงอายุผูด้อ้ยโอกาส 
จะตอ้งเป็นคนมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีเขา้กบัคนไดทุ้กวยัทุกเพศ จะตอ้งเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั เป็นบุคคลท่ีพ่ึงพาอาศยัได ้
มีการบริจาคทาํนหรือจดัสร้างส่ิงปลูกสร้างแก่ชุมชน และใหค้วามช่วยเหลือและใหบ้ริการในพ้ืนท่ีเป็นเวลานาน 
ค าส าคญั : การตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง / องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

                                                 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
**ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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บทน า 
 การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในประเทศไทยในอดีตนบัตั้งแต่ผูน้าํสยามไดรั้บอิทธิพลจากการไปดูงานใน
ยโุรปตะวนัตกและไดน้าํเอาการปกครองทอ้งถ่ินมาดาํเนินการในสังคมไทยเร่ิมในปี พ.ศ. 2440 เร่ือยมาจนถึงปี 
พ.ศ. 2476 สยามไดรั้บอิทธิพลจากระบบสภา นายกเทศมนตรีจากยโุรป (The Council-Mayor Form) มาใชน้ัน่คือ
การใชค้วามสาํคญัท่ีสภาทอ้งถ่ินให้ฝ่ายบริหารมาจากสภาไม่มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงไม่วา่จะเป็น
การจดัตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2440 การผ่านพระราชบญัญติัสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2448 และการ
ผ่านพระราชบญัญติัเทศบาลในปี พ.ศ. 2476 จนกระทัง่จอมพลป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือน
สหรัฐอเมริกาและกลบัมาจดัตั้งสุขาภิบาลข้ึนอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2495 จึงนาํเอาระบบคณะกรรมาธิการ  (The 
Commission Form) ซ่ึงเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินแบบหน่ึงในสหรัฐมาใชโ้ดยให้นายอาํเภอเป็นประธาน
คณะกรรมการสุขาภิบาลอยา่งไรก็ตามไม่วา่รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแบบใดการปกครองทอ้งถ่ินไทย
ในสมยันั้นก็เผชิญปัญหาความคิดและการออกแบบการปกครองทอ้งถ่ินเกิดจากเบ้ืองบนและไม่มีการปรึกษาหารือ
การระดมความคิดเห็นและบทบาทของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่านั้นถูก
ราชการส่วนภูมิภาคครอบงาํด้วยการยึดครองตาํแหน่งสําคญัส่วนประชาชนในท้องถ่ินดาํรงตาํแหน่งท่ีไม่มี
บทบาทมากนักนอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบมากมายงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนอ้ยมากส่วนใหญ่ตอ้งรอคอยเงินอุดหนุนของรัฐทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไม่เห็น
บทบาทและความสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน (โกวทิย ์พวงงาม, 2544 : 5) 
 ในระบอบประชาธิปไตยการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถิ่นนบัวา่เป็นรากฐานที่สําคญัยิ ่ง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)ไดร้ับการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2537 ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 
เป็นตน้มาการดาํเนินงานของ อบต .จะเป็นไปอยา่งอิสระมีอาํนาจในการบริหารการกาํหนดนโยบายและการ
ตดัสินใจการจดัทาํแผนพฒันาอาํเภอการทาํนิติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโอนสงวนหรือระงบัสิทธิ
ในทางกฎหมายดว้ยตนเองภายในอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไวน้อกจากน้ียงัมีอาํนาจในการออกขอ้บงัคบั
ตาํบลท่ีใชบ้งัคบักบัราษฎรในพ้ืนท่ีไดด้ว้ยอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้ลว้น
เป็นภารกิจที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัขั้นพ้ืนฐานเพื่อการป้องกนัโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน (ชูชยั ศุภวงศ์, 2542 : 36-37) 
 สาํหรับสภาตาํบลใดท่ีมีรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั 3 ปีเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปี
ละ 1.5 แสนบาท ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ยโครงสร้างการบริหารจะมีสภา อบต. ประกอบดว้ย สมาชิกโดยตาํแหน่ง
และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งทาํนองเดียวกบัสภาตาํบลสมาชิกจะเลือกประธานรองประธานและเลขานุการจาก
สมาชิกดว้ยกนัเองตาํแหน่งละ 1 คน คณะกรรมการบริหาร อบต. เป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารตามมติสภา อบต. 
ประกอบดว้ย กาํนนัผูใ้หญ่บา้น 2 คน และสมาชิกจากการเลือกตั้งไม่เกิน 4 คน ซ่ึงจะเลือกกนัเองให้ทาํหนา้ท่ี
ประธานกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  (ยกเวน้ในช่วง 4 ปีแรก ให้กาํนนัทาํหนา้ท่ีเป็น
ประธานกรรมการบริหาร) (โกวทิย ์พวงงาม, 2544 : 40) 
 ต่อมาไดมี้เปล่ียนแปลงจากกาํนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตาํแหน่งมาเป็นการเลือกตั้งนายก 
อบต. โดยทางออ้ม โดยสภา อบต. ใหส้มาชิก อบต. เป็นผูเ้ลือกตั้งนายก อบต. เม่ือก่อน อบต. ไดย้ึดแบบหลกัการแบ่ง
อาํนาจเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภา (Council) และฝ่ายบริหาร (Executive) ฝ่ายสภาทาํหนา้ท่ีดา้นนิติบญัญติั คือ ออก
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กฎเกณฑข์อ้บญัญติัต่าง ๆ เช่นขอ้บญัญติั อบต. ท่ีออกโดยสภาอบต. ส่วนฝ่ายบริหารทาํหนา้ท่ีในการในการนาํ
นโยบายต่าง ๆ มาปฏิบติัไม่ให้ขดักบัขอ้บญัญติัของ อบต. ท่ีออกขอ้บญัญติัโดยสภา อบต. ซ่ึงถือวา่เป็นการคาน
อาํนาจซ่ึงกนัและกนัท่ีสามารถท่ีจะต่อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาวบา้นไดต้่อมารัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 
2540 ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบองคก์รอบต. จากรูปแบบสภา อบต. เลือกตั้งนายก อบต. มาเป็นรูปแบบท่ีนายก 
อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เหตุผลในการการเลือกตั้งนายก อบต. โดยตรงจากประชาชน
เน่ืองจากบทบญัญติับางมาตราตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ยงัไม่
สอดคลอ้งกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินและไม่เหมาะสมกับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพ่ือให้การบริหารงานของสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงมีการตรากฎหมายฉบบัน้ีข้ึนโดยกาํหนดให้นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี (สถาบนัพระปกเกลา้, 2547 : 
73) องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีการเลือกตั้งหลายคร้ัง และมี
กลุ่มการเมืองท้องถ่ินท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ งองค์การบริหารส่วนตําบลทั้ งหมดหลายกลุ่มจึงทําให้มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัผูท่ี้จะมาเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
โดยกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ินหรือผูส้มคัรรายใดท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนเลือกตั้งเขา้มาทาํหนา้ท่ีในการ
บริหารกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลผูท่ี้จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงก็คือ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ นัน่เอง 
 จากความสาํคญัดงักล่าวผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะทราบวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลของ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ ใหก้บักลุ่มการเมืองต่าง ๆ ท่ีลงสมคัรรับเลือกตั้ง ทั้งน้ีเพ่ือจะ
ไดส้ะทอ้นให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไปไดศึ้กษาหาความรู้และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการพฒันาทางการเมืองทอ้งถ่ินของตนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยสําคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 
สมมุตฐิานการวจิยั 
 ปัจจยัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน มีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุง
ศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ อยูใ่นระดบัสาํคญั 
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I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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   2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอ
หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือนาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
   2.1.2 ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.1.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และขอ้เสนอแนะท่ีจะจดัทาํเป็นตน้ฉบบัของแบบสอบถาม ซ่ึง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตั้งขอ้คาํถามให้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
โดยสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
    ตอนท่ี 2 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 3 ระดบั คือ ระดบัสาํคญัมาก ระดบัสาํคญั ระดบัไม่สาํคญั ในส่วนน้ีแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 2) การรับขอ้มูลข่าวสาร 3) ระบบอุปถมัภ ์4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และ 5) อิทธิพลและผลต่างตอบแทน 
    ตอนท่ี 3 ขอ้แสนอแนะอ่ืน ๆ ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
  2.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
   ผูว้จิยัไดห้าคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   2.2.1 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ (IOC) มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    + 1   หมายถึง  ขอ้คาํถามนั้น มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
       0  หมายถึง  ไม่แน่ใจหรือตดัสินไม่ไดว้า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัหรือไม่ 
    -  1  หมายถึง  ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    ผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาแบบสอบถามมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
    1) นายพิบูรณ์ คาํแหงพล วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) ตาํแหน่ง 
นายกเทศมนตรีตาํบลคาํเมียดแกว้ อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
    2) นายนิพนธ์ ภูคงคา วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรค ์อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
    3) นายอพนัตรี พลูพทุธา ตาํแหน่ง อาจารย ์ประจาํสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล 
   2.2.2 นาํผลการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์จากผูเ้ช่ียวชาญไปทาํ
การวิเคราะห์เพ่ือหาค่า IOC แลว้พิจารณาคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา่ขอ้
คาํถามมีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
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มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 3 ระดบั คือ ระดบัสาํคญัมาก ระดบัสาํคญั ระดบัไม่สาํคญั ในส่วนน้ีแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 2) การรับขอ้มูลข่าวสาร 3) ระบบอุปถมัภ ์4) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และ 5) อิทธิพลและผลต่างตอบแทน 
    ตอนท่ี 3 ขอ้แสนอแนะอ่ืน ๆ ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 
  2.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
   ผูว้จิยัไดห้าคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   2.2.1 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ (IOC) มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    + 1   หมายถึง  ขอ้คาํถามนั้น มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
       0  หมายถึง  ไม่แน่ใจหรือตดัสินไม่ไดว้า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัหรือไม่ 
    -  1  หมายถึง  ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    ผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาแบบสอบถามมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
    1) นายพิบูรณ์ คาํแหงพล วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) ตาํแหน่ง 
นายกเทศมนตรีตาํบลคาํเมียดแกว้ อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
    2) นายนิพนธ์ ภูคงคา วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรค ์อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
    3) นายอพนัตรี พลูพทุธา ตาํแหน่ง อาจารย ์ประจาํสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล 
   2.2.2 นาํผลการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์จากผูเ้ช่ียวชาญไปทาํ
การวิเคราะห์เพ่ือหาค่า IOC แลว้พิจารณาคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา่ขอ้
คาํถามมีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
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   2.2.3 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์อีก
คร้ัง จากนั้นนาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 
   2.2.4 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองไปวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability test) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของ ครอนบาค (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545 : 96) ซ่ึงผูว้จิยัจะนาํแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ขอหนงัสือรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.2 ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  3.3 ผูว้ิจยัดาํเนินการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูลและให้มีผูช่้วยผูว้ิจยัช่วย
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยไดมี้การประชุมวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูช่้วยผูว้ิจยัก่อนลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม 2556 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และวิเคราะห์ 
ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงมีการใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 
ประกอบดว้ย 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ผูว้จิยันาํมาวเิคราะห์ดว้ยการหาค่าค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ทางสถิติท่ีสาํคญัหลายอยา่งถูกนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ี
น่าเช่ือถือ ซ่ึงการวเิคราะห์ทางสถิติดงักล่าวสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) และความถ่ี 
(Frequency)  
  5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ผูว้ิจยัใชร้้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Chi-Square Test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  5.4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหา และการแจกแจงความถ่ี 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ผลการวจิยั 
 ผลการวิจัยของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ 
 1. ระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับสําคญั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดบัสาํคญัมาก คือ 
ดา้นสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนอีก 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสาํคญั เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นระบบอุปถมัภ์ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบแทน 
ตามลาํดบั 
 2. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่  
  2.1 เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมและ
รายดา้น พบวา่ เพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลการตดัสินใจ  
  2.2 ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลการตดัสินใจดา้นระบบอุปถมัภ ์อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ดา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
  2.3 อาชีพไม่มีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กับการใชเ้หตุผลการตดัสินใจด้านระบบอุปถมัภ์ และดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ดา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
  2.4 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับการใช้เหตุผลการตัดสินใจด้าน
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
สาํคญั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 1. ระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีประเด็นท่ีน่าอภิปรายดงัน้ี 
  1.1 ด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ มี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 7 ขอ้ และอยูใ่นระดบั
สําคญั 3 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ เป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์ รองลงมาคือ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ตามลาํดบั นั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ
ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลของผูส้มคัร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์ศิริพจนานนท ์(2544 : 12) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมใน
การตดัสินใจของมนุษยว์่า ส่วนหน่ึงของการตดัสินใจของมนุษยม์าจากนิสัย รวมทั้งฐานะและบทบาท ซ่ึงอาจ
เน่ืองมาจากหากไดรั้บคดัเลือกเขา้มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบลแลว้จะทาํใหก้ารดาํเนินงานราบร่ืน สามารถดาํเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั ชนนัธร กถา
เสนีย ์(2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูน้าํในระดบัทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนท่ีบางบอน ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะผูน้าํท่ีประชาชนตอ้งการตอ้งมีความ
ประพฤติท่ีดีมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล คิดเป็นทาํเป็น แกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว เด็ดเด่ียว ใจกวา้ง มีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์
กลา้คิดกลา้ทาํ ฉลาด และทศันคติดี ส่วนในดา้นวุฒิการศึกษาตอ้งสูงกว่าปริญญาตรี ในด้านฐานะความมัน่คง
ทางการเงินปานกลางถึงมัน่คงมาก  
  1.2 ด้านการรับขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัสาํคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 1 ขอ้ และอยูใ่นระดบัสาํคญั 7 
ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไดรั้บทราบขอ้มูลจากผูน้าํชุมชน รองลงมาคือ เสียงตามสายของ
เทศบาล หรือชุมชน และไดรั้บทราบขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่น กกต. ตามลาํดบั นัน่แสดงให้เห็นวา่การรับรู้
ข่าวสาร ก็เป็นส่วนสาํคญัอยา่งหน่ึงของการตดัสินใจเลือกตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์ศิริพจนานนท์ (2544 : 12) 
ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจของมนุษยว์า่ ส่วนหน่ึงของการตดัสินใจของมนุษยม์าจากการเรียนรู้กบัการ
รับรู้ พฤติกรรมการตดัสินใจของมนุษยโ์ดยทั่ว ๆ ไป มกัจะตอ้งเร่ิมตน้จากการท่ีเราไดรั้บรู้ ซ่ึงทั้งน้ีเราอาจจะ
ยอมรับความจริงขอ้หน่ึงวา่ในสภาพการรับรู้ของมนุษยน์ั้นมกัจะเป็นในลกัษณะท่ีเรียกวา่ ‚เลือกท่ีจะรับรู้‛ และ
สอดคลอ้งกบั ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2545 : 19) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกตั้ง และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโนม้นา้วชกัจูงดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การใชอิ้ทธิพลผูน้าํชุมชน นั้นก็มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
  1.3 ดา้นระบบอุปถมัภ ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบอุปถมัภ ์มีความสาํคญัอยูใ่นระดบั
สาํคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญั 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัไม่สาํคญั 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการสญัญาวา่จะให ้หรือช่วยเหลือเม่ือภายหลงั ไดรั้บการเลือกตั้ง รองลงมาคือ เคยใช้
อาํนาจหนา้ท่ีช่วยเหลือดา้นต่างๆ และประกอบธุรกิจร่วมกนั ตามลาํดบั นั่นแสดงให้เห็นวา่ระบบอุปถมัภ ์ก็เป็น
ส่วนสาํคญัอยา่งหน่ึงของการตดัสินใจเลือกตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2548 : 199-201) ท่ีได้
เลือกตดัสินใจเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยมีปัจจยัจากการใหห้รือสญัญาจะให้ของกาํนลัหรือส่ิงต่างๆ แก่ทอ้งถ่ิน
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และการโจมตีผูส้มคัรรายอ่ืนปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัในทางลบ แต่ไม่ค่อยแปลกในความรู้สึกของประชาชน กล่าวคือ 
การใหห้รือสญัญาวา่จะใหส่ิ้งต่างๆแก่ประชาชนหรือทอ้งถ่ิน ประชาชนบางคนจึงใชพิ้จารณาเลือกผูรั้บสมคัร โดย
คาํนึงถึงปัจจยัขอ้น้ีเช่นกนั ดว้ยคาดวา่ผูส้มคัรจะช่วยตนเองหรือทอ้งถ่ินนาํความเจริญมาสู่ทอ้งถ่ินได ้อาทิ ผูท่ี้สาม
รถนาํงบประมาณมาลงท่ีทอ้งถ่ินตนไดม้าก ผูท่ี้สัญญากบัประชาชนว่าจะให้ หรือสร้างหรือทาํบางส่ิงบางอย่าง
ให้กบัประชาชน หรือทอ้งถ่ินนั้น นอกจากน้ีพบวา่ผูส้มคัรท่ีชอบพูดโจมตีผูส้มคัรรายอ่ืน โดยนาํความไม่ดีของ
ผูส้มคัรรายอ่ืนมาบอกใหป้ระชาชนทราบ ก็มีความสาํคญัดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงเห็นวา่ ในการหาเสียงแต่ละคร้ังมกั
มีผูส้มคัรให้คาํสัญญากบัประชาชนวา่จะให้ส่ิงนั้นส่ิงน้ี หรือจะให้งบประมาณจาํนวนเท่านั้นเท่าน้ี แก่องคก์ารริ
หารส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นตน้ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพรเวศน์ รัตนพนัธ์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
ปัจจยัในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา : กรณีศึกษาในเขตจงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษา
พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาของประชาชนในจงัหวดัพิษณุโลกส่วนมาก
เลือกผูส้มคัรเลือกตั้งเพราะหวงัการไดรั้บการช่วยเหลือจากผูส้มคัรเม่ือไดเ้ป็นสมาชิกวุฒิสภาแลว้ และส่ิงตอบ
แทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  1.4 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง  
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสาํคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญัทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อนัดับแรก ได้แก่ เป็นญาติพี่น้อง เป็นผูท่ี้เคารพนับถือหรือศรัทธาส่วนตวั เป็นผูท่ี้เคยให้ความช่วยเหลือ 
อนุเคราะห์หรืออุปถมัภใ์นดา้นต่าง ๆ เป็นการส่วนตวั และเป็นผูท่ี้ญาติพี่น้องให้ความเคารพนับถือหรือเกรงใจ 
ตามลาํดบั นั่นแสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ก็เป็นส่วนสาํคญัอย่างหน่ึงของการตดัสินใจเลือกตั้ง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์ศิริพจนานนท ์(2544 : 12) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจของมนุษยว์า่ ส่วนหน่ึง
ของการตดัสินใจของมนุษยม์าจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสอดคลอ้งกบั ไพรเวศน์ รัตนพนัธ์ (2550 : 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : กรณีศึกษาในเขตจงัหวดั
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของประชาชนใน
จงัหวดัพิษณุโลกส่วนมากเลือกผูส้มคัรเลือกตั้ง เพราะผูส้มคัรเคยเห็นหรือรู้จกัเป็นการส่วนตวั และมีความศรัทธา
ในตวัผูส้มคัร ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผูส้มคัรสมาชิกวฒิุสภาและผูส้มคัรเลือกตั้ง สมาชิกวฒิุสภามีบุญคุณต่อกนั
ในอดีต 
  1.5 ดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบแทน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบ
แทน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสาํคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญั 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัไม่
สาํคญั 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ติดต่อกบัทางราชการแทนประชาชน รองลงมาคือ ให้
คาํมัน่สญัญาวา่จะทาํประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีของท่านมีการบริจาคทาน หรือจดัสร้างส่ิงปลูกสร้างให้แก่ชุมชนในสมยั
เลือกตั้ง ตามลาํดบั นัน่แสดงให้เห็นวา่อิทธิพลและผลต่างตอบแทน ก็เป็นส่วนสาํคญัอยา่งหน่ึงของการตดัสินใจ
เลือกตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ (2533 : 469) ท่ีไดก้ล่าววา่ การใชอิ้ทธิพลนั้น สืบเน่ืองจากการตดัสินใจ
ท่ีทาํความพอใจใหแ้ก่ทุกคนในระบบการเมืองหน่ึงๆนั้นมีอยูน่อ้ยมาก ทั้งคาดการณ์ล่วงหนา้วา่จะเกิดผลอะไรข้ึน
บา้งไดย้ากมากเช่นเดียวกนั นักการเมืองมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํให้ผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือผูไ้ม่ปฏิบติัตามมติการ
ตดัสินใจนั้นยอมรับให้มากท่ีสุด การพยายามใช้อิทธิพลให้ผูอ่ื้นทาํในส่ิงท่ีตนอยากให้ทาํน้ีคือ การใช้อาํนาจ 
ดงันั้นจึงมีผูก้ล่าวอยเูสมอวา่ อาํนาจคือหวัใจของการเมือง อาํนาจเป็นสมรรถภาพในความสัมพนัธ์ทางสังคม เป็น
สมรรถนะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีจะทาํใหบุ้คคลอ่ืนทาํตามท่ีตน (ผูค้รองอาํนาจ) ตอ้งการ การใชอ้าํนาจของ
ผูน้าํจึงเป็นการสนองตอบความตอ้งการในแง่ทาํให้ตนเป็นท่ีนิยม นับถือและความตอ้งการท่ีจะทาํในส่ิงท่ีตน
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3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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ปรารถนา การท่ีผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากประชาชนอาจคิดวา่ผูส้มคัรควรเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงและมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจเพียงพอ ท่ีจะช่วยเหลือประชาชน สร้างประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบัประชาชนและชุมชน ดงัผลการวิจยั
ของ ชนนัธร กถาเสนีย ์(2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูน้าํในระดบัทอ้งถ่ิน : 
ศึกษากรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนท่ีบางบอน พบวา่ ลกัษณะผูน้าํท่ีประชาชนตอ้งการ คือตอ้งการ
ให้ผูน้ําของตนมาแก้ไขปัญหาในเร่ืองของปัญหาการจราจร การขนส่ง การขยายเส้นทาง ปัญหายาเสพติด 
การศึกษา  
 2. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่  
  2.1 เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทั้งโดยรวม และรายดา้น
ทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนเพศชายและหญิงต่างตอ้งการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีสามารถบริหารทอ้งถ่ินใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ สามารถเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน
ได ้จึงทาํให้เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรพิน จอกถม (2553 : 50-54) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความสําคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่าง
กนั 
  2.2 อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายดา้นทุก
ดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากประชาชนในทุกระดบัอายตุ่างให้ความสาํคญักบัการเลือกตั้งไม่วา่จะเป็นดา้นสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ดา้นการรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้นระบบอุปถมัภ ์ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นอิทธิพล
และผลต่างตอบแทน เช่นเดียวกนั เพราะการเมืองเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อประชาชนทุกอายุ แต่ผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อรพิน จอกถม (2553 : 50-54) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ 
ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
  2.3 ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ดา้นระบบอุปถมัภ ์
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญาตรีอาจจะมี
วจิารณาณนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน เพราะบางคร้ังผูส้มคัรอาจมีการให้สัญญาจะให้ความช่วยเหลือหลงัการเลือกตั้ง หรือ
บางคนอาจเห็นต่อค่าตอบแทนจึงทาํให้ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้ง
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ อรพิน จอกถม (2553 : 50-54) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนท่ีมี
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ระดบัการศึกษาต่างกนั ปัจจยัโดยรวมและรายดา้นมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั  
  2.4 อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ดา้นระบบอุปถมัภ ์และดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพบาง
อาชีพอาจมีผลต่อทางการเมืองตอ้งมีการใชร้ะบบอุปถมัภ์ อาจมีการสัญญาบางอย่างเพ่ือส่งผลตอบแทนต่อกนั 
หรือบางอาชีพตอ้งการความช่วยเหลือจากผูส้มคัร เช่น การให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัทางเศรษฐกิจ การให้ความ
ช่วยเหลือในการทาํคุณประโยชน์ต่างๆ ให้กบัสังคม เป็นตน้ และการให้ความช่วยเหลือทาํให้มีบุญคุณต่อกนั จึง
ทาํให้ประชาชนตอ้งเลือกผูส้มคัรท่ีให้ความช่วยเหลือ และผูล้งสมคัรเป็นคนในพ้ืนท่ีดงันั้นจึงมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัอาจเป็นญาติพ่ีน้อง จึงทาํให้อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการใช้เหตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ อรพิน จอกถม (2553 : 50-54) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ี
แตกต่างกันเห็นว่าปัจจัยโดยรวมและรายดา้น มีความสําคญัต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน แต่เห็นว่าด้านความสัมพนัธ์ส่วนตวัมี
ความสาํคญัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.5 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนมีความสัมพนัธ์กับการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการอาศยัอยูใ่นชุมชน
เป็นเวลานานทาํใหค้วามผกูพนัระหวา่งกลุ่มบุคคลมีมากกวา่กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเพียงไม่นาน ดงันั้น การท่ี
ญาติสมคัรเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงทาํให้การตดัสินใจ
เลือกตั้งของคนกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานต่างจากกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ไม่นาน ผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สถิตย ์ศรีชมช่ืน (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตาํบลวงัชยั 
เม่ือวนัท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ท่ีพบวา่ ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกตั้ง ถา้ผูส้มคัรคนใดท่ีมีกลุ่มเครือญาติมากจะมีความไดเ้ปรียบในการเลือกตั้งการหาเสียงจะทาํไดง่้ายข้ึน ซ่ึง
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการพฒันาการเลือกตั้งอยูบ่า้ง 
 
สรุป 
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ระดบัของปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จังหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับสําคญั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดบัสาํคญัมาก คือ 
ดา้นสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนอีก 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสาํคญั เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นระบบอุปถมัภ์ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นอิทธิพลและผลต่างตอบแทน 
ตามลาํดบั 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่  
  2.1 เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมและ
รายดา้น พบวา่ เพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลการตดัสินใจ  
  2.2 ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลการตดัสินใจดา้นระบบอุปถมัภ ์อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ดา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
  2.3 อาชีพไม่มีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวม เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กับการใชเ้หตุผลการตดัสินใจด้านระบบอุปถมัภ์ และดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนท่ีเหลืออีก 3 ดา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
  2.4 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกตั้งนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับการใช้เหตุผลการตัดสินใจด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ดา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 3. กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ จะตอ้งเป็นผู ้
เขา้กบัประชาชนไดดี้ นาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพฒันาองค์กร การกระจายข่าวสารควรมีความรวดเร็วและทัว่ถึง 
การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพอจะช่วยได้ ช่วยเหลือเด็กเยาวชน คนสูงอายุ
ผูด้อ้ยโอกาส จะตอ้งเป็นคนมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีเขา้กบัคนไดทุ้กวยัทุกเพศ จะตอ้งเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั เป็นบุคคล
ท่ีพ่ึงพาอาศยัได ้มีการบริจาคทานหรือจดัสร้างส่ิงปลูกสร้างแก่ชุมชน และให้ความช่วยเหลือและให้บริการใน
พ้ืนท่ีเป็นเวลานาน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ 
  จากการวจิยัปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกเครือ อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ ควรนาํผลการวิจยัไปใช ้
ดงัน้ี  
  1.1 ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล จะตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นคนดีของสงัคม มีความซ่ือสตัยต์่อสงัคม 
  1.2 ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล จะตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์ดีต่อบุคคลอ่ืน 
  1.3 ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล จะตอ้งมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล และปฏิบติัตนตามกฎหมาย 
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
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10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
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  1.4 ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล จะตอ้งมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหผู้น้าํชุมชน ช่วยประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายของเทศบาลหรือชุมชน และ
จะตอ้งมีแผน่พบัป้ายประชาสมัพนัธ์หรือโปสเตอร์ของผูส้มคัรรับ 
  1.5 ผูท่ี้จะลงสมคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอขอบคุณ นายพิบูรณ์ คาํแหงพล นายกเทศมนตรีตาํบลคาํเมียดแกว้ อาํเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
นายนิพนธ์ ภูคงคา ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรค ์อาํเภอหนองกุงศรี จงัหวดั
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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CALL FOR PAPERS 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics  
and Governance: Current Issues and Prospects in ASEAN 

August 17, 2013 
 

Venue: College of Politics and Governance (COPAG) 
Mahasarakham University 

 
RATIONALE 
 College of Politics and Governance is pleased to invite undergraduate and graduate students to 
Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance on August 
17, 2013. This Colloquium provides a platform for undergraduate and graduate students from various 
institutions in Thailand and abroad to share and exchange views on the topics relating to current issues 
and policies on Politics and Governance. This colloquium will enable students to discuss their research 
projects with other scholars and practitioners and develop their knowledge and research skills in the 
respective areas.  Students are therefore expected to come up with a defined research interest and some 
tentative conclusion towards a collaborative peer research through interaction and joint reflection. 

 
OBJECTIVES 

1. To provide an interactive platform for undergraduate and graduate students in sharing  and 
exchange of ideas in order to pursue their special problems and key issues related to Politics and 
Governance 

2. To promote and brainstorm on areas of interest 
3. To build the academic network and cooperation among the Universities in the Northeast 

Region of Thailand and ASEAN Countries 
 

PARTICIPANTS 
This Colloquium will be open to undergraduate and graduate students who are doing their special 
problems/key issues or those who have already finished their research projects. 

 
The ORGANIZERS 

 College of Politics and Governance, Mahasarakham University in corporation with National 
College of Public Administration, University of the Philippines; Faculty of Law and Political Science, 
National University of Laos; Universiti Kebangsaan, Malaysia; Brawijaya University, Indonesia; 
Western University, Phnom Penh, Cambodia; Faculty of Political Science, Thammasat University; 
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Social Sciences and Humanities, 
Mahidol University;  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University. 

 
EXPECTED OUTCOME 

This Colloquium will provide an opportunity for undergraduate and graduate students to 
exchange views with scholars and practitioners from other countries which will allow them to improve 
their research skills and build their network in the future. Moreover, proceedings of this colloquium 
will be published. 

 
LANGUAGE PRESENTATION : Thai or English 

 
Poster Presentation : 80cm x 100cm 

 
No registration fee 
 
Participants will pay for their own airfares and accommodation 

 
IMPORTANT DATES: 

1-25 June Submission of Abstract 
15 July Submission of full papers (10-15 pages) 
17 August Conference at College of Politics and Governance (COPAG) 
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universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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CALL FOR PAPERS 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics  
and Governance: Current Issues and Prospects in ASEAN 

August 17, 2013 
 

Venue: College of Politics and Governance (COPAG) 
Mahasarakham University 

 
RATIONALE 
 College of Politics and Governance is pleased to invite undergraduate and graduate students to 
Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance on August 
17, 2013. This Colloquium provides a platform for undergraduate and graduate students from various 
institutions in Thailand and abroad to share and exchange views on the topics relating to current issues 
and policies on Politics and Governance. This colloquium will enable students to discuss their research 
projects with other scholars and practitioners and develop their knowledge and research skills in the 
respective areas.  Students are therefore expected to come up with a defined research interest and some 
tentative conclusion towards a collaborative peer research through interaction and joint reflection. 

 
OBJECTIVES 

1. To provide an interactive platform for undergraduate and graduate students in sharing  and 
exchange of ideas in order to pursue their special problems and key issues related to Politics and 
Governance 

2. To promote and brainstorm on areas of interest 
3. To build the academic network and cooperation among the Universities in the Northeast 

Region of Thailand and ASEAN Countries 
 

PARTICIPANTS 
This Colloquium will be open to undergraduate and graduate students who are doing their special 
problems/key issues or those who have already finished their research projects. 

 
The ORGANIZERS 

 College of Politics and Governance, Mahasarakham University in corporation with National 
College of Public Administration, University of the Philippines; Faculty of Law and Political Science, 
National University of Laos; Universiti Kebangsaan, Malaysia; Brawijaya University, Indonesia; 
Western University, Phnom Penh, Cambodia; Faculty of Political Science, Thammasat University; 
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Social Sciences and Humanities, 
Mahidol University;  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University. 

 
EXPECTED OUTCOME 

This Colloquium will provide an opportunity for undergraduate and graduate students to 
exchange views with scholars and practitioners from other countries which will allow them to improve 
their research skills and build their network in the future. Moreover, proceedings of this colloquium 
will be published. 

 
LANGUAGE PRESENTATION : Thai or English 

 
Poster Presentation : 80cm x 100cm 

 
No registration fee 
 
Participants will pay for their own airfares and accommodation 

 
IMPORTANT DATES: 

1-25 June Submission of Abstract 
15 July Submission of full papers (10-15 pages) 
17 August Conference at College of Politics and Governance (COPAG) 
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DEADLINE FOR CONFIRMATION OF ATTENDANCE: 15 July 2013 
 

DATE AND VENUE: 17 August 2013 
College of Politics and Governance (COPAG) : Mahasarakham University 

 
COPAG will fetch all participants at Khonkaen airport. Please inform the day of your arrival. 

 
INQUIRES:  

For Thai participants : Ac.Sub.Lt. Puritchaya Pimjanna 
For Foreigners: Ms. Phanyupha Thammawat 
E-mail: copag@msu.ac.th , copag.politics@gmail.com  
Tel/Fax:    +66-(0)43-754-137 

     +66-(0)43-754-317 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Conference Program 
Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 

Current Issues and Prospects in ASEAN    
Saturday, August 17, 2013 

 

 
 

Time                              Activities  &  Venue 

Morning Session 

08.30 Depart from Taksila Hotel 

09.00 – 09.30 Registration at COPAG Hall (2nd Floor) 

09.45 – 10.00 
Welcome and Introductory Remarks (Room D415) 
Prof. Sida Sonsri  
Dean of COPAG, Chairperson 

10.00 – 10.15 
Opening Remarks (Room D415) 
Prof. Supachai Samappito 
President of Mahasarakham University 

10.15 – 11.45 

Keynote Address (Room D415) 
Prof. Dr. Chaiwat Satha-anan 
Sacred Spaces and Accursed Conflicts: A Global Trend? 
Moderator : Dr. Sanyarat Meesuwan 

11.45 – 12.30 COPAG Book Launching  (Library) 
Sutthikan Meechan, Assistant Prof. 

12.30 – 13.30 LUNCH (MSU Faculty Lounge) For Guests 

Afternoon Session 

13.30 – 15.30 

Simultaneous Sessions  
2nd Floor (Room D201, D202, D206, D207, D211, D214, D218, D219) 
3rd Floor (Room D333, D334, D339, D340) 
4th Floor (Room D402, D411, D413, D415) 

15.45 – 16.00 Announcement of Oral and Poster Presentation Awards 
Mr. Matthew Forrest Taylor 

16.00 – 16.15 Closing Remarks (Room  D415) 
Moderator : Mr. Matthew Forrest Taylor 

16.15 Coffee Break (Room D414,  4th Floor) For Guests 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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GUIDELINES FOR REACTOR AND REVIWER 
 

1. YOU ARE INTRODUCED BY MODERATOR 
2. COMMENT INDIVIDUAL PANELIST ACCORDING TO  
   THE CRITERIA ATTACHED 
3. HAND OUT THE COMMENT TO MODERATOR  
   WHEN THE SESSION IS FINISHED  

 
 

THANK YOU 
 
 
 

GUIDELINES FOR MODERATOR 
 

1. KINDLY INTRODUCE YOURSELF. 
 
2. KINDLY INTRODUCE REACTOR ( C.V. ATTACHED ) 
 
3. EACH SESSION RUNS FOR 2 HOURS 
   EACH PRESENTER IS ALLOCATED 20 MINUTES OF WHICH  
   MODERATOR WILL TRACK. 
 
4. WHEN THERE ARE 5 MINUTES REMAINING OF THE WHOLE  
    PANEL , STUDENT ASSISTANCE WILL HOLD UP  
    A YELLOW CARD. 
 
5. SUMMARIZE INDIVIDUAL PANELIST PRESENTATION ,     
   WRAP-UP THE COMMENT OF EACH PANELIST BY REACTOR    
   AND HAND OUT TO THE STUDENT ASSISTANCE 
 

THANK YOU 
 
 
 
 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 821 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

EVALUATION 
BY 

REACTOR AND REVIWER 
 

NAME OF REACTOR  : 
 

NAME OF PRESENTER  : 
 

TITLE : 
 
 
 

 
 

PRESENTATION SCORING GUIDE 
 

EVALUATION 
PRESENTATION 
SCORING GUIDE 

SCORE 

1. CONTENT OF THE PAPER 
(EMPHASIZE IDEAS + LOGIC, EXPLORE 

AN ESSENTIAL QUESTION) 
70 

 

2. PRESENTATION 20 
 

3. Q & A 10 
 

TOTAL SCORES 100 
 

 
 

NAME OF STUDENT ASSISTANCE………………………………………………..………………………. 
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Corruption and Conflict Management 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-201 
Reactor/Reviewer :  อ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช 
Moderator :อ.ธวชัชยั  ป้องศรี 
    

Title: การซื้อขายต าแหน่งพระสังฆาธิการ การทุจริตคอรัปช่ัน และระบบอุปถัมภ์ในวงการคณะสงฆ์  
กรณศึีกษาเปรียบเทยีบ คณะสงฆ์2จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     

Trading Positions Of Administrator Monks in the Northeast of Thailand: Corruption and patronage 
System in the Thai Sangha Adminstration 

Presenter: นายสิทธิชัย ระหาญนอก 
 บทความน้ีน าเสนอในประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในสังคมไทย ซ่ึงมีการทุจริตคอรัปชัน่ในทุก
วงการไม่เวน้แมแ้ต่วงการศาสนา โดยเฉพาะในต าแหน่งสังฆาธิการ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอสาเหตุของปัญหาดงักล่าว
เกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ตวัคณะสงฆ์เอง และปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ นักการเมือง ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการประสบประโยชน์ของกลุ่มอ านาจทางการเมือง โดยในประเทศไทยนั้นระบบสมณศกัด์ิของคณะ
สงฆ ์ไม่มีการลดชั้นลงต ่าลงไม่มีวาระในการด ารงต าแหน่งเหมือนเช่นในต่างประเทศ 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 บทความน้ีมีจุดเด่นในเร่ืองของการคน้ควา้ขอ้มูลเชิงลึกซ่ึงไดจ้ากการสมัภาษณ์พระภิกษุท่ีเก่ียวขอ้ง แต่
อยา่งไรก็ดีเน้ือหาในบทความยงัไม่มีวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการซ้ือขายต าแหน่งดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นใน
เร่ืองของกฎหมายสงฆห์รือโครงสร้างการปกครองสงฆ์ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการทุจริตซ้ือขายต าแหน่ง
น้ี รวมทั้งควรมีการน าเสนอบทสรุปในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง ของการซ้ือ
ขายต าแหน่งใน 2 จงัหวดัดว้ย 
 

Title:    การเมอืงของการจดัการศึกษาและการพระศาสนาในมณฑลอุดร (พ.ศ. 2451-2464) 
Politics of Educational Management and Religion in Udon Mandala, 1908-1921 

Presenter: นายธีรพงษ์ กนัท า 
 บทความน้ีศึกษาการปฏฺรูปพุทธศาสนาแบบรวมศูนยแ์ละการสร้างเอกลกัษณ์ของราชส านักสยามท่ี
กรุงเทพฯ และคณะสงฆ์สยาม โดยคณะสงฆ์พยายามแผ่ขยายอ านาจ เพ่ือผนวกรวมเอาพระสงฆ์คือการด ารง
อ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง แต่เป็นมิติของคณะสงฆ์ มีกลไกส าคญั คือ ประการท่ีหน่ึง การบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็น
เคร่ืองมือส าคัญ ประการท่ีสองมีการแต่งตั้ ง การปกครองคระสงฆ์ และมีการต่อตา้น และประการท่ีสาม
การศึกษา เป็นการศึกษาสมยัใหม่แทนการใชภ้าษาลาวโดยในภาพทัว่ไป จะเห็นวา่กระทรวงมหาไทยพยายามดึง
อ านาจเขา้สู่ส่วนกลางและกระทรวงการศึกษา ดงันั้น สามจงัหวดัชายแดนภาคใตถึ้งโจมตีครู เพราะครูเป็นผู ้
ส่ือสารระบบการมีสมนะศกัด์ิ เป็นประเด็นปัญหา เช่นเดียวกบัคือระบบราชการ 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ        
  เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจนวา่เพราะเหตุใดราชส านักสยามตอ้งการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบรวม
ศูนย ์และสร้างเอกลกัษณ์ไทย ดงันั้นจึงควรอธิบายให้ชดัเจนวา่พุทธศาสนาแบบทอ้งถ่ิน(ภาคอีสาน) มีลกัษณะ
อยา่งไร   

- 823 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Title:ความรุนแรงในสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะปัญหาข่มขนื   
The Violence in Thailand: The Case of Rape 

Presenter: นางสาวจุฑามาศ มละครบุรี 
 ปัญหาการข่มขืนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยสาเหตุของปัญหาการข่มขืนในสังคมไทยเกิดจากความ
เช่ือเร่ืองชายเป็นใหญ่ ความเช่ือว่าผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย และความตอ้งการท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของ
ผูห้ญิงใหเ้ป็นไปตามสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ โดยผลกระทบของเหยือ่ท่ีถูกข่มขืนนั้นเกิดข้ึนทั้งกบัเหยือ่ทั้งจิตใจ
และร่างกาย และรวมทั้งสังคมท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พ่อ-แม่ พ่ี-นอ้ง ซ่ึงบางคร้ังสังคมเองท่ีเป็นตวั
ซ ้ าเติมเหยื่อโดยการเมินเฉยหรือเห็นว่าเป็นเร่ืองไม่ส าคญั นอกจากน้ีบ่อยคร้ังสังคมยงักลบัเขา้ใจผิดและมอง
ความหมายของการข่มขืนว่าเกิดจากตวัผูห้ญิงเอง และภาระในการป้องกันการข่มขืนกลบัตกอยู่ท่ีตวัผูห้ญิง 
แทนท่ีจะแกไ้ขท่ีตน้เหตุของความรุนแรง อนัไดแ้ก่โครงสร้างของสงัคม 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ในการน าเสนอประเด็นเร่ืองความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ควรยกตวัอยา่งกฎหมายหรือระบบชายเป็น
ใหญ่ใหเห็นเป็นรูปธรรม โดยอาจยกตวัอยา่งบางมาตราของกฎหมาย หรือยกตวัอยา่งกรณีศึกษาจริงท่ีถูกตกเป็น
เหยือ่ของการถูกข่มขืน 
 
 
Transnational Issues in ASEAN  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-202 
Reactor/Reviewers :  รศ.ดร.โคริน เฟ่ืองเกษม 
Moderator : อ.จนิตนา เมอืงแมน  
   

Title:การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสร้างก าแพง หรือ สะพาน ของการค้ามนุษย์ 
Entering the ASEAN Community : Building walls or bridges to human trafficking 

Presenter: นางสาวเมขลา วุฒิวงศ์ 
 ผูเ้ขียนไดท้ างานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนกบัปัญหาดา้น
การคา้มนุษย ์โดยผูเ้ขียนมองวา่การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีสามเสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมือง
และความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรม โดยจะเร่ิมดว้ยการประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  

อย่างไรก็ดีแมว้า่การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน แมจ้ะส่งผลดีต่ออ านาจต่อรองในเวทีระหว่าง
ประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นการลดอุปสรรคในการติดต่อกนัทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม อยา่งไรก็ตามอีกแง่มุมหน่ึงของการเปิดประชาคมอาเซียนคือ อาจก่อให้เกิดการไหล่บ่าของคนจ านวน
มหาศาลท่ีจะอพยพเขา้มาสู่เมืองหรือประเทศท่ีมีระดบัเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ จึงเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพใชเ้ป็น
ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดเสรีดงักล่าว ปัญหานั้นคือปัญหาการคา้มนุษย ์ทั้งการคา้มนุษย์
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การบงัคบัใหเ้ป็นขอทาน โดยผูค้นท่ีตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยม์กัเป็นคนในชนบทขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การมาท างานนอกประเทศ และเป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยปรารถนาท่ีจะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึงตกอยูใ่นวงวน
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Title:ความรุนแรงในสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะปัญหาข่มขนื   
The Violence in Thailand: The Case of Rape 

Presenter: นางสาวจุฑามาศ มละครบุรี 
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และร่างกาย และรวมทั้งสังคมท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พ่อ-แม่ พ่ี-นอ้ง ซ่ึงบางคร้ังสังคมเองท่ีเป็นตวั
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 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
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เหยือ่ของการถูกข่มขืน 
 
 
Transnational Issues in ASEAN  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-202 
Reactor/Reviewers :  รศ.ดร.โคริน เฟ่ืองเกษม 
Moderator : อ.จนิตนา เมอืงแมน  
   

Title:การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสร้างก าแพง หรือ สะพาน ของการค้ามนุษย์ 
Entering the ASEAN Community : Building walls or bridges to human trafficking 

Presenter: นางสาวเมขลา วุฒิวงศ์ 
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สังคม อยา่งไรก็ตามอีกแง่มุมหน่ึงของการเปิดประชาคมอาเซียนคือ อาจก่อให้เกิดการไหล่บ่าของคนจ านวน
มหาศาลท่ีจะอพยพเขา้มาสู่เมืองหรือประเทศท่ีมีระดบัเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ จึงเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพใชเ้ป็น
ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดเสรีดงักล่าว ปัญหานั้นคือปัญหาการคา้มนุษย ์ทั้งการคา้มนุษย์
เพื่อมาบริการทางเพศ และการคา้มนุษยเ์พ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน เช่น การบงัคบัใชแ้รงงาน 
การบงัคบัใหเ้ป็นขอทาน โดยผูค้นท่ีตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยม์กัเป็นคนในชนบทขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การมาท างานนอกประเทศ และเป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยปรารถนาท่ีจะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึงตกอยูใ่นวงวน



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 824 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ของการคา้มนุษย ์เน่ืองจากคนเหล่าน้ีมกัถูกล่อลวงดว้ยรายไดท่ี้สวยงาม จนกูห้น้ียืมสินมาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง และเม่ือถูกหลอกเขา้สู่วงจรการคา้มนุษยก็์ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆได ้เน่ืองจากจ าตอ้งทนท างาน
เพ่ือใชห้น้ีจ านวนมหาศาลท่ีกูย้ิม่มา และในบางกรณีก็เป็นการขู่บงัคบัโดยใชค้วามรุนแรง เป็นตน้   

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ        
 บทความน้ีเป็นบทความท่ีคน้ควา้วจิยัมาอยา่งดี มีการอา้งอิงชดัเจน มีระเบียบวิธีวิจยัท่ีถูกตอ้ง โดยไดมี้
การอธิบาย 2 เร่ืองคือ การคา้มนุษย ์และการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ดีเพ่ือเช่ือมทั้ง 2 เร่ือง
ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ควรจะมีการเรียบเรียงเร่ิมจากพิจารณาสาเหตุและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการคา้มนุษย ์หลงัจากนั้น
พิจารณาสาระส าคญัของประชาคมอาเซียนแต่ละเสาหลกัว่ามีส่วนเพ่ิม –ลด สาเหตุ/ปัจจัยดังกล่าวหรือไม่
อยา่งไรรวมทั้ง AC มีมาตราการจดัการปัญหาดงักล่าวอยา่งไร ยกอยา่งเช่นจากผลการประชุม AMMTC SOMTC
การแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยย์งัตอ้งท าทั้ง 3 ระดบั คือ ภายในประเทศท่ีมีปัญหา ระดบัทวิภาคี และระดบัพหุ
ภาคี เช่น  AC UN  เป็นตน้ 

ควรมีการเพ่ิมเติมสาเหตุของปัญหาในการคา้มนุษยโ์ดยพิจารณาวา่เสาหลกัของอาเซียนมีส่วนในการ
เพ่ิมหรือลดปัญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งไร โดยอาศยัการพิจารณาจากพิมพเ์ขียวของอาเซียน ซ่ึงการแกปั้ญหาการคา้
มนุษยต์อ้งเกิดในระดบัชาติ ระดบัทวิภาคี และระดบัพหุภาคี และอาเซียนตอ้งมีบทบาทในการลดปัญหาการคา้
มนุษย ์คืออาจเพ่ิมในส่วนของบทบาทอาเซียนต่อการลดปัญหาการคา้มนุษยแ์ละขอ้เสนอแนะอ่ืนๆนอกจากน้ี
ควรพิจารณาการสรุปในบทคดัย่อ  ในหน้า 1 โดยอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดพลาดในกรณีการเขา้มาของ
สหรัฐอเมริกาวา่บงัคบัใหเ้กิดการคา้ประเวณี ในความเป็นจริงเกิดจากการล่อลวงกนัเองของคนในทอ้งถ่ิน 
   

Title: ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิ:ศึกษาเปรียบเทยีบ ไทย – พม่า ในช่วงปี 1997 – 2012 
Presenter: นางสาวลลีาพร   ไชยฮะนิจ 

 ผูเ้ขียนน าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยและพม่าในช่วงปี 1997-
2012 โดยพิจารณาวา่ประเทศไทยถือเป็นประเทศศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและประเทศพม่าถือวา่เป็นประเทศท่ีร้ัง
ทา้ยในการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบ โดยผูเ้ขียนเลือกช่วงเวลา 1997-2012 อนัเน่ืองจาก
เป็นช่วงเวลาท่ีโลกก าลงัเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจอนัมีจุดเร่ิมตน้จากเอเชียไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤต
ดงักล่าว และเป็นช่วงท่ีพม่าภายใตก้ารน าของรัฐบาลทหารก็มีความพยายามในการปฎิรูปประเทศและเปิด
ประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะ
ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงการร่วมมือนั้นเน้นถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลกั โดยละเวน้เร่ืองความแตกต่าง
และขอ้ขดัแยง้ระหว่างประเทศไทยกบัพม่า และสุดทา้ยผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีเหมือนและแตกต่างกนัท่ี
ส่งผลต่อระดบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่น ปัจจยัดา้นการเกษตรท่ีเหมือนกนัแต่ต่างกนัเร่ือง
ผลผลิต เน่ืองจากระดบัการพฒันาของเทคโนโลยท่ีีไม่เท่ากนั 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ความแตกต่างระหวา่งประเทศไทยกบัพม่า มีมากมายตั้งแต่การเลือกใชแ้นวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ 
เช่นไทยเลือกเสรีนิยม พม่าเป็นเผด็จการทางการทหารและมีปัญหาดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  แต่ไทยไม่
วพิากษว์จิารณ์พม่ามากนกัเน่ืองจากไทยตอ้งพ่ึงพาพลงังานอยา่งมากจากพม่า ในการเขียนเร่ืองปัจจยัต่างท่ีส่งผล
กระทบต่อการพฒันา ผูเ้ขียนเขียนในลกัษณะท่ีน่ิงเกินไป ซ่ึงในความเป็นจริงปัจจยัต่างๆท่ีผูเ้ขียนยกมานั้นมี
ความเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาท่ีผูเ้ขียนเลือกศึกษาในทั้ งสองประเทศ  ระบบเศรษฐกิจในไทยทีท่ี
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ท าการศึกษาก็มีการเปล่ียนแปลงไปมากและวิกฤติเศรษฐกิจก็มีผลกระทบต่อพม่าไม่มากเน่ืองจากพม่าใชร้ะบบ
เศรษฐกแบบสงัคมนิยม 
 ในการน าเสนอบทความไม่ควรเขียนแบบสรุปรวม (Generalized)และวิเคราะห์แค่ดา้นเดียวเช่น ปัจจยั
การเมืองภายในไทย และพม่าช่วง 15 ปี มีการเปล่ียนแปลงมากมายไม่อาจสรุปรวมไดเ้ช่นเดียวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีการน าทฤษฎีIR ของ Jame N. Rosenau และ Micheal Brechre  มาประยกุตใ์ชอ้ธิบาย ท าไม่
ครบถว้น Policy inputไม่ไดดู้ policy pervert  และpolicy output  ใช ้SWOT analysis  กบักรณีพม่า แต่ไม่
วิเคราะห์ไทย ควรหาขอ้มูลประเทศเพ่ิมเติมจาก สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยISEASจาก
สิงคโปร์ วทิยานิพนธ์ของจุฬา-ธรรมศาสตร์และควรใชข้อ้มูลท่ีทนัสมยั มีความเป็นปัจจุบนั รวมทั้งควรวเิคราะห์ 
SWOT Analysis ใหร้อบดา้นมากยิง่ข้ึน        
     

Title:  ความขัดแย้งทางชาตพินัธ์ุของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉ่ิน: 
ผลลพัธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอทิธิพลของจนี  

Ethnic Conflict between Myanmar Military Government and Kachin: Consequence  
of Burmanization Policy and Chinese Expansion 

Presenter: นายตณิณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง 
ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลทหารพม่ากบัคะฉ่ิน โดยมองวา่เป็นผูจ้าก

ปัจจยัภายในคือ แนวนโยบาย Bumanization  โดยพิจารณาผ่านรัฐธรรมนุญพม่า ปี 1974 โดยการแบ่งประเทศ
ออกเป็น 7 รัฐ นโยบาย Burmanization เป็นความพยายามในการกลืนกลายชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ ให้เขา้สู่ความเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์เด่ียว ในไปสู่ความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุเน่ืองจากพม่ามีชนกลุ่มน้อยจ านวนมาก การยกเอากลุ่มชาติพนัธ์ุ 
Burman มาเป็นกลุ่มวฒันธรรมหลกัของประเทศพม่า น าไปสู่ความขดัแยง้โดยเฉพาะกลุ่มกระเหร่ียง ฉาน คะฉ่ิน ท่ี
ขดัแยง้กบัรัฐบาลทหารพม่ามาโดยตลอด การใชน้โยบาย Burmanization น าไปสู่การสร้างอาณานิคมภายใน น าไปสู่
การต่อตา้นเพ่ือปลดแอกของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  เกิดเป็นการสูร้บกนัระหวา่งรัฐบาลทหารและกองก าลงัชาติพนัธ์ุมาตลอด
จนถึงปัจจุบนั 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 เป็นบทความท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนอาจพิจารณาอิทธิพลของโลกตะวนัตก เช่น US 
EU UN ASEAN   ในการกดดนักระบวนการพฒันาให้เป็นประชาธิปไตยของพม่า ซ่ึงเห็นไดจ้ากการจดัการ
เลือกตั้ง ทัว่ไป การปล่อยตวันางอองชานชูจี การเจราจากบัชนกลุ่มนอ้ย การมีชนกลุ่มนอ้ยในรัฐสภาเป็นตน้
ทั้งน้ีเพ่ือยติุการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจรับความช่วยเหลือในการพฒันาประเทศการปรับภาพลกัษณ์ของพม่าใน
สงัคมโลก และการหาอ านาจมาคานการครอบง าของจีนในพม่าคานอ านาจระหวา่งโครงสร้างอ านาจเก่า(หนุน
โดยจีน)กบัโครงสร้างอ านาจใหม่ตอ้งอาศยั US EU การพิจารณานโยบายจีนต่อรัฐบาลทหารพม่า และสนบัสนุน
กองก าลงัชนกลุ่มนอ้ย เป็น “นโยบาย 2 หนา้”   ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบันโยบายไทยต่อพม่าก่อนสมยัรัฐบาลพล
เอกชาติชาย ชุณหวณั ซ่ึงในท่ีสุดก็เลิกหนุนชนกลุ่มน้อยเพราะต้องพ่ึงพิงรัฐบาลพม่า เ ร่ือง  พลังงาน+ 
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบทบาทของอินเดียในพม่าซ่ึงมีผลประโยชน์คลา้ยจีนในท่ีสุดพม่าอาจตอ้งเลือกแบบ
ไทย หนัมาใชน้โยบายรอบทิศทาง(Omni - directional) เพ่ือการคานอ านาจ และการอยูร่อด รวมทั้ง พิจารณาวา่
คะฉ่ินจะต่อสูไ้ปยาวนานเพียงใด มีโอกาสพา่ยแพจ้นตอ้งเจรจากบัรัฐบาลหรือไม่  หรือแนวโมในการเขา้มาต่อสู้
ในรัฐสภาพ 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ASEAN / Conflict Management   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-206 
Reactor/Reviewers : 1. รศ.ดร.วริยา ชิณวรรโณ 
      2. ผศ.ดร.สมเกยีรต ิ ภู่พฒัน์วบูิลย์   
Moderator : อาจารย์สุจติรตรา ฤทธ์ิสกลุชัย  
 

Title: การพฒันาเศรษฐกจิโดยทุนทางวฒันธรรมเพือ่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
Economic Development by Social Capital Toward  ASEAN Community 

Presenter:นายวศิท์  เศรษฐกร 
 การพฒันาเศรษฐกิจโดยทุนทางวฒันธรรมเพ่ือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เนน้การศึกษา Blue Print 
ของประชาคมอาเซียน และเน้นเร่ืองเสาหลกัทางเศรษฐกิจ เม่ือกล่าวถึง AEC แลว้สามารถวิเคราะห์เน้ือหา 
ทางดา้นฐานการผลิตเดียวกนั มาตรฐานแรงงานกบัการคา้ร่วม ซ่ึงปัญหาส าคญั คือ แรงงาน การเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้าง ท่ีทีลกัษณะแตกต่างกนั จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียด AEC ยงัคงเป็นกรอบกวา้งๆ และเป็นนามธรรม 
ปรับโครงสร้างการบริหารและการปกครอง ขอ้เสนอดา้นอาเซียนท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย 1) เร่ือง SMEs.2)
ขอ้เสนอเชิงวฒันธรรม 3)การปรับเปล่ียนกระบวนการคิด4) การศึกษาตนเอง เช่น การวิจยัแบบ PAR, PRA.5)
การมีแนวทางของตนเอง ควรมีการวจิยัทางวฒันธรรม และการด าเนินการดา้นนโยบายควรมีความสอดคลอ้งกนั
กบัประเด็นการศึกษา ความหมายของ Paradigm ship, ความหมายของ ทุนทางวฒันธรรมทางสงัคมไทย  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะของ Reactor: รศ. ดร.วริยา ชินวรรโณ     
 ด้านความคิด: ควรมีการอธิบาย “ทุนทางวฒันธรรม” ในส่วนแรก กรอบความคิดควรชดัเจนทฤษฎีท่ี
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 Title: การจดัการด้านการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

Sustainable Tourism Management for SupportingASEAN Economics Community 
Presenter:นางสาวอระนุช โกศล 

 การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เกิดจากการประชุมสหประชาชาติ ปี 2535 ท่ี Rio de Janeiro 
ประเทศ Brazil ซ่ึงประเทศไทยไดร้ะลุถึง การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 8 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการท่องเท่ียว มีความตกลงด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN 
Tourism Agreement) นโยบายรัฐบาลกบัการพฒันาการท่องเท่ียวบทสรุปและขอ้เสนอแนะควรให้ความส าคญั
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กบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ควรศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ การพฒันาพ้ืนปูแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพ ศึกษาผลการศึกษาแลว้ประมวลเพ่ือจดัท าแผนต่อไป 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะของ Reactor: รศ. ดร.วริยา ชินวรรโณ     
  บทความน้ีวตัถุประสงคช์ดัเจนดี ควรมีการอธิบายการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ในช่วงตน้ มีการ
พฒันากรอบความคิดและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมีการเสนิปัญหาเกิดข้ึนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิง
พาณิชย,์ การรุกล ้าท่ีดิน มีการอา้งอิง ท าใหท้ราบวา่ สวนใดเป็นของผูเ้ขียนเขียน ส่วนใดผูอ่ื้นเขียน 
 ขอ้เสนอแนะของ Reactor: ผศ. ดร.สมเกียรติ ภู่พฒัน์วบูิลย ์    
 มีกสนวิเคราะห์แผนการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนน าไปสู่หัวขอ้วิทยานิพนธ์ ขอ้ควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ
ความคิดเร่ืองการแข่งขนักบัความร่วมมือ, คน ASEAN ท่องเท่ียวภายในประเทศสมาชิก หรือให้ประเทศอ่ืนท่ี
มิใช่อาเซียนมาท่องเท่ียว เพ่ิมเติมการวเิคราะห์แผนท่องเท่ียวของไทยวา่ใชไ้ดจ้ริงหรือไม ศึกษาวา่ประเทศไทยมี
จุดดี/จุดเด่นอะไรบา้ง และศึกษาประเด็นปัจจุบนัการท่องเท่ียวไทยเป็นท่ี Medical Hub หรือการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร, การท่องเท่ียวสูงอาย,ุ การท่องเท่ียวแบบเด็กใหมี้การบูรณาการศาสตร์อ่ืนๆไปพร้อมๆกนั  
  

Title: การพฒันาตวัแบบด้านโลจสิตกิส์เพือ่ส่ิงแวดล้อมไทยสู่อาเซียน 
 The Development of Logistics Model for Thailand’s Environment to ASEAN 

Presenter:นายปฐมบุตร แก้วสมนึก 
 การพฒันาตวัแบบดา้นโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มไทยสู่อาเซียน ผลกระทบของระบบโลจิสติกส์ โดยมี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาเซียนกบัประเทศในยุโรป เช่น เมือง Stockholm ประเทศ Sweden ท่ีไดรั้บ
รางวลัด้านโลจิสติกส์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียนโอกาสหรือหลุมพราง ยงัตอ้งวิเคราะห์ถึง
องคป์ระกอบของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นระบบโลจิสติกส์
ในประเทศไทย โดยใชแ้นวคิดระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะของ Reactor: รศ. ดร.วริยา ชินวรรโณ     
 ช่ือเร่ืองยงัไม่ชดัเจน รวมทั้งวตัถุประสงคย์งัไม่ชดัเจน  อีกทั้งตวัแบบดงักล่าวหากน ามาปรับใชจ้ะเกิด
ปัญหาหรือไม่?  ควรมีการก าหนดทิศทางใหช้ดัเจน ควรปรับการใชว้รรคตอน แกค้  าผิด และแกไ้ขบรรณานุกรม
 ขอ้เสนอแนะของ Reactor: ผศ. ดร.สมเกียรติ ภู่พฒัน์วบูิลย ์    
 มีการอธิบายเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ มีการท าโลจิสติกส์ระบบราง (เจาะลึก) ดูวิวฒันาการของระบบขนส่ง
ราง, ดูความขดัแยง้, ปัญหา, อุปสรรค ดูเชิงสังคม ควรเน้นการวิจยัเชิงบูรณาการ ดูการเช่ือมต่อระบบใหญ่กบั
ระบบยอ่ย ดูความตอ้งของสงัคม ท าใหรั้ฐบาลมีขอ้มูลในการวเิคราะห์    
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Environmental  Management/ Community Organization Council   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-207 
Reactor/Reviewers :รศ.ดร.ชาล ีนาวานุเคราะห์ 
Moderator : ผศ.ดร.ธวดัชัย ธานี 
    

Title: ปัจจยัทีม่ผีลสัมฤทธ์ิของการน าพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 
ไปปฏิบตัใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

Community Organization Councils Act B.E. 2551 Implementation in Bangkok Area 
Presenter: นายอนันต์ สิทธิวฒันานนท์ 

 จากผลการศึกษาของผูว้ิจยัในเร่ือง เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการน าพระราชบญัญติัสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” พบว่า การน ากฎหมายดังกล่าวไปใช้ ยงัไม่
ประสบผลส าเร็จหรือไม่บรรลุผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร พบวา่ ไม่สามารถท าใหเ้กิดความส าเร็จในระดบัผลลพัธ์ของ
นโยบาย ไม่วา่จะเป็นลกัษณะของนโยบาย การประสานงาน ระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การประชาสัมพนัธ์ 
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง การยอมรับนโยบาย ทรัพยากรและกลุ่มเป้าหมาย โด ย ผล ก า ร ศึ กษ า แสด งทั้ ง
ผลบวกและผลลบของการใช ้พระราชบญัญติั ดงักล่าว ท่ีส าคญัในผลลบนั้นพบวา่ ประชาชนในทอ้งถ่ินยงัไม่
ทราบบทบาทหนา้ท่ี ไม่ไดรั้บประชาสมัพนัธ์ท่ีดี และไม่มีการเขา้ร่วมหรือเขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร ท าให้การ
น าพระราชบญัญติัไปใชไ้ม่ไดมี้ประสิทธิภาพท่ีดีพอ ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพ 
แกนน าและสมาชิกองคก์รชุมชนในทุกระดบัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง   

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยัน้ีมีกรอบแนวคิดท่ีมีความชดัเจน เน้นการวิจยัทางคุณภาพ มีขั้นตอนรวบรวมขอ้มูล โดย
การรวบรวมเอกสาร สัมภาษณ์สนทนากลุ่มและสังเคราะห์ผล อย่างไรก็ดีควรระบุเหตุผลในการท าวิจัยใน
กรุงเทพฯ ผลดีและผลเสียท่ีน าไปใชใ้นกรุงเทพฯ ซ่ึงยงัไม่ชดัเจน นอกจากน้ีในส่วน แนวคิดตามทฤษฎีของ
ต่างประเทศ เร่ืองขบวนการน านโยบายไปปฏิบติัซ่ึงควรมีการวิเคราะห์มหภาคและจุลภาค ผลการศึกษาพบว่า 
ลกัษณะนโยบาย และสภาพแวดลอ้มการเมือง มีผลต่อการน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์ ผลทางดา้นบวก คือ ตวั
นโยบาย วิธีการด าเนินงาน มีการประสานงานรวมกนัไดดี้ เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรับผิดชอบท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างาน ส่วนทางด้านลบพบว่ากระทรวงมหาดไทยยงัไม่เห็นด้วย เพราะกฎหมายยงัไม่
ครอบคลุมท่ีจะให้งบประมาณแก่ผูป้ฏิบัติได้ยงัไม่มีการยอมรับกฎหมายน้ี  และความไม่เห็นด้วยกับการ
รับผิดชอบบริหาร ( กฎหมาย) ในส่วนของการน าเสนอควรมีการให้ความสนใจกับผูฟั้ง และควรสร้าง
บรรยากาศ  “การมีส่วนร่วม” ใหเ้กิดข้ึน       
           
 
 
 
 
 
 

- 829 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Title: การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุม
พสัิย จงัหวดัมหาสารคาม  Popular Participation  on Environmental  Management  of  Subdistrict 

Administration  Organization  in  Kosumphisai District  Area  Mahasarakham  Province 
Presenter: นายทศพกัตร์ ใบปอด 

 ผูว้ิจยัศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยพิจารณาความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับผลประโยชน์ ดา้นตดัสินใจ ดา้นประเมินผล และดา้นการปฏิบติังาน โดยดู
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยผลการศึกษาพบวา่ 
อาย,ุ การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และพบวา่ โดยรวมแลว้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและพบวา่ โดยรวมแลว้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลางนอกจากน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการวิจยั คือ ควร
รณรงคป์ลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาปฏิบติัตน
ในกิจกรรมท่ีด าเนินงานในหมู่บา้น   
 จากงานวิจยัน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
มากข้ึน เพ่ือให้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนใน
อนาคตอยา่งไรก็ดี ควรปรับในส่วนขอ้เสนอแนะ และช้ีประเด็นใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอหลกัการและเหตุผลมีความชดัเจนดี เน่ืองจากประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ย วตัถุประสงคมี์ความ
ชดัเจนผลการน าเสนอชดัเจนดีและสรุปไดดี้ เพศผูห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมไดดี้  ระดบัอาย ุคนท่ีมีอายมุากจะให้ความ
ร่วมมือดี  ดา้นการศึกษาสูงจะเขา้ร่วมและแสวงหาความรู้ดีกวา่ผูท่ี้ศึกษาต ่า ดา้นอาชีพ อาชีพดีจะสัมพนัธ์กบัระดบั
ความรู้ และมีความคิดในการจดัการไดดี้การสรุปและการให้ขอ้เสนอแนะดี เช่น ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ จะช่วย
ดึงดูดใหค้นมามีส่วนร่วม และควรเพ่ิมการฝึกอบรม อยา่งไรก็ดียงัขาดขอ้เสนอแนะท่ีเนน้รูปธรรม  และประ เด็น ท่ี
สามารถด าเนินการไดดี้ท่ีสุดจากปัจจยัท่ีไดศึ้กษา ซ่ึงค าตอบยงัไม่ชดัเจน แต่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
           
 Title: มาตรการทางกฎหมายเพือ่จดัการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย 

Legal measures for the Waste Electrical and Electronic Equipment  Management in Thailand 
Presenter: นายพนารัตน์ มาศฉมาดล 

 ผูว้จิยัน าเสนอในส่วนของระเบียบวิธีวิจยัท่ีจะน าไปด าเนินการยงัอยูใ่นรูปของเคา้โครงงานวิจยั ซ่ึงยงั
ไม่ได้เร่ิมด าเนินการจึงยงัไม่มีผลการศึกษา โดยผูว้ิจัยได้น าเสนอท่ีมาท่ีไปของงานวิจัยดังกล่าว โดยได้ให้
ประเด็นความส าคญัเก่ียวกบัเสนอท่ีมาท่ีไปของงานวิจัยดงักล่าว โดยไดใ้ห้ประเด็นความส าคญัเก่ียวกบัซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิคส์ท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากอีกอนัหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัยงั
ไม่สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงในดา้นปัญหาสุขภาพ โดย
ผูว้ิจยั มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ1) ศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการในการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในประเทศต่างๆ3) ศึกษา
สถานการณ์ทัว่ไปและส่งผลกระทบของซากผลิตภณัฑ์ และ4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการการร่างกฎหมาย 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Title: การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุม
พสัิย จงัหวดัมหาสารคาม  Popular Participation  on Environmental  Management  of  Subdistrict 

Administration  Organization  in  Kosumphisai District  Area  Mahasarakham  Province 
Presenter: นายทศพกัตร์ ใบปอด 

 ผูว้ิจยัศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยพิจารณาความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับผลประโยชน์ ดา้นตดัสินใจ ดา้นประเมินผล และดา้นการปฏิบติังาน โดยดู
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยผลการศึกษาพบวา่ 
อาย,ุ การศึกษาและอาชีพ มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และพบวา่ โดยรวมแลว้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและพบวา่ โดยรวมแลว้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลางนอกจากน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการวิจยั คือ ควร
รณรงคป์ลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาต าบลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาปฏิบติัตน
ในกิจกรรมท่ีด าเนินงานในหมู่บา้น   
 จากงานวิจยัน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
มากข้ึน เพ่ือให้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนใน
อนาคตอยา่งไรก็ดี ควรปรับในส่วนขอ้เสนอแนะ และช้ีประเด็นใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอหลกัการและเหตุผลมีความชดัเจนดี เน่ืองจากประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ย วตัถุประสงคมี์ความ
ชดัเจนผลการน าเสนอชดัเจนดีและสรุปไดดี้ เพศผูห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมไดดี้  ระดบัอาย ุคนท่ีมีอายมุากจะให้ความ
ร่วมมือดี  ดา้นการศึกษาสูงจะเขา้ร่วมและแสวงหาความรู้ดีกวา่ผูท่ี้ศึกษาต ่า ดา้นอาชีพ อาชีพดีจะสัมพนัธ์กบัระดบั
ความรู้ และมีความคิดในการจดัการไดดี้การสรุปและการให้ขอ้เสนอแนะดี เช่น ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ จะช่วย
ดึงดูดใหค้นมามีส่วนร่วม และควรเพ่ิมการฝึกอบรม อยา่งไรก็ดียงัขาดขอ้เสนอแนะท่ีเนน้รูปธรรม  และประ เด็น ท่ี
สามารถด าเนินการไดดี้ท่ีสุดจากปัจจยัท่ีไดศึ้กษา ซ่ึงค าตอบยงัไม่ชดัเจน แต่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
           
 Title: มาตรการทางกฎหมายเพือ่จดัการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย 

Legal measures for the Waste Electrical and Electronic Equipment  Management in Thailand 
Presenter: นายพนารัตน์ มาศฉมาดล 

 ผูว้จิยัน าเสนอในส่วนของระเบียบวิธีวิจยัท่ีจะน าไปด าเนินการยงัอยูใ่นรูปของเคา้โครงงานวิจยั ซ่ึงยงั
ไม่ได้เร่ิมด าเนินการจึงยงัไม่มีผลการศึกษา โดยผูว้ิจัยได้น าเสนอท่ีมาท่ีไปของงานวิจัยดังกล่าว โดยได้ให้
ประเด็นความส าคญัเก่ียวกบัเสนอท่ีมาท่ีไปของงานวิจัยดงักล่าว โดยไดใ้ห้ประเด็นความส าคญัเก่ียวกบัซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิคส์ท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากอีกอนัหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัยงั
ไม่สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงในดา้นปัญหาสุขภาพ โดย
ผูว้ิจยั มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ1) ศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการในการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในประเทศต่างๆ3) ศึกษา
สถานการณ์ทัว่ไปและส่งผลกระทบของซากผลิตภณัฑ์ และ4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการการร่างกฎหมาย 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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โดยไดมี้การเสนอในส่วนของ บทน า กรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์วธีิการศึกษา ควรเพ่ิมเติมในส่วนของ ความ
ชดัเจนในหลกัการและเหตุผลวตัถุประสงคต์อ้งชดัเจน ไม่ควรเยอะเกินไป และปรับในส่วนการพูดสลบัไปสลบั
มาในส่วนของการน าเสนอ  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
บทความน้ีมีการนแสนอหลกัการและเหตุผลชดัเจนดี เพราะมีขยะ Electronic มาก มีการตรวจสอบเอกสาร

ชดัเจน เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล การจดัการในปัจจุบนัของกฎหมายต่างๆ แต่เป็นกฎหมายท่ียงัไม่บงัคบัใช ้ในส่วน
วธีิการศึกษามีการแยกประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจะศึกษา ชดัเจนครบถว้น แบ่งประเภทเป็นกลุ่ม หมวดหมู่ท่ีสะดวก
ในการศึกษาในการก าจดัซาก เพ่ือก าจดัให้ถูกวิธี มีการศึกษาการจดัการปัจจุบนัโดยรวบรวมกฎและระเบียบตาม
หน่วยงานต่างๆและ ศึกษาหลกัการต่างๆของประเทศและถูกตอ้งตามหลกัวธีิการและเขา้ใชก้ฎหมายประเภทใด และ
ศึกษาช่วงว่างของกฎหมายไทยท่ีมีอยู่ ในส่วนขอบเขตชัดเจน ทั้งด้านขอ้มูลทุติยภูมิ, ด้านการจดัการ, กฎหมาย 
อยา่งไรก็ดีการน าเสนอไม่ตามขั้นตอน ควรเรียบเรียงล าดบั เช่น1) หลกัการเหตุผล – ปัญหา2) วตัถุประสงค ์3) กรอบ
แนวคิด-สมมติฐาน4) วธิการศึกษา5) ผล (ยงัไม่ไดศึ้กษา)6) สรุปอภิปราบ (ยงัไม่ไดศึ้กษา)7) ขอ้เสนอแนะ (ยงัไม่ได้
ศึกษา)           
   

Title:Assessments of land use/land Cover change and soil erosion:  
A case study of KalawChaung sub-watershed of Inle Lake, Myanmar 

Presenter: Mr. Nan Win Zaw 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอการประเมินการเปล่ียนแปลงของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงส่ิงปกคลุม
ดินและการชะลา้งพงัทลายของดิน กรณีศึกษาลุ่มน ้ ายอ่ย KalawChaungของInle Lake ในประเทศพม่า การศึกษา 
พบวา่ การใชภู้มิศาสตร์สารสนเทศ (GIS&RS) ในการประเมินผลการศึกษา พบวา่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ตั้งแต่ 
1990 – 2010 มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก และส่งผลกระทบการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน ส่วนใหญ่มาจากการท าเกษตรกรรมเป็นปัญหาหลกั มี
ส่วนใหญ่งานวจิยัเป็นการน าขอ้มูลทุติยภูมิมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล    
   
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม:         
  - How to collect the data?       
   - How to analyze?   Explain to student   
   
 - A lot of technical term?   

 
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 

 1) Rational: Problem Statements are cleared      
 2) Objective: 1. Understand on Land use and Land Cover Change between 1990 – 2000 or 2010
   2. How many of soil loss in study area     
   3. Soil conservation practices active result that would be recommenced. 
 3) Conceptual Framework is cleared.       
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 4) Research Methodology        
   1. Image Processing of Land use classification is cleared   
   2. Modeling designs is cleared in each particular factice are also cleared. 
 5) Result          
   1. Land use and Land Cover Classification    
   2. Land use and Land Cover detection Which one of Land use and Land Cover map 
that were used to calculate the C – factor?     

3. Soil Loss maps are reasonable.    
6) Conclusion and Recordation are reasonable      

    
 
Local Government/ Special Economic Zone  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-211 
Reactor/Reviewers:ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี 
Moderator : อาจารย์จติรลดา ไชยะ 
    

Title: เกาะสมุยกบัการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
KohSamui with Special local authority government 

Presenter:ศราวุธ มาเฉลมิ 
 บทความน้ีน าเสนอรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีแตกต่างจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป โดยมีเหตุผล
ในการจัดตั้ ง ประกอบด้วยประการแรก เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและพลเมืองท่ีแตกต่างไป ประการท่ีสอง
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัมีความสามารถไปเพียงพอในการจดัการ ประการท่ีสามเพื่อให้มี
รูปแบบบริหารท่ีแตกต่างไปและประการสุดทา้ยสาเหตุทางเศรษฐกิจ การเรียกร้องใหมี้การจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยไดมี้การเรียกร้อง น าเสนอมาเป็นล าดบั โดยอยูใ่นรูปแบบของการศึกษาวิจยั
ทั้งของส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา จนเม่ือ 26 พฤษภาคม 2552ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพ้ืนท่ี และรูปแบบ
การจดัตั้งองคก์ารบริหารจดัการในพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือท าหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์และก าหนดพ้ืนท่ีพิเศษท่ีควรพฒันา
ใหเ้ป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจในพฒันาประเทศ และเสนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รในบริหารจดัการในพ้ืนท่ี
พิเศษ ซ่ึงเกาะสมุยไดก้ าหนดให้เป็นเมืองน าร่องดา้นการท่องเท่ียว และไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย คือ1) การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาและพฒันานโยบายเพ่ิมเข้ามาใน
โครงการสร้างบริหาร2) การขยายอ านาจหนา้ท่ีใหม้ากข้ึนจากเดิมและอ านาจพิเศษให้มีมากกวา่รูปแบบเทศบาล
น าไปสู่ร่างพระราชบญัญติัการบริหารนครเกาะสมุย โดยมีขอ้เรียกร้องในการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเกาะสมุย คือ   

1. โครงสร้างการบริหาร ท่ีมี 2 แนวคิด คือ การไดผู้บ้ริหารโดยตรงของประชาชน และการว่าจา้งมือ
อาชีพเขา้มาบริหารงาน และเพ่ิมสภาท่ีปรึกษา ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมใหก้บัประชาชน 



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 831 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

 4) Research Methodology        
   1. Image Processing of Land use classification is cleared   
   2. Modeling designs is cleared in each particular factice are also cleared. 
 5) Result          
   1. Land use and Land Cover Classification    
   2. Land use and Land Cover detection Which one of Land use and Land Cover map 
that were used to calculate the C – factor?     

3. Soil Loss maps are reasonable.    
6) Conclusion and Recordation are reasonable      

    
 
Local Government/ Special Economic Zone  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-211 
Reactor/Reviewers:ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี 
Moderator : อาจารย์จติรลดา ไชยะ 
    

Title: เกาะสมุยกบัการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
KohSamui with Special local authority government 

Presenter:ศราวุธ มาเฉลมิ 
 บทความน้ีน าเสนอรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีแตกต่างจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป โดยมีเหตุผล
ในการจัดตั้ ง ประกอบด้วยประการแรก เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและพลเมืองท่ีแตกต่างไป ประการท่ีสอง
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัมีความสามารถไปเพียงพอในการจดัการ ประการท่ีสามเพื่อให้มี
รูปแบบบริหารท่ีแตกต่างไปและประการสุดทา้ยสาเหตุทางเศรษฐกิจ การเรียกร้องใหมี้การจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุยไดมี้การเรียกร้อง น าเสนอมาเป็นล าดบั โดยอยูใ่นรูปแบบของการศึกษาวิจยั
ทั้งของส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา จนเม่ือ 26 พฤษภาคม 2552ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพ้ืนท่ี และรูปแบบ
การจดัตั้งองคก์ารบริหารจดัการในพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือท าหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์และก าหนดพ้ืนท่ีพิเศษท่ีควรพฒันา
ใหเ้ป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจในพฒันาประเทศ และเสนอแนวทางการจดัตั้งองคก์รในบริหารจดัการในพ้ืนท่ี
พิเศษ ซ่ึงเกาะสมุยไดก้ าหนดให้เป็นเมืองน าร่องดา้นการท่องเท่ียว และไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเกาะสมุย คือ1) การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาและพฒันานโยบายเพ่ิมเข้ามาใน
โครงการสร้างบริหาร2) การขยายอ านาจหนา้ท่ีใหม้ากข้ึนจากเดิมและอ านาจพิเศษให้มีมากกวา่รูปแบบเทศบาล
น าไปสู่ร่างพระราชบญัญติัการบริหารนครเกาะสมุย โดยมีขอ้เรียกร้องในการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเกาะสมุย คือ   

1. โครงสร้างการบริหาร ท่ีมี 2 แนวคิด คือ การไดผู้บ้ริหารโดยตรงของประชาชน และการว่าจา้งมือ
อาชีพเขา้มาบริหารงาน และเพ่ิมสภาท่ีปรึกษา ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมใหก้บัประชาชน 



(2) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 2. รายได ้เพ่ิมตามลกัษณะภาระหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น การเก็บภาษีสนามบิน เพ่ือเป็นรายได้ในการ
พึ่งตนเองได ้มีสิทธิในการกูจ้ากต่างประเทศ เป็นตน้       
 3. วธีิการจดับริการสาธารณะ มีการจดัการการท่องเท่ียว การจดัการผงัเมืองอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาล เพ่ิมการจดัตั้งองคก์รมหาชนเขา้มาในการดูแลสาธารณูปโภค   
 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐบาลกลาง แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ ก ากบั
โดยผูว้า่ราชการจงัหวดั และ ก ากบัดูแล โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ   
บทความช้ินน้ีเป็นบทความท่ีน่าสนใจ แต่ขาดบทน า ท่ีมาท่ีไปความเป็นมาของเกาะสมุย เพราะเหตุใด

เกาะสมุยจึงจ าเป็นตอ้งมีการปกครองในรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะสาเหตุ และกรอบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และ
เน่ืองจากเป็นบทความวจิยั แต่ยงัไม่มีกรอบท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีชดัเจน ใชเ้อกสารมาวิเคราะห์ในลกัษณะเช่นไร ซ่ึง
รูปแบบการน าเสนอนั้นเป็นลกัษณะการรวบรวมงานวิจยัต่างๆ มาน าเสนอ แต่ขาดการวิเคราะห์ควรน าเสนอ
เคร่ืองมือ แบบวเิคราะห์เอกสาร        
 รูปแบบการปกครองในรูปแบบพิเศษมีหลายรูปแบบ โดยตามมุมมองของผูว้ิจยัควรจะมีรูปแบบท่ี
ชดัเจน เม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น พทัยา มีลกัษณะการปกครองและการ
ท่องเท่ียวซึงมีความแตกต่างกนัอยา่งไร ควรสรุปประเด็นดว้ยการเสนอแนะ ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ของผูว้จิยั 
      
   

Title: เปลีย่นรูปแปลงร่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยเพือ่รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 และการเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ 

The transformation of Thailand’s local governmental organization in response to ASEAN Community  
and changes in a globalized world 

Presenter:อนุสรณ์ พฒันศานติ์ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอมุมมองต่อการปรับเปล่ียนองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือสอดคลอ้งกบั
โลกาภิวตัน์และ ASEAN โดยน าเสนอสาระส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจบริหารทอ้งถ่ินตนเอง2) ประชาชนตอ้งทีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือให้ความเป็นอิสระเหล่านั้นเป็นไปโดยประชาชนในทอ้งถ่ิน3) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและฝ่ายบริหาร
จะตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและเป็นการเลือกตั้งทางตรงหรือทางออ้มก็ได4้) องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งมีฐานะทางกฎหมายเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารงานของตนหรือมีความเป็นนิติบุคคล และ 5) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแบบก ากบัดูแล มิใช่การควบคุม 
 อย่างไรก็ดี “ความพร้อม” ของการน าไปด าเนินการดงักล่าวกลบัล่าชา้และ “งบประมาณ” ท่ีจะตอ้ง
จดัสรรจากรัฐบาลก็ยงัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งปัญหาดา้นกฎหมายท่ีทอ้งถ่ิน ไม่สามารถด าเนินการ
นอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายก าหนด แต่ตอ้งการความตอ้งการของประชาชนตามภารกิจท่ีก าหนดใหไ้ดท้ าใหเ้กิด
ปัญหาท่ีตามมา คือ1) การควบคุมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยศูนยก์ลางจะมีความกวา้งขวางตามภารกิจ
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้2) การท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท าเร่ืองใด ไดห้รือไม่ได ้ดีหรือไม่
ดีอยา่งไรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเรียนรู้เอง รัฐบาลกลางไม่ไดถู้กก าหนดให้มีส่วนรับผิดชอบ 3) การ
เขียนกฎหมายแบบกวา้งเกินไป แต่การบริการสาธารณะไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ซ่ึงรัฐบาลกลางและองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดับริการจนกลายเป็น “สิทธิ” ท่ีประชาชนพึงได ้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ มี ก า ร ก า ห น ด
รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัไปโดยผูน้ าเสนอไดเ้สนอรูปแบบและโครงสร้างขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรมีการปฏิรูป คือ  
1) องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีความหลากหลายรูปแบบภายใตต้ามเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ฝน
ปัจจุบนั เพ่ือรอรับการเขา้สู่ประชาชนอาเซียน โดยให้ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินสามารถเสนอรูปแบบการ
ปกครองท่ีเหมาะสม เพ่ือเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี2)ไม่ควรก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 
โดยอาจคิดประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี3) แบบพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรตดั
ค าว่า “แห่งชาติ” และลดความเป็นนามธรรม ความยึดติดเพียงแกนเดียว และ 4) การกระจายอ านาจดา้นการ
จดัเก็บภาษี, การใชอ้ านาจ, การถ่ายโอนอ านาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีชดัเจนมากข้ึน    
       
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอบทความน้ีช่ือเร่ืองมีความน่าสนใจ แต่ละขอ้เสนอแนะมีลกัษณะกวา้ง ยงัมองเห็นภาพไม่
ชดัวา่จะเปล่ียนอย่างไรขาดรายละเอียดส าคญั เช่น ปัญหาทัว่ระบุในปัจจุบนัขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่
อาจจะไม่ใช่ปัญหาหรือยงัไม่ครอบคลุมเพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนควรกล่าวถึงปัญหาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในปัจจุบันเพ่ือมีการก้าวเขา้สู่ ASEAN โดยอาจกล่าวถึงรายละเอียดของการก้าวสู่ ASEAN และ
ความสัมคัญของการก้าวสู่ ASEAN กับการปกครองส่วนท้องถ่ินและควรอธิบายถึงข้อเสนอแนะการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมและวเิคราะห์วา่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะรองรับการกา้วสู่ ASEAN ไดอ้ยา่ไร จาก
ขอ้เสนอแนะท่ีบอกวา่ มีรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายนั้น แต่ละรูปแบบมีผลดีอยา่งไรต่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนและนอกจากน้ีอาจมีการน าเสนอรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่โดยผูว้ิจยั
ดว้ย        
 
 
Social Movement   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-214 
Reactor/Reviewers :ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ 
Moderator : อาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภริมย์ 
    
Title:         ขบวนการภาคประชาชน กรณศึีกษาการรวมกลุ่มของนักเรียนในการชุมชนประท้วงเคลือ่นไหวขับ

ไล่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึง่ในจงัหวดัเลย 
Presenter: นายไชยมนู กนุอก และนายมนตรี ค าวนั 

 บทความน้ีเป็นการน าเสนอการเคล่ือนไหวของนักเรียน ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวเฉพาะกลุ่ม โดยมี
ขอ้สังเกตว่าเป็นกลุ่มของบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาวา่เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมา
รวมกลุ่มกนัจนเกิดพลงัมวลชนก่อใหเ้กิดชยัชนะในทา้ยท่ีสุด ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตุของการรวมกลุ่มนกัเรียน
ประทว้งคือ การบริงานของผูบ้ริหารท่ีไม่มีความเป็นธรรมและไม่โปร่งใส เช่น การปิดกั้นการแสดงออกของ
นกัเรียน  ไม่สนบัสนุนวงโยธวาทิต การไม่เขา้โรงเรียน มอบหมายตวัแทนเขา้ประชุม การตดัสินใจล่าชา้ การด่ืม
สุราในโรงเรียนช่วงจดักิจกรรม การกล่าวหานักเรียนของครูบางท่านทั้งในห้องเรียนและในขอ้สอบ และการ
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 833 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดับริการจนกลายเป็น “สิทธิ” ท่ีประชาชนพึงได ้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ มี ก า ร ก า ห น ด
รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัไปโดยผูน้ าเสนอไดเ้สนอรูปแบบและโครงสร้างขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรมีการปฏิรูป คือ  
1) องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีความหลากหลายรูปแบบภายใตต้ามเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ฝน
ปัจจุบนั เพ่ือรอรับการเขา้สู่ประชาชนอาเซียน โดยให้ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินสามารถเสนอรูปแบบการ
ปกครองท่ีเหมาะสม เพ่ือเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี2)ไม่ควรก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 
โดยอาจคิดประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี3) แบบพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรตดั
ค าว่า “แห่งชาติ” และลดความเป็นนามธรรม ความยึดติดเพียงแกนเดียว และ 4) การกระจายอ านาจดา้นการ
จดัเก็บภาษี, การใชอ้ านาจ, การถ่ายโอนอ านาจสู่ทอ้งถ่ินท่ีชดัเจนมากข้ึน    
       
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอบทความน้ีช่ือเร่ืองมีความน่าสนใจ แต่ละขอ้เสนอแนะมีลกัษณะกวา้ง ยงัมองเห็นภาพไม่
ชดัวา่จะเปล่ียนอย่างไรขาดรายละเอียดส าคญั เช่น ปัญหาทัว่ระบุในปัจจุบนัขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่
อาจจะไม่ใช่ปัญหาหรือยงัไม่ครอบคลุมเพ่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนควรกล่าวถึงปัญหาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในปัจจุบันเพ่ือมีการก้าวเขา้สู่ ASEAN โดยอาจกล่าวถึงรายละเอียดของการก้าวสู่ ASEAN และ
ความสัมคัญของการก้าวสู่ ASEAN กับการปกครองส่วนท้องถ่ินและควรอธิบายถึงข้อเสนอแนะการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมและวเิคราะห์วา่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะรองรับการกา้วสู่ ASEAN ไดอ้ยา่ไร จาก
ขอ้เสนอแนะท่ีบอกวา่ มีรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายนั้น แต่ละรูปแบบมีผลดีอยา่งไรต่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนและนอกจากน้ีอาจมีการน าเสนอรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่โดยผูว้ิจยั
ดว้ย        
 
 
Social Movement   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-214 
Reactor/Reviewers :ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ 
Moderator : อาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภริมย์ 
    
Title:         ขบวนการภาคประชาชน กรณศึีกษาการรวมกลุ่มของนักเรียนในการชุมชนประท้วงเคลือ่นไหวขับ

ไล่ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึง่ในจงัหวดัเลย 
Presenter: นายไชยมนู กนุอก และนายมนตรี ค าวนั 
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คอรัปชัน่ เช่น การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑต์่างๆโดยสัง่ซ้ือผา่นร้านเครือญาติของตนซ่ึงผูบ้ริหารเป็นหุน้ส่วน
ดว้ยการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีกลุ่มนักเรียน ยื่นแถลงการณ์ ใชเ้อกสารเป็นส่ือในการท าความเขา้ใจและอาศัย
ส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าว ลงพ้ืนท่ีท าความเขา้ใจกบัผูป้กครอง และไดร้ะดมมวลชน(นกัเรียน ผูป้กครอง) 
ปราศรัย ยดึแนวทางสนัติวธีิ ไม่ใชค้วามรุนแรง ไม่มีการเจรจา จนกระทัง่ผูอ้  านวยการไดย้า้ยออกจากโรงเรียนใน
วนัท่ีมีการชุมนุมประทว้งนั้น ความส าเร็จในการชุมนุมคร้ังน้ีเกิดจากส านึกความเป็นพลเมือง ความสามคัคี และ
รักในสถาบนัและชุมชนของตนเอง ปกป้องสิทธิท่ีตนเองควรไดรั้บ ร่วมทั้งตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันา
โรงเรียนดว้ย พร้อมกบัแรงสนบัสนุนจากผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนอีกดว้ย โดยการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีส าเร็จได้
เพราะได้รับการสนับสนุนจากผูน้ าชุมชนท่ีกลุ่มนักเรียนเข้าไปท าความเขา้ใจพร้อมข้อมูล ผูป้กครองท่ีให้
ค  าปรึกษาและก าลงัใจ ส่ือมวลชนท่ีช่วยการเผยแพร่ข่าวให้สังคมไดรั้บรู้ความจริง หลงัการเคล่ือนไหวส าเร็จ 
บรรยากาศการเรียนและท ากิจกรรมภายในโรงเรียนกลบัมาคึกคกั และตอบสนองความตอ้งการในการเสริม
ทกัษะในการสอบเขา้แข่งขนัในระดบัอุดมศึกษาและอ่ืน อีกทั้งตรงตามความคาดหวงัของนกัเรียนและผูป้กครอง 
ชุมชน ส าหรับขอ้เสนอแนะต่อบทความน้ีประกอบดว้ย ดา้นความร่วมมือของนกัเรียน ตอ้งมีการร่วมมือกนัหาก
ขาดความร่วมมือก็จะขาดพลงัสภาพภูมิศาสตร์ ตอ้งมีถนนหนทางท่ีดีตอ้งมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม และดา้นวธีิการ
เคล่ือนไหว หากมีวธีิการท่ีดี การระดมมวลชนก็จะประสบความส าเร็จ    
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือประโยชน์แก่ผูน้ าเสนอบทความและนิสิตการเขียนบทความทางวิชาการท่ีดีตอ้งมีความชดัเจนใน
เร่ืองท่ีจะเขียน เห็นวา่บทความน้ีไม่ใช่เร่ืองการเคล่ือนไหวเพราะเกิดข้ึนและหมดไปในคราวเดียว ดา้นการเขียน
บทน ายงัไม่มี Focus ท่ีดี กล่าวคือ ยงัไม่เจาะจงให้ตรงประเด็น งานเขียนท่ีดีตอ้งตรงประเด็น ชดัเจน แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งยาวมาก ยงัไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการเขียนบทความแต่ละเร่ืองบทความน้ีไม่มีการเขียนในส่วนท่ี
เป็นตวัตนของคนท่ีกล่าวถึง คือ ไม่ให้รายละเอียดของบุคคลแต่ละคนอยา่งเพียงพอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ภาพรวม
ดว้ย การน าเสนอออกมาดี แต่ไม่มีในบทความ ไม่มีการเกร่ินน าถึงเร่ืองเดิม ควรมีการล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์
ความเป็นมาเป็นล าดบัขั้นตอนของงานเขียน ประเด็นส าคญัของงาน  คือ การอภิปรายผลการศึกษาเขา้กบัทฤษฎี 
เราตอ้งมีความรู้อยา่งเพียงพอ แม่นย  า หากไม่แม่นย  าจะน าไปสู่การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ในส่วนของ
ขอ้ดี – ขอ้ดว้ย บางคร้ังอาจขดัแยง้กนัตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ควรทบทวนศพัท์บางค ายงัไม่ตรงต่อความหมาย 
ในส่วนการเขียนงานเหมือนการรายงานข่าวเรียงตามล าดบัเหตุการณ์ ตามวนัเวลาเกิดเหตุ ซ่ึงการเขียนบทความ
ต้องไม่ท าแบบนั้น ต้องน าเหตุการณ์มาประมวลรวมกันแล้วน าไปเขียนไวใ้นหมวดใดหมวดหน่ึง ด้าน
ขอ้เสนอแนะ ใหศึ้กษาบทความทางวชิาการมากๆ แลว้สงัเกตน ามาแกไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป อยา่งไรก็ดีถือ
วา่ มีมุมมองใหม่ๆ ในทางท่ีดี เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมไทย  
 นอกจากน้ีควรมีการเปล่ียนช่ือเป็นการประทว้งของนกัเรียน มีการให้บริบทของการศึกษา และเพ่ิม
รายละเอียดของกลุ่มผูป้ระทว้ง  
  

Title:ขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชนในการคดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยอง 
Presenter:นายเนตนิัย ทพิย์วงษ์ทอง 

 บทความน้ี มีประเด็นน าเสนอประกอบดว้ยยุทธศาสตร์การจดักระบวนทพัแนวราบเนน้ความเสมอ
ภาคของทุกฝ่าย, ยทุธศาสตร์สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชน, ยทุธศาสตร์ดา้นพนัธมิตรและเครือข่ายจากภายนอก, 
ยทุธศาสตร์ป่าลอ้มเมืองและการเดินขบวนและชุมนุมโดยสนัติวธีิผลการศึกษาพบวา่: ขบวนการเคล่ือนไหวภาค
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ประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยองประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ เป็นการรวมตวัของการ
เคล่ือนไหวขา้มชนชั้นทางสังคมของชาวระยอง ท่ีมีนัยส าคญัยิ่งของทั้งพนัธมิตรจากคนชนกลางและองค์กร 
เครือข่ายชาวบา้น นกัวิชาการ พนกังานรัฐ ส่ือมวลชน เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 ซ่ึงเกิดจากการไม่เห็นดว้ย
กบัทิศทางและนโยบายการพฒันาแบบทุนนิยมท่ีขาดการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจจากคนในทอ้งถ่ิน ความไม่
โปร่งใสในการด าเนินงานของโครงการ การสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชาชน ฐานคิดของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนอยูภ่ายใตแ้นวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ี
เนน้ความเขม้แขง็ของภาคประชาสงัคม โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงัประชาชนเป็นหลกั 
กลไกและวิธีการท างาน ไดแ้ก่ การรณรงคใ์ห้ขอ้มูลและความรู้สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัผลเสีย ผลกระทบใน
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผ่านกระบวนการในการจดัเวทีสาธารณะต่างๆ การสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มต่างท่ีมา
เขา้ร่วมกบัขบวนการฯและความมีศกัยภาพของกลุ่มแกนน าในการระดมประชาชนให้เขา้ร่วมเคล่ือนไหว โดย
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวส าเร็จ ประกอบดว้ย 1) บทบาทของแกนน า 2) เครือข่ายพนัธมิตร3) การรวม
พลงัสามคัคี     

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือประโยชน์แก่ผูน้ าเสนอบทความและนิสิตการเขียนบทความทางวิชาการท่ีดีตอ้งมีความชดัเจนใน

เร่ืองท่ีจะเขียน เห็นวา่บทความน้ีไม่ใช่เร่ืองการเคล่ือนไหวเพราะเกิดข้ึนและหมดไปในคราวเดียว ดา้นการเขียน
บทน ายงัไม่มี Focus ท่ีดี กล่าวคือ ยงัไม่เจาะจงให้ตรงประเด็น งานเขียนท่ีดีตอ้งตรงประเด็น ชดัเจน แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งยาวมาก ยงัไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการเขียนบทความแต่ละเร่ืองบทความน้ีไม่มีการเขียนในส่วนท่ี
เป็นตวัตนของคนท่ีกล่าวถึง คือ ไม่ให้รายละเอียดของบุคคลแต่ละคนอยา่งเพียงพอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ภาพรวม
ดว้ย การน าเสนอออกมาดี แต่ไม่มีในบทความ ไม่มีการเกร่ินน าถึงเร่ืองเดิม ควรมีการล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์
ความเป็นมาเป็นล าดบัขั้นตอนของงานเขียน ประเด็นส าคญัของงาน  คือ การอภิปรายผลการศึกษาเขา้กบัทฤษฎี 
เราตอ้งมีความรู้อยา่งเพียงพอ แม่นย  า หากไม่แม่นย  าจะน าไปสู่การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ในส่วนของ
ขอ้ดี – ขอ้ดว้ย บางคร้ังอาจขดัแยง้กนัตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ควรทบทวนศพัท์บางค ายงัไม่ตรงต่อความหมาย 
ในส่วนการเขียนงานเหมือนการรายงานข่าวเรียงตามล าดบัเหตุการณ์ ตามวนัเวลาเกิดเหตุ ซ่ึงการเขียนบทความ
ต้องไม่ท าแบบนั้ น ต้องน าเหตุการณ์มาประมวลรวมกันแล้วน าไปเขียนไวใ้นหมวดใดหมวดหน่ึงด้าน
ขอ้เสนอแนะ ใหศึ้กษาบทความทางวชิาการมากๆ แลว้สงัเกตน ามาแกไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป อยา่งไรก็ดีถือ
วา่ มีมุมมองใหม่ๆ ในทางท่ีดี เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมไทย  
 ในส่วนการน าเสนอมีขอ้มูลท่ีดีเก่ียว Context ของประท้วง เน้ือหาท่ีปรากฎในบทความมีความ
น่าสนใจดี แต่ไม่ไดมี้การเขียนไวใ้นบทความ และมีปัญหาในการล าดบัเน้ือหา    
 

Title:บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม: 
กรณศึีกษาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความปรองดอง 

Presenter:วภิาวผีลสว่าง 
 ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองมี 4 ฉบับ ร่างข้ึนในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมานตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร   
ยทุธศาสตร์ของการคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง เป็นการสร้างเครือข่ายแบบหลวมๆ ระหว่างกลุ่มปัญหาและ
มุ่งเนน้ประเด็นเฉพาะหนา้ของตนเองมากกว่าจะเป็นการมุ่งเนน้ประเด็นการเปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้าง
แบบองคร์วม สรุป การศึกษาเร่ืองบทบาทของส่ือสงัคมออนไลน์ในการระดมผูร่้วมคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 835 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

ประชาชนในการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยองประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ เป็นการรวมตวัของการ
เคล่ือนไหวขา้มชนชั้นทางสังคมของชาวระยอง ท่ีมีนัยส าคญัยิ่งของทั้งพนัธมิตรจากคนชนกลางและองค์กร 
เครือข่ายชาวบา้น นกัวิชาการ พนกังานรัฐ ส่ือมวลชน เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 ซ่ึงเกิดจากการไม่เห็นดว้ย
กบัทิศทางและนโยบายการพฒันาแบบทุนนิยมท่ีขาดการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจจากคนในทอ้งถ่ิน ความไม่
โปร่งใสในการด าเนินงานของโครงการ การสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชาชน ฐานคิดของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนอยูภ่ายใตแ้นวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ี
เนน้ความเขม้แขง็ของภาคประชาสงัคม โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงัประชาชนเป็นหลกั 
กลไกและวิธีการท างาน ไดแ้ก่ การรณรงคใ์ห้ขอ้มูลและความรู้สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัผลเสีย ผลกระทบใน
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผ่านกระบวนการในการจดัเวทีสาธารณะต่างๆ การสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มต่างท่ีมา
เขา้ร่วมกบัขบวนการฯและความมีศกัยภาพของกลุ่มแกนน าในการระดมประชาชนให้เขา้ร่วมเคล่ือนไหว โดย
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวส าเร็จ ประกอบดว้ย 1) บทบาทของแกนน า 2) เครือข่ายพนัธมิตร3) การรวม
พลงัสามคัคี     

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือประโยชน์แก่ผูน้ าเสนอบทความและนิสิตการเขียนบทความทางวิชาการท่ีดีตอ้งมีความชดัเจนใน

เร่ืองท่ีจะเขียน เห็นวา่บทความน้ีไม่ใช่เร่ืองการเคล่ือนไหวเพราะเกิดข้ึนและหมดไปในคราวเดียว ดา้นการเขียน
บทน ายงัไม่มี Focus ท่ีดี กล่าวคือ ยงัไม่เจาะจงให้ตรงประเด็น งานเขียนท่ีดีตอ้งตรงประเด็น ชดัเจน แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งยาวมาก ยงัไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการเขียนบทความแต่ละเร่ืองบทความน้ีไม่มีการเขียนในส่วนท่ี
เป็นตวัตนของคนท่ีกล่าวถึง คือ ไม่ให้รายละเอียดของบุคคลแต่ละคนอยา่งเพียงพอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ภาพรวม
ดว้ย การน าเสนอออกมาดี แต่ไม่มีในบทความ ไม่มีการเกร่ินน าถึงเร่ืองเดิม ควรมีการล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์
ความเป็นมาเป็นล าดบัขั้นตอนของงานเขียน ประเด็นส าคญัของงาน  คือ การอภิปรายผลการศึกษาเขา้กบัทฤษฎี 
เราตอ้งมีความรู้อยา่งเพียงพอ แม่นย  า หากไม่แม่นย  าจะน าไปสู่การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ในส่วนของ
ขอ้ดี – ขอ้ดว้ย บางคร้ังอาจขดัแยง้กนัตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ควรทบทวนศพัท์บางค ายงัไม่ตรงต่อความหมาย 
ในส่วนการเขียนงานเหมือนการรายงานข่าวเรียงตามล าดบัเหตุการณ์ ตามวนัเวลาเกิดเหตุ ซ่ึงการเขียนบทความ
ต้องไม่ท าแบบนั้ น ต้องน าเหตุการณ์มาประมวลรวมกันแล้วน าไปเขียนไวใ้นหมวดใดหมวดหน่ึงด้าน
ขอ้เสนอแนะ ใหศึ้กษาบทความทางวชิาการมากๆ แลว้สงัเกตน ามาแกไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป อยา่งไรก็ดีถือ
วา่ มีมุมมองใหม่ๆ ในทางท่ีดี เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมไทย  
 ในส่วนการน าเสนอมีขอ้มูลท่ีดีเก่ียว Context ของประท้วง เน้ือหาท่ีปรากฎในบทความมีความ
น่าสนใจดี แต่ไม่ไดมี้การเขียนไวใ้นบทความ และมีปัญหาในการล าดบัเน้ือหา    
 

Title:บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม: 
กรณศึีกษาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความปรองดอง 

Presenter:วภิาวผีลสว่าง 
 ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองมี 4 ฉบับ ร่างข้ึนในรัฐบาลสมัยนายกรัฐมานตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร   
ยทุธศาสตร์ของการคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง เป็นการสร้างเครือข่ายแบบหลวมๆ ระหว่างกลุ่มปัญหาและ
มุ่งเนน้ประเด็นเฉพาะหนา้ของตนเองมากกว่าจะเป็นการมุ่งเนน้ประเด็นการเปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้าง
แบบองคร์วม สรุป การศึกษาเร่ืองบทบาทของส่ือสงัคมออนไลน์ในการระดมผูร่้วมคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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แห่งชาติ ช่วยขยายความเขา้ใจในเชิงทฤษฏีเก่ียวกบัขบวนการทางสังคมใหม่และการส่ือสารทางการเมืองผล
การศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นพ้ืนท่ีในการส่ือสารของประชาชนในเครือข่าย และเป็นพ้ืนท่ีปะทะ 
ประสาน ของวาทกรรมเก่ียวกบั “ประชาธิปไตย” และ “ความยติุธรรม” (เช่น วาทกรรมเก่ียวกบัจริยธรรมทาง
การเมือง วาทกรรมเก่ียวกบัการปรองดองสมานฉนัท ์เป็นตน้) ผา่นขอ้ความ ข่าวสาร และรูปภาพ ซ่ึงผูน้ าในการ
คดัคา้น ร่างพระราชบญัญติัฯไดใ้ชว้าทกรรมดงักล่าวในการระดมมวลชนเขา้ร่วมการเคล่ือนไหว โดยนอกจากผู ้
ท่ีคดัคา้น ร่างพระราชบัญญติัปรองดองจะแสดงความไม่ชอบต่อกลุ่มคนเส้ือแดงอย่างเปิดเผย พวกเขายงั
แสดงออกซ่ึงการเทิดทูน ปกป้องและรักษาสถาบันกษตัริย ์โดยการใช้สัญลกัษณ์ และสีท่ีเป็นตวัแทนของ
สถาบนักษตัริย ์ทั้งน้ี การเคล่ือนไหวของเครือข่ายคดัคา้นร่างพระราชบญัญติัฯ มีลกัษณะท่ีอาจเทียบเคียงไดก้บั
แนวคิดว่าด้วยขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่ ทั้ งในเชิงเป้าหมาย ฐานของการเคล่ือนไหว และยุทธวิธี 
โดยเฉพาะการแสวงหาช่องทางการส่ือสารทางการเมืองแบบใหม่ซ่ึงถือเป็นมิติใหม่ ท่ีไดก้ าลงัไดรั้บความสนใจ
ศึกษาในวงวชิาการ          
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือประโยชน์แก่ผูน้ าเสนอบทความและนิสิตการเขียนบทความทางวิชาการท่ีดีตอ้งมีความชดัเจนใน
เร่ืองท่ีจะเขียน เห็นวา่บทความน้ีไม่ใช่เร่ืองการเคล่ือนไหวเพราะเกิดข้ึนและหมดไปในคราวเดียว ด้ า น ก า ร
เขียนบทน ายงัไม่มี Focus ท่ีดี กล่าวคือ ยงัไม่เจาะจงใหต้รงประเด็น งานเขียนท่ีดีตอ้งตรงประเด็น ชดัเจน แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งยาวมาก ยงัไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการเขียนบทความแต่ละเร่ืองบทความน้ีไม่มีการเขียนในส่วนท่ี
เป็นตวัตนของคนท่ีกล่าวถึง คือ ไม่ให้รายละเอียดของบุคคลแต่ละคนอยา่งเพียงพอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ภาพรวม
ดว้ย การน าเสนอออกมาดี แต่ไม่มีในบทความ ไม่มีการเกร่ินน าถึงเร่ืองเดิม ควรมีการล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์
ความเป็นมาเป็นล าดบัขั้นตอนของงานเขียนประเด็นส าคญัของงาน  คือ การอภิปรายผลการศึกษาเขา้กบัทฤษฎี 
เราตอ้งมีความรู้อยา่งเพียงพอ แม่นย  า หากไม่แม่นย  าจะน าไปสู่การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ในส่วนของ
ขอ้ดี – ขอ้ดว้ย บางคร้ังอาจขดัแยง้กนัตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ควรทบทวนศพัท์บางค ายงัไม่ตรงต่อความหมาย 
ในส่วนการเขียนงานเหมือนการรายงานข่าวเรียงตามล าดบัเหตุการณ์ ตามวนัเวลาเกิดเหตุ ซ่ึงการเขียนบทความ
ต้องไม่ท าแบบนั้ น ต้องน าเหตุการณ์มาประมวลรวมกันแล้วน าไปเขียนไวใ้นหมวดใดหมวดหน่ึงด้าน
ขอ้เสนอแนะ ใหศึ้กษาบทความทางวชิาการมากๆ แลว้สงัเกตน ามาแกไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป อยา่งไรก็ดีถือ
วา่ มีมุมมองใหม่ๆ ในทางท่ีดี เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมไทย   
 อยา่งไรก็ดียงัมีความคลาดเคล่ือนในเน้ือหาและ ในส่วนหวัขอ้กบัเน้ือหาไม่สอดคลอ้งกนั อีกทั้งการ
สรุปเน้ือหากบัทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแบบใหม่เป็นการสรุปท่ีผิดพลาด 
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Multicultural Society/ Muslim Community   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-218 
Reactor/Reviewers : 1. อาจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ 
      2.รศ.ดร.จรัญ  มะลูลมี 
Moderator : อาจารย์วรัิลพชัร ประเสริฐศักดิ์  
   

Title: พรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบัการจดัตั้งแนวร่วมชนกลุ่มน้อย  
กรณศึีกษา กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย 

Presenter: นายเจริญพงศ์ พรหมศร 
 บทบาทของกลุ่มต่อตา้นอ านาจรัฐในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภายใตใ้นอดีต โดยใชก้ารจดัตั้งกองทหาร
ปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ซ่ึงเป็นกองทหารท่ีจัดตั้ งโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มการเมืองท่ีเห็นความส าคญัของชนกลุ่มน้อยอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงความ
ขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงสงครามเยน็ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการเมืองไทย การ
เปล่ียนผา่นขั้วอ านาจทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
 เหตุการณ์ ดุซงญอ จงัหวดันราธิวาส เป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดส้ร้างความสับสนและส่งกระทบอยา่ง
มากเน่ืองจากความไม่ชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารรวมตวั ซ่ึงทั้งภาครัฐมองวา่เป็นการรวมตวัเพ่ือต่อตา้นรัฐบาล 
ขณะท่ีภาคประชาชนบอกวา่เป็นการรวมตวัเพ่ือประกอบพิธีไสยศาสตร์ส าหรับปลุกขวญัก าลงัใจในการเตรียมสู้
กบัโจรจีนคอมมิวนิสตจ์ากมาลายาท่ีเขา้มาปลน้สะดมบ่อยๆโดยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รและชาวมลายมุูสลิม
ท่ีเรียกร้องเอกราช กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามาพิจารณา พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง
ประเทศไทยจัดตั้ง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย และน าไปสู่การจดัตั้ ง กองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทย ใน พ.ศ.2520อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้ภายในพรรคและความไม่เช่ือมัน่ในอุดมการณ์ท า
ใหเ้กิดความลม้เหลวในการปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รติดอาวธุมาลายซ่ึูงเป็นกองทหารของชนกลุ่มนอ้ยภายใตส้ังกดั
กองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยแต่ก็ไดส้ลายตวัไปในท่ีสุด 
  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้วพิากษ ์Reactor: รศ. ดร.จรัญ มะลูลีม      
 บทความน้ีเป็นบทความท่ีใชภ้าษาท่ีดี สวยงาม เป็นประโยชน์ มีการน าเสนอท าให้เห็นภาพของพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยจากฝ่ายต่างๆ ล าดบัเร่ืองราวไดต้่อเน่ือง อยา่งไรก็ดีควรเพ่ิมรายละเอียดของบทความ มิติดา้น
เน้ือหา เช่น วธีิเขา้ไปสู่พ้ืนท่ี ยทุธวธีิ และมิติดา้นเวลาใหค้รอบคลุมและขดัเจน     

ขอ้วพิากษ ์Reactor: ดร.สามารถ ทองเฝือ      
 บทความน้ีเป็นบทความวิจัยท่ีมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรเพ่ิมองค์ประกอบให้ครบถว้น เช่น 
บทคดัย่อไทย/องักฤษ บรรณานุกรม การอา้งอิงผูน้ าเสนอเนน้บทบาทของพรรคคอมมิวนิสตใ์นการจดัตั้งกอง
ทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ควรเน้นให้ความส าคญัพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่ากองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทยและควรอธิบายค านิยาม ‚มลายมูุสลิม‛ ให้เขา้ใจ หรือปรับหัวขอ้ให้ตรงประเด็นใชค้  าท่ี
ชดัเจนยิ่งข้ึน  ประการสุดทา้ยการปรับบทความให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จะเป็นประโยชน์แก่คนนอกพ้ืนท่ีกรณีศึกษา
ใหส้ามารถเขา้ใจและน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชบ้ทสรุปของบทความ นัน่คือ ‚การล่มสลายขององคก์ร‛  



(2) 
 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Multicultural Society/ Muslim Community   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-218 
Reactor/Reviewers : 1. อาจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ 
      2.รศ.ดร.จรัญ  มะลูลมี 
Moderator : อาจารย์วรัิลพชัร ประเสริฐศักดิ์  
   

Title: พรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยกบัการจดัตั้งแนวร่วมชนกลุ่มน้อย  
กรณศึีกษา กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลมิไทย 

Presenter: นายเจริญพงศ์ พรหมศร 
 บทบาทของกลุ่มต่อตา้นอ านาจรัฐในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภายใตใ้นอดีต โดยใชก้ารจดัตั้งกองทหาร
ปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ซ่ึงเป็นกองทหารท่ีจัดตั้ งโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มการเมืองท่ีเห็นความส าคญัของชนกลุ่มน้อยอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงความ
ขดัแยง้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงสงครามเยน็ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการเมืองไทย การ
เปล่ียนผา่นขั้วอ านาจทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
 เหตุการณ์ ดุซงญอ จงัหวดันราธิวาส เป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดส้ร้างความสับสนและส่งกระทบอยา่ง
มากเน่ืองจากความไม่ชดัเจนของวตัถุประสงคก์ารรวมตวั ซ่ึงทั้งภาครัฐมองวา่เป็นการรวมตวัเพ่ือต่อตา้นรัฐบาล 
ขณะท่ีภาคประชาชนบอกวา่เป็นการรวมตวัเพ่ือประกอบพิธีไสยศาสตร์ส าหรับปลุกขวญัก าลงัใจในการเตรียมสู้
กบัโจรจีนคอมมิวนิสตจ์ากมาลายาท่ีเขา้มาปลน้สะดมบ่อยๆโดยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รและชาวมลายมุูสลิม
ท่ีเรียกร้องเอกราช กบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีตอ้งน ามาพิจารณา พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง
ประเทศไทยจัดตั้ง กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย และน าไปสู่การจดัตั้ ง กองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทย ใน พ.ศ.2520อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้ภายในพรรคและความไม่เช่ือมัน่ในอุดมการณ์ท า
ใหเ้กิดความลม้เหลวในการปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รติดอาวธุมาลายซ่ึูงเป็นกองทหารของชนกลุ่มนอ้ยภายใตส้ังกดั
กองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยแต่ก็ไดส้ลายตวัไปในท่ีสุด 
  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้วพิากษ ์Reactor: รศ. ดร.จรัญ มะลูลีม      
 บทความน้ีเป็นบทความท่ีใชภ้าษาท่ีดี สวยงาม เป็นประโยชน์ มีการน าเสนอท าให้เห็นภาพของพรรค
คอมมิวนิสต์ไทยจากฝ่ายต่างๆ ล าดบัเร่ืองราวไดต้่อเน่ือง อยา่งไรก็ดีควรเพ่ิมรายละเอียดของบทความ มิติดา้น
เน้ือหา เช่น วธีิเขา้ไปสู่พ้ืนท่ี ยทุธวธีิ และมิติดา้นเวลาใหค้รอบคลุมและขดัเจน     

ขอ้วพิากษ ์Reactor: ดร.สามารถ ทองเฝือ      
 บทความน้ีเป็นบทความวิจัยท่ีมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรเพ่ิมองค์ประกอบให้ครบถว้น เช่น 
บทคดัย่อไทย/องักฤษ บรรณานุกรม การอา้งอิงผูน้ าเสนอเนน้บทบาทของพรรคคอมมิวนิสตใ์นการจดัตั้งกอง
ทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย ควรเน้นให้ความส าคญัพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่ากองทหารปลดแอก
ประชาชนมุสลิมไทยและควรอธิบายค านิยาม ‚มลายมูุสลิม‛ ให้เขา้ใจ หรือปรับหัวขอ้ให้ตรงประเด็นใชค้  าท่ี
ชดัเจนยิ่งข้ึน  ประการสุดทา้ยการปรับบทความให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จะเป็นประโยชน์แก่คนนอกพ้ืนท่ีกรณีศึกษา
ใหส้ามารถเขา้ใจและน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชบ้ทสรุปของบทความ นัน่คือ ‚การล่มสลายขององคก์ร‛  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Title:การอยู่ร่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรมกรณศึีกษาต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
 Living Together as a Community in Multicural Society : A Case Study on Traikho Subdistrict, 

Khokpho in Pattani Province 
Presenter: นางสาวสุไรยา วานิ 

 ภายใตส้ถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ชุมชนทรายขาว ซ่ึงตั้งอยู่ในอ าเภอโคก
โพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข ทั้งท่ีเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งชาว
ไทยพทุธและชาวมลายมุูสลิม อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าใหข้าวพทุธและชาวมลายมุูสลิมถึงสามารอยูร่่วมกนัไดแ้ละมี
ปฏิสมัพนัธ์อนัดี นอกจากนั้นยงัมีแนวทางใดบา้งท่ีช่วยรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและชาวมลายมูุสลิม
ในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนใตต้ั้งแต่ พ.ศ. 2547 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยั
ท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติของคนในพ้ืนท่ี และเพ่ือศึกษาแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาว
พุทธและชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี โดยน ากรอบแนวคิดเร่ือง ชุมชน  สันติภาพ  ความขดัแยง้  และแนวคิดพหุ
วฒันธรรม มาอธิบายปัจจยัและแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความแตกต่างของคนในพ้ืนท่ีต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี      
 วิธีการด าเนินการวิจัยใชว้ิธีการคดัเลือกผูท่ี้มีความส าคญัในชุมชนและผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลในการ
สัมภาษณ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิม แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการพูดคุยตาม
โอกาส และความเหมาะสมพร้อมกบัใชว้ิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการส ารวจชุมชน (Community Survey)ผลการศึกษา
พบวา่  ปัจจยัหลกัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพทุธและมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวมี 
2 ปัจจยั คือ1.)  ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงใหค้นในพ้ืนท่ีไม่ตอ้งการแยกถ่ินฐานไปท่ีอ่ืนเพราะความ
อุดมสมบูรณ์และการประกอบอาชีพท่ีต่างก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี 2.) ระบบการปกครองในชุมชน 
ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน การสับเปล่ียนต าแหน่งก านัน ความเป็นเครือญาติ  และการส่ือสารภาษาเดียวกัน 
นอกจากนั้นผลการศึกษายงัพบวา่แนวทางการประนีประนอม  การช้ีแจงท าความเขา้ใจ  และการใหค้วามร่วมมือ
กนัของคนในชุมชน เป็นแนวทางหลกัในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวพุทธและชาวมลายมุูสลิมในพ้ืนท่ี
ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขและมีความเขม้แขง็ ชุมชนควรใหค้วามส าคญักบัการชกัชวนเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณี วฒันธรรมหรือกิจกรรมต่างๆ สร้างความใกล้ชิดและผูอ้าวุโสในพ้ืนท่ีและช่วยปลูก
จิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าทางวฒันธรรม นอกจากนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าผลการศึกษาไปปรับใชก้บัชุมชน
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้วพิากษ ์Reactor: รศ. ดร.จรัญ มะลูลีม 

บทความช้ินน้ี เป็นบทความท่ีน าเสนอในดา้นบวก (Positive Thinking) และ เป็นตวัอยา่งท่ีดี ท่ีน าเสนอ
ผา่น Casestudy เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในสงัคมไทย กรณีศึกษาชุมชนบา้นทรายขาว อาจเป็นแรงบนัดาล
ใจท่ีจะท าใหค้นอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ีมีความหลากหลายอยา่งสนัติสุขได ้    
 ขอ้วพิากษ ์Reactor: ดร.สามารถ ทองเฝือ      
 บทความน้ีเป็นบทความท่ีค่อนขา้งกะทดัรัดควรมีค านิยามศพัท ์‚ชาวมลายมูุสลิม / ชาวไทยมุสลิม‛ ใน
ส่วนขอ้มูลหรือแหล่งอา้งอิงท่ีระบุสัดส่วนของมุสลิม / พุทธ นั้นตอ้งมีแหล่งท่ีมา ท่ีน่าเช่ือถือไดส้รุปปิดทา้ย
บทความ คือ การด ารงอยู ่         
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 ประเด็นอภิปราย         
 1.)ในอดีตประเทศไทยหวาดกลวัคอมมิวนิสต์จากการโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายโลกเสรีท่ีน าโดย
สหรัฐอเมริกา ท าใหป้ระเทศไทยเขา้สู่การท าสงครามต่อตา้นคอมมิวนิสต ์แมว้า่จะไม่ไดมี้ความขดัแยง้โดยตรง 
ซ่ึงเปรียบเสมือนตราบาปท่ีท าใหไ้ทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีถูกมองวา่เลือกปฏิบติัต่อสังคมท่ีมีความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ แนวคิด และความเช่ือจนถึงปัจจุบนั       
 2 .)  กระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่าง รัฐบาลไทยกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต้องใช้เวลา 
ประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาชา้นาน ไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พียงไม่ก่ีวนั การเจรจาจะตอ้งลืมอดีตทั้ง 2 
ฝ่ายแลว้หนัหนา้มาพดูคุยกนั 3.) บทบาทของ ASEAN ต่อปัญหาภาคใตข้องไทย ไม่สามารถมีท่าทีชดัเจนได้
เน่ืองจากสาระส าคญับทหน่ึงของ TAC ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามร่วมกนั คือ การไม่เขา้แทรกแซงกิจการ
ภายในของกนัและกนั  บทบาทของมาเลเซียนเป็นไปในลกัษณะของประเทศเพ่ือนบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทย มิใช่บทบาทในนามขององคก์รอาเซียน    
     
 
Patronage System   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-219 
Reactor:  ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย 
Moderator: อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์   
 

Title:ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :กรณีศึกษาส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Patronage in the nomination of teachers and education personnel. 
Case Study Area Secondary Kalasin District 24 

Presenter:นางสาวอาทติยา  นาถาดทอง 
 บทความน้ีไดน้ าเสนอถึง ระบบอุปถมัภเ์สน้สาย ท่ีเก่ียวขอ้งการโยกยา้ยขา้ราชการครู ในมิติของการใช้
การโยกยา้ยเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบอุปถมัภ์ท่ีแฝงอยู่
ในระบบแต่งตั้งโยกยา้ยครู, รวมถึง หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาระบบอุปถมัภด์งักล่าว ทั้งน้ี งานวิจยัไดใ้ช้
กรอบคิด เร่ืองระบบอุปถมัภข์อง ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ เป็นกรอบในการศึกษาโดยเนน้ไปในเร่ืองความสัมพนัธ์
แบบตลาด ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะส่วนตวั ระหวา่งผูใ้ห้กบัผูรั้บ เป็นการแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีไม่เท่า
เทียมกนั ผลการศึกษาพบวา่ ประการแรก การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการครู ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดงักล่าว มีการ
อุปถมัภใ์นรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึน เช่น การวิ่งเตน้ จ่ายค่าตอบแทน, การขอความช่วยเหลือจากนกัการเมือง, การ
ติดต่อผ่านผุมี้บุญคุณหรือเครือญาติของผุพิ้จารณาโยกยา้ย หรือกระทั่งการขอให้ช่วยเหลือเพราะเคยเป็นผูมี้
บุญคุณให้การสนบัสนุนผูพิ้จารณาฯ ในอดีตในกระบวนการน้ีมีการเรียกรับเงิน หรือเสนอเงินจ านวนมากเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยแต่งตั้ง  การกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน
อยา่งมาก ประการต่อมาระบบอุปถมัภ ์ไม่เพียงแต่มีผลต่อการแต่งตั้งโยกยา้ย หากแต่ส่งผลต่อความกา้วหนา้ทาง
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
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13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
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University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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 ประเด็นอภิปราย         
 1.)ในอดีตประเทศไทยหวาดกลวัคอมมิวนิสต์จากการโฆษณาชวนเช่ือของฝ่ายโลกเสรีท่ีน าโดย
สหรัฐอเมริกา ท าใหป้ระเทศไทยเขา้สู่การท าสงครามต่อตา้นคอมมิวนิสต ์แมว้า่จะไม่ไดมี้ความขดัแยง้โดยตรง 
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เน่ืองจากสาระส าคญับทหน่ึงของ TAC ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามร่วมกนั คือ การไม่เขา้แทรกแซงกิจการ
ภายในของกนัและกนั  บทบาทของมาเลเซียนเป็นไปในลกัษณะของประเทศเพื่อนบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทย มิใช่บทบาทในนามขององคก์รอาเซียน    
     
 
Patronage System   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-219 
Reactor:  ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย 
Moderator: อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์   
 

Title:ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :กรณีศึกษาส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Patronage in the nomination of teachers and education personnel. 
Case Study Area Secondary Kalasin District 24 

Presenter:นางสาวอาทติยา  นาถาดทอง 
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อุปถมัภใ์นรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึน เช่น การวิ่งเตน้ จ่ายค่าตอบแทน, การขอความช่วยเหลือจากนกัการเมือง, การ
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 ผูน้ าเสนอไดอ้ภิปรายผลการศึกษาดงักล่าวไวว้า่ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชเ้งินแลกเปล่ียนกบั
การได้รับพิจารณาแต่งตั้ งโยกบ้าย จริง  และยงัพบอีกว่า ผูมี้อ านาจแต่งตั้ งโยกยา้ยคือ คณะอนุกรรมการ
ขา้ราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา มีการใชอ้  านาจหนา้ท่ีเกินกวา่ท่ีกฎหมายมอบไวใ้ห้ ผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานศึกษาประเภทเดียวกนัหลายช้ิน อาทิ งานศึกษาของ จ่าเอกวิเศษศกัด์ิ สายโท (2550) ซ่ึงศึกษา
เร่ือง การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 4 , หรือ งานศึกษาของ ค าพนูัธ์ อคัรเนตร (2533) ซ่ึงศึกษาการบริหารงานบุคลากรของส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัดา้นการบ ารุงรักษาบุคคลากร เป็นตน้  ทั้งน้ีผูน้ าเสนอไดส้รุปผลการศึกษาไวว้า่ระบบ
อุปถมัภ ์น้ีก่อใหเ้กิดความดอ้ยประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลต่อภาพพจน์ของครูบาอาจารย ์นอกจากน้ี ระบบ
อุปถมัภ์ยงัสะทอ้นถึงการปฏิบติัหน้าท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่ยุติธรรม อีกด้วยโดยผูน้ าเสนอ เสนอแนะแนวทาง
ส าหรับแกปั้ญหาระบบอุปถมัภไ์ว ้6 ประการ ไดแ้ก่  1) ควรปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนครู การ
เกล่ียอตัราก าลงั รวมถึงการยา้ยให้เป็นมาตรฐานและสามารถติดตามประเมินผลไดอ้ยา่งเป็นระบบ2) ควรปรับ
ระบบการสรรหาอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดย
เสนอให้มีผูแ้ทนจากทุกระดับ ทุกประเภทของหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการศึกษา คัดสรร ผูท้รงคุณวุฒิ จาก
บุคคลภายนอก เพ่ือใชส้ าหรับการคานอ านาจกนัในหมู่คณะอนุกรรมการฯ ดงักล่าว3) ควรกระจายอ านาจการ
ปฏิบัติด้านบุคคลกรให้กวา้งขวาง ไม่ตอ้งข้ึนกับหน่วยงานเดียว ควรให้ (อ.ก.ค.ศ.) ท าหน้าท่ีเพียงก าหนด
นโยบายกวา้งๆ เท่านั้น4) ควรมีการให้ความรู้ เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี คุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตส านึก 
และควรจดัประชุมสร้างความเขา้ใจระหวา่ง อ.ก.ค.ศ. และขา้ราชการครูเพ่ือรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั5) 
ควรใหค้วามสนใจเร่ืองสวสัดิการ หรือส่งเสริมขวญัก าลงัใจในทุกระดบั6) ควรลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของ อ.ก.ค.ศ. จาก 4 ปี เหลือ 2 ปี เพราะเป็นต าแหน่งท่ีใหคุ้ณ-โทษ  

 
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
1. บทความน้ียงัไม่สามารถตอบจุดมุ่งหมายของการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ควรวิเคราะห์ให้ไดว้่า 

ระบบอุปถมัภท่ี์ศึกษามี อยูก่ี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลกัษณะ ,กระบวนการและผูเ้ก่ียวขอ้งอะไร ,อยา่งไรบา้ง ซ่ึง
ควรท าใหช้ดัเจนไดม้ากกวา่น้ียงัไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นความแม่นย  าในระเบียบวิธีวิจยั ทั้งในแง่ของการตอบค าถาม
ในแต่ละบทเช่น ความส าคญัของปัญหา ผูน้ าเสนอยงัไม่ตอบวา่เหตุใดการศึกษาในกรณีพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 24 จึง
ส าคญั พิเศษ สมควรจะศึกษา  อีกทั้งการใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ไม่มีการน าเอามาประยกุตใ์ชก้บัผลการศึกษา 
ท าใหก้ารบรรยายผลการศึกษาไม่พบวา่มีการประยกุตท์ฤษฎีระบบอุปถมัภม์าอธิบาย นอกจากน้ี จุดอ่อนท่ีส าคญั
คือ การท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ย กล่าวคือ จากประชากรครูทั้งส้ิน 2000 กวา่คน ผูว้ิจยักลบัจดัท าแบบสอบถามเพียง 
20 คนเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่เพียงพอและครบถ้วน อีกทั้ งกลุ่มประชากรท่ีสัมภาษณ์นั้ นยงัไม่มีกลุ่มคนส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการแต่งตั้งโยกยา้ยนัน่คือ กลุ่มผูบ้ริหาร หรือ อ.ก.ค.ศ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ
แต่งตั้งโยกยา้ย นอกจากน้ีกลุ่มนกัการเมืองซ่ึงผูศึ้กษาระบุไวเ้องวา่เป็นผูมี้ส่วนในการแต่งตั้งโยกยา้ยดว้ย ก็ยงัไม่
พบวา่มีการเก็บขอ้มูลในส่วนดงักล่าวดว้ยเหตุผลน้ี ท าให้ผลการศึกษาของงานช้ินน้ีไม่สามารถน าเสนอให้เห็น
ถึงระบบอุปถมัภ์ในรูปแบบต่างๆ ได ้อีกทั้ง ไม่สามารถตอบประเด็นขอ้สงสัยท่ีงานวิจัยตั้งไวไ้ด ้เช่น ระบบ
อุปถมัภท่ี์ใชเ้สน้สายทางการเมืองมีลกัษณะส าคญัอยา่งไรขอใหผู้ว้จิยัน าไปปรับแกใ้นการเขียนงานต่อไป  
 2.ควรวิเคราะห์องคก์รหลกัท่ีมีอ านาจในการแต่งตั้งโยกยา้ย (อ.ก.ค.ศ) ในรายละเอียดมากกว่าน้ี เช่น 
ท่ีมา บทบาท อ านาจหนา้ท่ี โดยวเิคราะห์ใหเ้ห็นระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่หช้ดัเจน    
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 3. ควรวิเคราะห์กฎ ระเบียบในการโยกยา้ย ให้ มีรายละเอียดมากกว่าน้ี แล้ววิเคราะห์ให้เห็นว่า
กฎระเบียบเช่นนั้น มีช่องทางใดบา้งท่ีระบบอุถมัภไ์ดแ้ฝงอยู ่แลว้ควรวเิคราะห์วา่ระบบอุปถมัภส์ามารถกา้วขา้ม
ระเบียบเหล่านั้นไดอ้ยา่งไรบา้ง        
 4. ควรอธิบายประเด็นเร่ืองอิทธิพลทางการเมืองให้ชดัเจน เพราะในงานซ่ึงไม่ค่อยมีการกล่าวถึง หาก
ท าประเด็นน้ีใหช้ดัเจนจะเป็นจุดเด่นของงานช้ินน้ี       
 5.ขอ้เสนอแนะบางขอ้มีความขดัแยง้กนัอยู ่เช่น ควรจะตดัค าวา่เพ่ือประโยชน์ทางราชการ ใชร้ะเบียบ
ออกเพราะเอ้ือต่อการใช้ระบบอุปถมัภ์ แต่กลับเสนอว่าควรเพ่ิมอ านาจให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาเหตุอย่างอ่ืน
ประกอบการโยกยา้ยดว้ย เช่น ความเดือนร้อน หากเป็นเช่นน้ีก็ยงัหนีไม่พน้ระบบอุปถมัภเ์ช่นเดิม  

6. จ านวนผู ้ให้ข้อมูลน้อยเกินไปท าให้ข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมท าให้ผล
การศึกษาขาดความชดัเจน  
 
 

Title:ระบบอุปถมภ์ในการก้าวสู่ต าแหน่ง 4 สมยัของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอฆ้องชัย จงัหวดักาฬสินธ์ุ    

 Patronage to step into the fourth period.  Prime TambonKhok Sa-ad Khong Chai District Kalasin Province 
Presenter:นายประพนัธ์ุ  นาถาดทอง 

 
 บทความน้ีไดท้ าการศึกษา ระบบอุปถมัภใ์นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบล ผูน้ าเสนอไดต้ั้ง
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัวา่ เพ่ือศึกษา ผลงานและภูมิหลงัของการกา้วสู่ต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด พร้อมกนัน้ีตอ้งการ ทราบถึงรูปแบบการหาเสียง ตลอดจน การใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการหาเสียงเพื่อ
รักษาต าแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนปัจจุบนัน้ี โดยผูน้ าเสนอใชว้ิธีการศึกษา ทั้งการศึกษาจาก
เอกสาร การศึกษาภาคสนาม ดว้ยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ประชาชน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หัวคะแนน และคู่แข่งทางการเมือง นอกจากน้ีผูน้ าเสนอยงัได้
เขา้ร่วมสงัเกต และสนทนากลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการอีกดว้ยทั้งน้ีกรอบแนวคิดท่ีใชศึ้กษา ผูน้ าเสนอใชเ้ร่ืองระบบ
อุปถมัภข์อง ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ เป็นกรอบในการวเิคราะห์โดยพิจารณาวา่ระบบอุปถมัภน์ั้นเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่ง (กลุ่ม) คนสองสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัและต่างตอบแทนซ่ึงกนัและกนั ใน 2 ลกัษณะ คือ1) การอุปถมัภ์
ในเชิงความสมัพนัธ์แบบตลาด ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนโดยการใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ ในกรณีน้ีจะมีการใชเ้งินซ้ือ
เสียง การจดัเล้ียง การให้ค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งสัญญาวา่จะให้ผลประโยชน์เฉพาะตวั2) เป็นการ
อุปถมัภใ์นมิติความสัมพนัธ์เชิงรัฐศาสตร์ หมายถึงการตอบแทนดว้ยการบริหาร จดัสรรงบประมาณโครงการ 
อ านาจหนา้ท่ี และต าแหน่งทางการงานของรัฐอนัเป็นประโยชน์ร่วมของสาธารณะใหเ้อ้ือกบักลุ่มหรือบุคคล 
 ผลการศึกษาส่วนท่ีน่าสนใจ พบวา่ส่ิงท่ีท าให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บเลือกถึง 4 สมยั 
ประกอบดว้ย1) ผลงานในอดีต อาทิ การสร้างถนน การสร้างสถานท่ีออกก าลงักาย การมีฐานะท่ีพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงการมีกิจกรรมประเภทต่างๆ ตามวาระ2) รูปแบบการหาเสียง พบวา่ มีการใชห้วัคะแนนซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีหรือเครือญาติ มีการจดัตั้งเครือข่ายอยา่งเป็นระบบ ส่วนน้ีเองท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้าร
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนอยา่งมาก เช่ือวา่ปัจจยัเร่ืองหวัคะแนนมีผลต่อการเลือกตั้งถึง ร้อยละ 70 ของคะแนนเสียงท่ี
ไดรั้บอย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีการสัญญาว่าจะให้ หรือการซ้ือเสียงโดยอาศยัเงินทอง กระนั้น ผูน้ าเสนอให้
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 3. ควรวิเคราะห์กฎ ระเบียบในการโยกยา้ย ให้ มีรายละเอียดมากกว่าน้ี แล้ววิเคราะห์ให้เห็นว่า
กฎระเบียบเช่นนั้น มีช่องทางใดบา้งท่ีระบบอุถมัภไ์ดแ้ฝงอยู ่แลว้ควรวเิคราะห์วา่ระบบอุปถมัภส์ามารถกา้วขา้ม
ระเบียบเหล่านั้นไดอ้ยา่งไรบา้ง        
 4. ควรอธิบายประเด็นเร่ืองอิทธิพลทางการเมืองให้ชดัเจน เพราะในงานซ่ึงไม่ค่อยมีการกล่าวถึง หาก
ท าประเด็นน้ีใหช้ดัเจนจะเป็นจุดเด่นของงานช้ินน้ี       
 5.ขอ้เสนอแนะบางขอ้มีความขดัแยง้กนัอยู ่เช่น ควรจะตดัค าวา่เพ่ือประโยชน์ทางราชการ ใชร้ะเบียบ
ออกเพราะเอ้ือต่อการใช้ระบบอุปถมัภ์ แต่กลับเสนอว่าควรเพ่ิมอ านาจให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาเหตุอย่างอ่ืน
ประกอบการโยกยา้ยดว้ย เช่น ความเดือนร้อน หากเป็นเช่นน้ีก็ยงัหนีไม่พน้ระบบอุปถมัภเ์ช่นเดิม  

6. จ านวนผู ้ให้ข้อมูลน้อยเกินไปท าให้ข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมท าให้ผล
การศึกษาขาดความชดัเจน  
 
 

Title:ระบบอุปถมภ์ในการก้าวสู่ต าแหน่ง 4 สมยัของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
อ าเภอฆ้องชัย จงัหวดักาฬสินธ์ุ    

 Patronage to step into the fourth period.  Prime TambonKhok Sa-ad Khong Chai District Kalasin Province 
Presenter:นายประพนัธ์ุ  นาถาดทอง 

 
 บทความน้ีไดท้ าการศึกษา ระบบอุปถมัภใ์นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัต าบล ผูน้ าเสนอไดต้ั้ง
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัวา่ เพ่ือศึกษา ผลงานและภูมิหลงัของการกา้วสู่ต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด พร้อมกนัน้ีตอ้งการ ทราบถึงรูปแบบการหาเสียง ตลอดจน การใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการหาเสียงเพื่อ
รักษาต าแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนปัจจุบนัน้ี โดยผูน้ าเสนอใชว้ิธีการศึกษา ทั้งการศึกษาจาก
เอกสาร การศึกษาภาคสนาม ดว้ยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ประชาชน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หัวคะแนน และคู่แข่งทางการเมือง นอกจากน้ีผูน้ าเสนอยงัได้
เขา้ร่วมสงัเกต และสนทนากลุ่มอยา่งไม่เป็นทางการอีกดว้ยทั้งน้ีกรอบแนวคิดท่ีใชศึ้กษา ผูน้ าเสนอใชเ้ร่ืองระบบ
อุปถมัภข์อง ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ เป็นกรอบในการวเิคราะห์โดยพิจารณาวา่ระบบอุปถมัภน์ั้นเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่ง (กลุ่ม) คนสองสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัและต่างตอบแทนซ่ึงกนัและกนั ใน 2 ลกัษณะ คือ1) การอุปถมัภ์
ในเชิงความสมัพนัธ์แบบตลาด ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนโดยการใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ ในกรณีน้ีจะมีการใชเ้งินซ้ือ
เสียง การจดัเล้ียง การให้ค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งสัญญาวา่จะให้ผลประโยชน์เฉพาะตวั2) เป็นการ
อุปถมัภใ์นมิติความสัมพนัธ์เชิงรัฐศาสตร์ หมายถึงการตอบแทนดว้ยการบริหาร จดัสรรงบประมาณโครงการ 
อ านาจหนา้ท่ี และต าแหน่งทางการงานของรัฐอนัเป็นประโยชน์ร่วมของสาธารณะใหเ้อ้ือกบักลุ่มหรือบุคคล 
 ผลการศึกษาส่วนท่ีน่าสนใจ พบวา่ส่ิงท่ีท าให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บเลือกถึง 4 สมยั 
ประกอบดว้ย1) ผลงานในอดีต อาทิ การสร้างถนน การสร้างสถานท่ีออกก าลงักาย การมีฐานะท่ีพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงการมีกิจกรรมประเภทต่างๆ ตามวาระ2) รูปแบบการหาเสียง พบวา่ มีการใชห้วัคะแนนซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีหรือเครือญาติ มีการจดัตั้งเครือข่ายอยา่งเป็นระบบ ส่วนน้ีเองท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้การ
ไดรั้บเสียงสนบัสนุนอยา่งมาก เช่ือวา่ปัจจยัเร่ืองหวัคะแนนมีผลต่อการเลือกตั้งถึง ร้อยละ 70 ของคะแนนเสียงท่ี
ไดรั้บอย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีการสัญญาว่าจะให้ หรือการซ้ือเสียงโดยอาศยัเงินทอง กระนั้น ผูน้ าเสนอให้
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ขอ้มูลวา่ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์ 3 ราย กล่าวหาวา่อาจมีการซ้ือสิทธิขายเสียง ทวา่พวกเขากลบัไม่มีหลกัฐานท่ีช้ีชดัได ้
ผูใ้หส้มัภาษณ์เหล่านั้น ยงัใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่ พวกตนไดรั้บรู้ แต่ไม่ระบุวา่พบเห็นหรือรับรู้อยา่งไร พวกตน
ยงัเห็นวา่การใชเ้งินซ้ือเสียงไม่ใช่ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ท่ีไดผ้ล มีองค์ประกอบอ่ืนอีกหลายประการ ท่ีผูล้งคะแนนจะ
น าไปพิจารณา3) การใชร้ะบบอุปถมัภ์ ประกอบดว้ย การลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชน , การประชาสัมพนัธ์ การ
เลือกน าเสนอภาพลกัษณ์ของผูส้มคัร, รวมถึง การสร้างเครือข่ายท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ใหก้ระจายครอบคลุมในแต่ละ
หมู่บา้นในต าบล 

ผูน้ าเสนออภิปรายผลการศึกษาดงักล่าวไว ้3 ประเด็น คือ 1) รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัรกบั
กลุ่มผูล้งคะแนน จะพบวา่ปัจจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ของหวัคะแนนกบักลุ่มผูล้งคะแนนเป็นเร่ืองส าคญั วิธีการใช้
หวัคะแนนเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี มีการใชร้ะบบหัวคะแนนท่ีเหมือนการสร้างเครือข่ายแบบขาย
ตรง 2) รูปแบบการให้ความช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่างๆ ส่งผลให้ผูล้งคะแนนอยากเลือก ลงคะแนนให้กบันายก 
คนน้ี ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบของการสัญญาว่าจะใช้นโยบายท่ีส าคญัในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นสญัญาวา่จะใหท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 3) รูปแบบการให้ความสนบัสนุนการลงคะแนน
เสียงให้แก่ผูรั้บของประชาชนในฐานะผูต้อบสนอง พบว่า ผูล้งคะแนนเลือกนายก คนน้ีเพราะผลงานในอดีต 
และพบวา่มีผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวนหน่ึงแสดงความคิดเห็นวา่มีโอกาสรับรู้ถึงการซ้ือสิทธิขายเสียง ส าหรับผูน้ า
เสนอ ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ตรงของตวัในการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เม่ือ 6 กนัยายน 2552 
วา่ตนในฐานะเจา้หนา้ท่ีด าเนินการจดัการเลือกตั้ง ไดพ้บเห็นวา่ “มีการใชร้ะบบอุปถมัภใ์นการเลือกตั้งค่อนขา้ง
สูง ระบบอุปถมัภย์งัคงมีบทบาทส าคญั โดยเฉพาะเงิน มีส่วนส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นระบบอุปถมัภ”์ (หนา้ 11)
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ         

1.ในส่วนของกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษายงัไม่ชดัเจนและยงัไม่ไดใ้ชก้รอบนั้นมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ควรใชก้รอบดงักล่าวมาวิเคราะห์ขอ้มูลให้ชดัเจนมากกวา่น้ีอาจกล่าวไดว้า่ เน้ือหาทั้งหมดของงานช้ินน้ีไม่ได้
ตอบค าถามวา่ ผลการศึกษาท่ีออกมาแสดงใหเ้ห็นถึงระบบอุปถมัภอ์ยา่งไร ส่วนไหนท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคนดงักล่าวใชร้ะบบอุปถมัภเ์พ่ือธ ารงต าแหน่งของตนไว ้ทั้งๆ ท่ีหัวเร่ืองของการศึกษาวา่ดว้ยการพิจารณา
ระบบอุปถมัภน์อกจากน้ี การศึกษายงัไม่ระวงัต่อขอ้มูลและบริบทท่ีเปล่ียนไป กล่าวคือ งานศึกษาช้ินน้ีตอ้งการ
พิจารณาการเลือกตั้ง 4 คร้ัง ของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซ่ึงกินระยะเวลาตั้งแต่ 2538 -2552 
ทั้งน้ี การเลือกตั้งในช่วงเวลาดงักล่าวแตกต่างกนั เพราะช่วงแรก ก่อนการการออกพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ปี 2546 ระบบการเลือกตั้ง ยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยตรง 
ฉะนั้น การวเิคราะห์การเขา้สู่ต าแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น้ีควรจะวเิคราะห์ใหเ้ห็นเป็นสองช่วง
ท่ีแตกต่างระหวา่งวิธีการเลือกตั้งแบบโดยออ้ม และการท่ีประชาชนมีส่วนในการลงคะแนนเสียงเลือกโดยตรง
ในส่วนทา้ย ผูว้ิจยั ควรจะตอบค าถามให้ไดว้่า ช่วงท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คนน้ีมีอ านาจ เขาไดใ้ช้
ระบบอุปถมัภ์ในการธ ารงรักษาอ านาจของเขาอย่างไรบา้ง อีกทั้งควรจะตอบให้ไดด้ว้ยว่า ความสัมพนัธ์เชิง
อุปถมัภร์ะหวา่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนน้ี กบัการเมืองระดบัชาติเป็นอยา่งไร เพราะการน าเสนอได้
กล่าวถึงการท่ีเขาเช่ือมโยงกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์และแกนน ากลุ่มเส้ือสี (เส้ือแดง)    
 2. ผลการศึกษาท่ีน าเสนอมายงัไม่ปรากฏระบบอุปถมัภใ์นผลการศึกษาทั้ง 3 ดา้น  ควรวเิคราะห์ใหเ้ห็น
ระบบอุปถมัภใ์นผลการศึกษาทั้ง 3 ดา้นใหช้ดัเจน    

3. การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีจ านวนน้อยไปจึงยงัไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างชดัเจนท า
ใหผ้ลการศึกษาไม่ชดัเจนไปดว้ยกล่าวคือ ประชากรทั้งหมดมีถึง 7000 คน หากแต่ท าการสัมภาษณ์เพียง 32 คน 
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ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวถือวา่นอ้ยมาก        
 4. ในการตอบค าถามพบประเด็นเร่ืองการเมืองท่ีผูช้นะการเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์กบันักการเมือง
ระดบัชาติและการเป็นคนเส้ือแดง ส่ิงเหล่าน้ียงัชดัเจน.ในการ Present แต่ควรจะมีรายละเอียดในPaper ใหช้ดัเจน
ดว้ย           
 5. การไดม้าซ่ึงต าแหน่งมี 2 ช่วงช่วงท่ีมาโดยสภา 2 สมยั และช่วงท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน 2 สมยั การวิเคราะห์ควรวิเคราะห์ให้เห็นระบบอุปถมัภ์ใน 2 ช่วงน้ี และวิเคราะห์ว่าเหมือน หรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร 

6. หวัขอ้น้ีมีความน่าสนใจ คือ พยายามศึกษาระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นระบบการเลือกตั้งผูน้ าทอ้งถ่ิน 
อยา่งไรก็ตาม ยงัขาดรายละเอียดในการศึกษาอีกมาก  

   
 
Public Policy   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-333 
Reactor/Reviewers :  1.รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
       2.อาจารย์.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ 
Moderator :ผศ.ดร.สิทธิชัย ตนัศรีสกลุ 
    

Title:  ผลกระทบของระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัต่อภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ:  
การทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 The Impact of University Ranking Systems (URS) on National Policy Foresight  :  
Research Literature Review and Policy Recommendations 

Presenter:นางสาวรุ่งดาว จารุภูม ิ
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 

 Reactor  1         
 ควรมีการ  Documentary  Research เพ่ือสร้างขอ้สรุปก่อนและก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์เพ่ิมการ
สังเคราะห์ประเด็นเพื่อสร้างทางเลือกผลของการจัดอนัดับ จะชัดเจน เช่นมีการเปรียบเทียบประเทศแต่ละ
ประเทศอาจเลือกประเทศทางอาเซียนอย่างเดียวแต่เลือกมาไม่ตอ้งหลายประเทศ ให้ได้ผลสรุปสังเคราะห์
ประเด็นวา่ค านึงถึงทางเลือกเชิงนโยบาย ควรหาขอ้มูลมาสนบัสนุนเชิงวชิาการ ซ่ึงหวัขอ้เป็น Hot Idea(น่าสนใจ
ปัจจุบนั)น่าจะสามารถท าเป็นbaby  theories ได ้ Reactor  2      
 มีทางเลือกเพ่ิมจากงานวิจัยเชิงเอกสารDocumentary Research การทบทวนวรรณกรรมและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ท่ีน าเสนอไม่ใช่งานวจิยั)finaling มาไดอ้ยา่ไร Model จากทางยโุรปเป็นเร่ืองใหญ่ซ่ึงไทยเอา
มาใชไ้ม่ได ้เช่น ภาษีอตัรากา้วหนา้ ถา้เอามาใชต้อ้งระวงั      
  
 
 
 



(2) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวถือวา่นอ้ยมาก        
 4. ในการตอบค าถามพบประเด็นเร่ืองการเมืองท่ีผูช้นะการเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์กบันักการเมือง
ระดบัชาติและการเป็นคนเส้ือแดง ส่ิงเหล่าน้ียงัชดัเจน.ในการ Present แต่ควรจะมีรายละเอียดในPaper ใหช้ดัเจน
ดว้ย           
 5. การไดม้าซ่ึงต าแหน่งมี 2 ช่วงช่วงท่ีมาโดยสภา 2 สมยั และช่วงท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน 2 สมยั การวิเคราะห์ควรวิเคราะห์ให้เห็นระบบอุปถมัภ์ใน 2 ช่วงน้ี และวิเคราะห์ว่าเหมือน หรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร 

6. หวัขอ้น้ีมีความน่าสนใจ คือ พยายามศึกษาระบบอุปถมัภท่ี์แฝงอยูใ่นระบบการเลือกตั้งผูน้ าทอ้งถ่ิน 
อยา่งไรก็ตาม ยงัขาดรายละเอียดในการศึกษาอีกมาก  

   
 
Public Policy   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-333 
Reactor/Reviewers :  1.รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
       2.อาจารย์.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ 
Moderator :ผศ.ดร.สิทธิชัย ตนัศรีสกลุ 
    

Title:  ผลกระทบของระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัต่อภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ:  
การทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 The Impact of University Ranking Systems (URS) on National Policy Foresight  :  
Research Literature Review and Policy Recommendations 

Presenter:นางสาวรุ่งดาว จารุภูม ิ
ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 

 Reactor  1         
 ควรมีการ  Documentary  Research เพ่ือสร้างขอ้สรุปก่อนและก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์เพ่ิมการ
สังเคราะห์ประเด็นเพื่อสร้างทางเลือกผลของการจัดอนัดับ จะชัดเจน เช่นมีการเปรียบเทียบประเทศแต่ละ
ประเทศอาจเลือกประเทศทางอาเซียนอย่างเดียวแต่เลือกมาไม่ตอ้งหลายประเทศ ให้ได้ผลสรุปสังเคราะห์
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9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  

- 844 - 

Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Title: ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการเพือ่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
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Presenter: นายนราธิป ศรีราม 
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Quality of Working Life  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-334 
Reactor/Reviewers :รศ.ดร. วทิยา  สุจติธนารักษ์ 
Moderator : ผศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิน่ 
    
Title:คุณภาพชีวติในการท างานของข้าราชการต ารวจ ศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน 4 ส านกังานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิQuality of working life of the Police  in Scientific Crimes Detection 
Presenter: นางสาวธัญสินี บุรี 

 ผูด้  าเนินรายการเสนอแนะวา่ในส่วนตวัแปรท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวติแตกต่างกนั ควรจะตอ้งมีค าอธิบายให้
ชดัเจนวา่น่าจะมาจากเหตุผลใดในฉบบัผลการศึกษา ยงัไม่มีขอ้เสนอแนะไม่ตอบโจทย/์ความมุ่งหมายขอ้สุดทา้ย   
เพราะเป็นส่ิงส าคญั และควรเนน้ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาให้ชดัเจนวา่ปัญหาอะไรท าให้ตอ้งการ
ศึกษาเร่ืองน้ี 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 เน้ือหาท่ีเป็นฉบับท่ีน าเสนอ ชัดเจนและมากพอให้ท าความเขา้ใจได ้โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอผู ้
น าเสนอมีความมัน่ใจและน าเสนอไดค้ล่องแค่วดีใชเ้วลาในการน าเสนอ พอเหมาะสมรายการท่ีคิดวา่น่าจะตอ้ง
ปรับปรุงไดว้จิารณ์ไวแ้ลว้  
 
 

Title:    คุณภาพชีวติการท างานของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
Quality of work Life Teachers’  atMahasarakham  University  Demonstration  School 

Presenter:นายอนุสรณ์   ตาดทอง 
 ขอ้เสนอแนะจากผูด้  าเนินรายการเน้ือหาท่ีท าเป็นแบบสรุปงานวจิยันอ้ยไปหน่อยใหข้อ้มูลนอ้ยเกินไป
ท าใหอ้ยากแก่การไดภ้าพรวมทั้งหมดท่ีถูกตอ้ง การน าเสนอพอไปไดแ้ต่ไม่สูม้ ัน่ใจนกั มีขอ้บกพร่องอยูห่ลายจุด 
ซ่ึงไดว้จิารณ์ไวแ้ลว้สมควรปรับปรุงแกไ้ข        

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ตวัแปรท่ีตั้งไวต้ามสมมติฐาน 5 ขอ้ ขอ้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานควรพิจารณาถึงตอนตั้งสมมติฐานมี
ท่ีมาอยา่งไร อาจอภิปราย/อธิบายวา่ท าไมเกือบทั้งหมดไม่แตกต่างกนัเช่นเดิมใหช้ดัเจน ในส่วนวตัถุประสงคก์บั
ผลการศึกษาและอภิปรายผลไม่สอดคลอ้งกัน ไม่เป็นเหตุผล มีความสับสนควรปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน
โดยเฉพาะ อภิปรายผลขอ้ท่ี 4 ในส่วนการเขียนความส าคัญ /ของปัญหาท่ีน าไปสู่การศึกษาให้ชัดเจนว่าเห็น
ปัญหาอะไร จึงเลือกท าเร่ืองน้ี (เนน้ใหช้ดัเจน)        
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 
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4. Environmental Management  
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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Government Policy/ Police Management   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-338 
Reactor/Reviewers :อาจารย์.ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง 
Moderator : อาจารย์ ทพิสุดา ญาณาภิรัต 
   

Title: การประเมนิผลโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค โดยใช้ตวัแบบซิป (CIPP Model) :กรณีศึกษาเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 

 Evaluation of the 30 baht-care all Disease project by means of CIPP Model : A case study ofcontracting 
unit primary care of NachuekMahasarakham Province 

Presenter:นางสาวธณัฐญา รุดโถ 
     
 งานวจิยัช้ินน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิตของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในเขตอ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
โครงการในพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ
ประเมินส าหรับผูรั้บบริการ และน ากรอบแนวคิด ตวัแบบชิป (CIPP Model) ซ่ึงมีการน า 1) บริบท 2) ปัจจัย
น าเขา้ 3) กระบวนการ 4) ผลผลิต มาใชเ้พื่อประเมินผลของโครงการจากการศึกษา โดยจ าแนกประเด็นตาม
กรอบแนวคิด พบว่าด้านบริบทผูใ้ห้บริการ ให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของโครงการฯ ใหก้บัประชาชนไดรั้บรู้ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจเม่ือไปรับบริการในโครงการ และ
เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ 30 บาท เน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่ารักษาในยามเจ็บป่วยหนักด้านปัจจัย
น าเข้าผูใ้ห้บริการ สถานบริการมีบุคลากรไม่เพียงพอ และในดา้นงบประมาณมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ
เช่นกันผูรั้บบริการ มีความพึงพอกับสถานท่ีให้บริการ บุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทาง
การแพทยด้์านกระบวนการผูใ้ห้บริการ การด าเนินงานของโครงการฯ มีกระบวนการผ่านเกณฑม์าตรฐานดา้น
โครงสร้างองค์กร การพฒันาคุณภาพบริการ การประสานงานในเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์และการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข ์การบริการพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพ การบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค การพฒันา
บุคลากร ส่งผลให้จ านวนผูรั้บบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอกในปี 2555 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน และจ านวนผูป่้วยในในปี 
2555 มีจ านวนลดลงผูรั้บบริการ การลงทะเบียนสิทธิตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้โดยยึดขอ้มูล
ตามฐานทะเบียนราษฎร์มีความเหมาะสม และประชาชนสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนา
เชือกและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดอ้ยา่งสะดวกด้านผลผลติ ผูใ้หบ้ริการ เป้าหมายของการมีหลกัประกนัสุขภาพในพ้ืนท่ี
คือ ร้อยละ 100 แต่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลในการส ารวจผูรั้บบริการ มี
ความพึงพอใจทางดา้นค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการดา้นสุขภาพเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโครงการฯ มีค่าใชจ่้าย
เพียง 30 บาทต่อคร้ัง และคิดวา่ไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมกบัค่าบริการทางการแพทย ์  
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็นโครงการท่ีเร่ิมในยคุรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมิได้
น ามาจากสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เป็นการน านโยบายท่ีเป็นการตลาดและการเมืองมา
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงการหยิบน านโยบายในระดบัชาติมาศึกษานับวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ท่ีนอกเหนือจากการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีท าการศึกษากนัมาอยา่ง
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มากมาย โดยในเน้ือหาของบทความ มีขอ้สังเกตตามประเด็นดงัต่อไปน้ี ประการแรก เน้ือหาของบทน า ไม่เห็น
ภาพของวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ เห็นแต่ภาพของวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ประการท่ีสองควรปรับวิธีการเก็บขอ้มูล 
โดยจ าแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน และประการสุดทา้ยการสรุปและการอภิปรายผล ควรปรับให้อยูใ่นหัวขอ้
เดียวกนั เน่ืองจากมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
 
  

Title: กระบวนการบริหารจดัการของศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน4  
สังกดัสานักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 Management Process of Scientific Crimes Detection Center 4, 
Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police 

Presenter: นางสาวสุกลัยา คณาศรี 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบักระบวนการ
บริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดย
จ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั และมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา สามารถจ าแนกประเด็นท่ีท าการศึกษาไดด้งัน้ี ประเด็นแรก ขา้ราชการต ารวจมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐานในดา้นการควบคุมมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจจะมีหนงัสือมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน เป็นคู่มือใน
การปฏิบติังาน และมีการก าหนดขั้นตอนการท างานและระยะเวลาในการท างานของแต่ละงานไวอ้ย่างชดัเจน 
ในขณะท่ีดา้นการจัดองค์กร เป็นดา้นท่ีขา้ราชการต ารวจมีความเห็นน้อยท่ีสุด เน่ืองจากการปรับโครงสร้าง
องค์กร ท าให้ศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน 4 ตอ้งประสบปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัขา้ราชการต ารวจ ขาดการ
ฝึกอบรมพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพิสูจน์หลกัฐาน และขาดแคลนวสัดุและอุปกรณ์ ประเด็นท่ีสอง 
ขา้ราชการต ารวจท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการในภาพรวมท่ีไม่แตกต่าง
กนัขา้ราชการต ารวจท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั และขา้ราชการต ารวจท่ีมี
ระดบัชั้นยศแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการให้ยกผลการศึกษาท่ีอยู่ในระดับปานกลางน าไปใช้ในส่วนของการอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ  และควรน าลกัษณะของความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ มาอธิบายในเชิงรูปธรรมวา่มีลกัษณะอยา่งไร 
รวมทั้งพิจารณาในส่วนช่วงอายขุองต ารวจตั้งแต่ 18-30 ปี มีระดบัความคิดเห็นคือ มาก แต่เม่ือช่วงอายมุากข้ึน 
กลบัมีระดบัความคิดเห็นลดลง ควรน าความแตกต่างตรงน้ีไปศึกษาเพ่ิมเติมวา่ สะทอ้นให้เห็นอะไรในองคก์ร
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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มากมาย โดยในเน้ือหาของบทความ มีขอ้สังเกตตามประเด็นดงัต่อไปน้ี ประการแรก เน้ือหาของบทน า ไม่เห็น
ภาพของวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ เห็นแต่ภาพของวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ประการท่ีสองควรปรับวิธีการเก็บขอ้มูล 
โดยจ าแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน และประการสุดทา้ยการสรุปและการอภิปรายผล ควรปรับให้อยูใ่นหัวขอ้
เดียวกนั เน่ืองจากมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
 
  

Title: กระบวนการบริหารจดัการของศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน4  
สังกดัสานักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 Management Process of Scientific Crimes Detection Center 4, 
Office of Forensic Science Police, Royal Thai Police 

Presenter: นางสาวสุกลัยา คณาศรี 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการต ารวจเก่ียวกบักระบวนการ
บริหารจดัการของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 4 สงักดัส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดย
จ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั และมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา สามารถจ าแนกประเด็นท่ีท าการศึกษาไดด้งัน้ี ประเด็นแรก ขา้ราชการต ารวจมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐานในดา้นการควบคุมมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจจะมีหนงัสือมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการตรวจพิสูจน์หลกัฐาน เป็นคู่มือใน
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Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: 
Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ASEAN/ Social Media/ Good Governance   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-339 
Reactor/Reviewers :  1.Prof. Simeon Agustin Ilago  
        2.Dr. Maria FainaL.Diola 
Moderator : Dr.Nattakant  Akarapongpisak 
                                                          

Title:    An Assessment of the Presidential Communications Operations Office (PCOO) New Media 
Operations and Its Use of Social Media as a Tool for Government Communication. 

                       Presenter: Adrian Macro R. Lacsamana  
ข้อเสนอแนะจากผู้วจิารณ์บทความ (Reactor/Reviewers) 
Reactor: Dr Maria Faina Lucero-Diola        
 Suggested that he may need to issue an analysis on the policy and put up recommendations based on 
actual findings. Also, he should find the chain of evidences and provide clearly marked indicators. Also, because 
Lacsamana’s work deals with a combination of many new concepts, extensive review of literature may be 
required. Professor Ilago suggested Lacsamana to deal with the concept of social media by considering its 
implication relating to governance. Also, he recommends Lacsamana to think more about how to conceptualise 
and understand social media especially in terms of it being a ‘space’ related to ‘a sense of community’. In addition, 
Professor Ilago pointed out that Lacsamana should address the issues concerning the hierarchical structure of the 
government that tries to make use of new media and the undefined boundary of the professional use and the 
personal use of social media.  
สรุปจากผู้ด าเนินรายการ (Moderator) 
 In this paper, Lacsamana asks whether the new media operation unit of the PCOO is efficiently using 
social media as a tool for connecting the government and the people it serves. It assesses whether the PCOO new 
media unit applies government communication principles and E-Government principles in its day-to-day 
operations and whether the unit uses social media as a vehicle for government communication efficiently. The 
findings as shown in the paper reveal that the policies that the unit set up to guide its operations remain 
incomprehensive and lacking in strategic approach. Also, the unit lacks the physical infrastructures (such as 
standard protocols, hardware that ensures security of internet data) and human resources who have research and 
development capabilities (such as qualified communication staffs, researchers who are capable of analysing news) 
to operate efficiently.  This is partly because the unit is a new department and it is competing for budget with 
established government agencies that have already rationalised their budget requests due to well-planned and well-
crafted budget requests that could be backed up by implemented programs. Also, the unit must compete with the 
private media entities for citisens’ attention.  Furthermore, the unit needs links with other government agencies and 
more resources to implement its plans and pursue with its operation. Theoretical speaking, the gaps in terms of 
policy and hardware capacity of the agency needs to be addressed through creation  of policies and investment 
on physical infrastructures to support operations.   
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Title:  Agenda Setting on Mobile Roaming Rate Control to Promote ASEAN integration. 
Presenter: Chatchai Mangkornsangkeaw 

ข้อเสนอแนะจากผู้วจิารณ์บทความ (Reactor/Reviewers) 
Reactor: Dr Maria Faina Lucero-Diola        
 Suggested Chatchai to clarify the direction of his paper. She commented that if the direction is toward 
mobile roaming rate control rather than agenda setting, he may need to discuss more about the extent of the 
oligopoly of the mobile business in Thailand, the costs and benefits and the role of government and the principles 
of inequity. However, if he directs his paper more towards agenda setting or ASEAN integration, he may need to 
elaborate on the gap between the essence of agenda setting and the actual problem or highlight the best practices if 
any in the mobile roaming rate control. Professor Simeon Agustin Ilago, who is another panel discussant, also 
pointed out that Chatchai may need to discuss more about the extent to which the mobile business in Thailand is an 
oligopoly business. He suggested that Chatchai draws a comparative study on how the regulators in some countries 
have extensive autonomy to control the mobile service sector more than those in other countries. Also, he added 
that the study will be more interesting if Chatchai discusses about the future role of national regulation as an 
ASEAN integration is getting more intensive.        
สรุปจากผู้ด าเนินรายการ (Moderator) 
 The paper examines whether mobile roaming rate control is an issue of concern of the authorities in 
Thailand. It asks (a) under what conditions the control becomes an issue of concern of the authorities and (b) what 
an alternative should be for the governments of ASEAN countries to regulate intra-ASEAN mobile roaming. 
Chatchai’s paper reveals that in Thailand, the mobile services operators can control the telecommunication 
markets because the mobile services business is tight oligopoly. As a consequence, roaming charges are always set 
in high rates. In his paper, Chatchai also shows that an establishment of the ASEAN ICT Master plan 2015 has 
been seen as a way to overcome the obstacles caused by the oligopoly business. However, there is no sign of any 
concrete plan or policy from the Thai side for mobile roaming rate control in accordance with the 2015 Master 
plan. As for the alternatives to reduce intra-ASEAN mobile roaming prices, Chatchai suggests that they can range 
from negotiation to regulation. Based on the Singapore-Malaysia case, multilateral cooperation can also be a 
viable alternative. With regards to conditions that hinder the possibility of the reduction of the mobile roaming 
rate, Chatchai argues that apart from the fact that the mobile services business in Thailand is oligopoly, mobile 
roaming control is rarely a policy agenda in Thailand mainly because of two factors.  First, the public interest and 
perspectives toward ICT initiatives in recent years have focused on other issues particularly on the Third 
generation network project (3G). Therefore, the Thai government does not feel urgency to prioritise policy on 
mobile roaming rate control. Second, pressure groups in Thailand (such as the customers and government sectors) 
are not able to push for the mobile roaming rate control. Also, there is no support available from outside the 
country to mobilise the agenda.     
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 Title:  Good Metropolitan through Inter-Local Allliances: The Case of Metropolitan Iloilo-Guimaras 
Economic Development Council (MIGEDC) 

Presenter: Hanibal Eguico Camua 
ข้อเสนอแนะจากผู้วจิารณ์บทความ (Reactor/Reviewers) 
Reactor: Dr Maria Faina Lucero-Diola        
 Suggested him to look at the characteristics of different pillars of ASEAN and related them to his work. 
Also, she commented on how to develop his paper by looking at issues (such as food security and land grabbing, 
diseases, terrorism etc) sectorally. In so doing, he may need to examine the political aspects of the issues and find 
out how regulations relevant to the inter-local alliances can be improved. Professor Ilago recommended Camua to 
compare how local governments search out for alternatives for larger form of local governance. He suggested him 
to look at a form of both formal and informal networks. In so doing, Professor Ilago gave an example of how local 
leaders came up with some initiatives on governing the people during their socialising time. He also added that 
Camua may develop his paper by addressing the pace of reform which is different between the reform driven by 
the local government and the national government.       
สรุปจากผู้ด าเนินรายการ (Moderator) 
 The paper addresses the challenges in sustaining and maintaining the metropolitan alliances between 
neighboring local government units (LGUs) to address common issues and concerns brought about by rapid urban 
growth. In so doing, Camua investigates whether (a) the MIGEDC is institutional stable and financial sustainable; 
(b) whether the MIGEDC adhere to and practice the principle and norms of good governance; (c) and whether, in 
the performance of the alliance’s functions and mandates, the objectives and goals of the MIGEDC achieved. His 
paper proposes that the MIGDEC is institutionally stable as manifested by strong and influential leadership, 
participative membership, enabling organisational structure and established purpose, plans and operations. Also, 
the MIGEDC is relatively sustainable in terms of finances. Yet, it needs immediate attention and serious 
reconsideration for it to be financially sustainable in the long-term. Based on the paper, the MIGEDC practices and 
adheres to the principle and norms of good governance.. It promotes a culture of equity participation, effectiveness 
and efficiency, accountability and transparency. As for an achievement, the MIGEDC continually achieves its 
goals and objectives in the performance of its mandated functions through its agreed areas of collaboration, 
general goals and objectives and the four Es of metropolitan governance. Camua also suggests in his paper that 
existing alliances should be recognised for good practice so that it will inspire LGUs to replicate. Study tours and 
knowledge and expertise exchange should be encouraged to further strengthen inter-local and metropolitan 
alliances. Also, more enabling laws on metropolitan governance and alliance-building should contain stipulations 
on funding and institutional support coming from the national government to jumpstart the creation of these 
alliances   
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Disaster Management/ Transnational Issue  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-340 
Reactor/Reviewers :  1. Prof. Mastura  Mahmud 
                                     2. Assist. prof. Tavida Kamolvej 
Moderator : Matthew Forrest Taylor 
                        
                                                               
Title:  Disaster Communication and Information Management of the Philippine National Disaster Risk 

Reduction and Management Councils: A Resend Proposal 
Presenter : Julian Leonard S. 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้วจิารณ์บทความ (Reactor/Reviewers) 
Reactor/Reviewers :  1         
  Risk Reduction and Management Councils: A Resend Proposal.   
 a) How do you gauge the success of the NDRRMC giving the statistics of the disasters preciously?
  Full Paper:-        
  a) Figures 1 to 5 are net referred to in the text.      
  b) Some references are missing (NSBC, ABS-CBN, inquires, ADB etc.)  
  
Reactor/Reviewers :  2 
The author of the article needs to:        
 1. Review more literature on disaster management in the area of    
  - Type of disaster and give the reason why picking typhoon   
  - Phases and cycle of disaster management and be consistent with terminology used  
  - End-to-end disaster communication system     
 2. Review the literature on Mass Communication about the foundation of SMCR and Crisis 
Communication  

3. Review the literature on Intergovernmental Relation     
 4. Need to interview ‚communities‛ and /or ‚risk-prone population how the perceive, receive, and 
understand including react to the messages sent.        
 5. Need to provide background of       
  - Disaster Communication Structure and System     
  - NDRRMC to the responsible agencies     
 6. Need to discuss the use of Heed’s theoretical framework to disaster management.  
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Reactor/Reviewers :  2 
The author of the article needs to:        
 1. Review more literature on disaster management in the area of    
  - Type of disaster and give the reason why picking typhoon   
  - Phases and cycle of disaster management and be consistent with terminology used  
  - End-to-end disaster communication system     
 2. Review the literature on Mass Communication about the foundation of SMCR and Crisis 
Communication  

3. Review the literature on Intergovernmental Relation     
 4. Need to interview ‚communities‛ and /or ‚risk-prone population how the perceive, receive, and 
understand including react to the messages sent.        
 5. Need to provide background of       
  - Disaster Communication Structure and System     
  - NDRRMC to the responsible agencies     
 6. Need to discuss the use of Heed’s theoretical framework to disaster management.  
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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สรุปจากผู้ด าเนินรายการ (Moderator) 
 The presenter, Julian Leonard S. Chuidian, works for the Philippine government in disaster management 
communication. His research is about disaster management communication, focusing on the research question ‚is 
messaging by Philippine government effective at communication to the people‛. He applies the theory of New 
Public Management, and assumes the effectiveness of the Philippine government’s disaster preparedness and 
warming.         
 Reactor: Prof.Mastura Mahmud.       
 She would like more background and examples of both disasters in question and media and messages 
used by the government agencies.        
 Reactor: Assist. Prof. Tavida Kamolvej.      
 Stated that she found some lack of clarity between  the issue of disaster warming communication and the 
issue of preventive information. She suggested the presenters operationalise his terminology to narrow the focus of 
his research problem. She said the research question is excellent. She suggested several alternative approaches 
such as media analysis and intergovernmental relations.      
           
 
Political Communication/ Privy  Council 
เวลา 13.30 – 15.30 น. หอ้ง D-402 
Reactor/Reviewers :1. อ.ดร.วนิยั ผลเจริญ   
Moderator : ผศ.ศุทธิกานต ์มีจัน่  
    

Title: องคมนตรีกบัอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ ในระยะเปลีย่นผ่านทางการเมอืงไทย 
 Privy Council and Modern Monarch in Thai Political Transition 

Presenter:นายอทิธิพล โคตะม ี
   
 บทความน้ีได้น าเสนอเร่ือง “องคมนตรีกบัอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ในระยะเปล่ียนผ่านทางการ
เมืองไทย”  โดยได้น าเสนอการปรับตวั เปล่ียนแปลงของบทบาทองคมนตรีท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันกษตัริย ์
ท่ามกลางความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีด าเนินมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ พ.ศ.2540 ผลการศึกษาพบวา่ อุดมการณ์
กษตัริยนิ์ยมแบบเดิมท่ีเนน้ดา้นพระคุณท่ีรักษาสถาบนักษตัริยไ์ว ้ไดเ้จือจางลงไป พร้อมกบัการขบัดา้นพระเดช
ใหเ้ขม้ขลงัออกมาอยา่งต่อเน่ืองผา่นสถาบนัองคมนตรี ดงันั้นอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ในระยะเปล่ียนผา่นการ
เมืองไทยจึงได้ผ ันแปร เคล่ือนไหวความหมายให้เอนเบ่ียงออกไปจากแบบแผนเดิม ผู ้เขียนเห็นว่าจาก
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ไดเ้ผยใหเ้ห็นแบบแผนของอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ท่ีผนัแปรออกไปใน 2 ประการ คือ 
 ประการแรก อุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ เพ่ิมความรุนแรงของการใชอ้  านาจดา้นพระเดชมากข้ึน มีการใช้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือท่ีเรียกกนัวา่ "กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ซ่ึงมีหลายคดีนบัรวม
การกระท าต่อองคมนตรีเขา้ไปในระดบัเดียวกบัพระบรมวงศานุวงศ ์การใชด้า้นพระเดชดงักล่าวถูกน ามาจดัการ
ฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน มายาคติในดา้นสถาบนักษตัริยท่ี์มีแต่ภาพความรักในประชาราษฎร เปล่ียน
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มาเป็นภาพแทนของการใชก้ฎหมาย และการบงัคบั จดัระเบียบ เพ่ือจดัการผูท่ี้เห็นต่างในทางการเมืองแทน 
สถาบนักษตัริยถู์กท าให้รับรู้วา่ไม่ไดอ้ยูเ่หนือการเมือง อาทิ การรับรองนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากองคมนตรี , การ
เขา้แทรกแซงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ผ่านการประสานขององคมนตรี ความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีเคยมีอยา่ง
ลงหลกัปักฐานหลงั 14 ตุลาคม 2516 ถูกสัน่คลอน การผนวกขอ้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เขา้
กบัหลกัการความมัน่คงของรัฐ โดยปฏิเสธขอ้เสนอของปัญญาชน ,นักวิชาการ และประชาชนในการรักษา
หลกัการเสรีภาพและประชาธิปไตย โดยยอมรับดา้นพระคุณของสถาบนักษตัริยเ์อาไว ้กลบัถูกท าให้บิดพล้ิว
ความหมายอีกดา้นของอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ใหเ้ผยออกมา    
 ประการท่ีสอง เสน้แบ่งระหวา่งอ านาจหนา้ท่ีขององคมนตรี ท่ีเคยท าเฉพาะดา้นพระราชกรณียกิจและ
ถวายค าปรึกษา ถูกท าใหพ้ร่าเลือนเม่ือองคมนตรีเช่ือมสถานะเขา้กบัพระมหากษตัริยใ์นดา้นการป้องกนัการถูก
วพิากษว์จิารณ์ดา้นท่ีเคยเป็นสถาบนักษตัริยม์วลชน (Popular Monarchy) ถูกตั้งค  าถามมากข้ึน อุดมการณ์กษตัริย์
นิยมใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาจากคณะองคมนตรีท่ีเคยมีบทบาทส าคญั เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองขบัไล่ท่ี
ปรึกษาของกษตัริย ์แมใ้นระยะเปล่ียนผ่านทางการเมืองไทยท่ีใกลจ้ะมาถึง รัฐธรรมนูญจะรับรองอ านาจของ
องคมนตรี ไวเ้ฉกเช่นเดียวกบัหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัรัฐประหาร พ.ศ. 2534    
 บทสรุปของบทความน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่องคมนตรีท่ีเคยสวมรับบทบาททางการเมืองแบบเดิมเอาไว ้ยอ่มถูก
ทา้ทายและสั่นคลอนไม่เฉพาะในมิติอ านาจหน้าท่ีในตวับทกฎหมาย แบบท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงหลงัรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 ท่ีบรรจุองคมนตรีมาติดตั้งไวใ้นระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ความชอบธรรมของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยไดเ้คล่ือนข้ึนมาปะทะ/โจมตีอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ขององคมนตรีเสียเอง ในฐานะผลผลิต
ความคิดทางการเมืองท่ีไม่สามารถมีต าแหน่งแห่งท่ีไดอ้ยา่งเสถียร พลวตัและความผนัแปรของอ านาจสถาบนั
องคมนตรีไดท้ าแบบแผนทางการเมืองแบบใหม่ข้ึนมา เป็นแบบแผนท่ีไม่สามารถรองรับระเบียบทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งแขง็แรงอีกต่อไป 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ไดใ้ห้ความเห็นว่า บทความท่ีไดน้ าเสนอช้ินน้ีพฒันามาจากรายงานในวิชาการศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
รัฐศาสตร์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ท าให้โครงสร้างและรูปแบบการน าเสนอบทความยงัตอ้งมีการปรับปรุง
โดยเฉพาะการอา้งอิง ซ่ึงผูว้ิจารณ์ได้ให้ค  าแนะน าและขอ้สังเกตแก่ผูน้ าเสนอ ดังน้ี ประการแรกยงัขาดการ
น าเสนอเปรียบเทียบ ความหมาย/ลักษณะ/กลไกของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ – เก่า รวมถึงการฟ้ืนฟู
อุดมการณ์หรือแบบแผนกษตัริยนิ์ยมข้ึนมาใหม่ ประการท่ีสองควรวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองและ
ประเด็นเร่ืองการเชิดชูสถาบนักษตัริยแ์ละเพ่ิมอ านาจขององคมนตรี ซ่ึงมีความพยายามอยา่งชดัเจนมาตั้งแต่การ
ร่างรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ.2534 ประการท่ีสามควรเพ่ิมเติมการวิเคราะห์บทบาทขององคมนตรีหลงั พ.ศ.2548 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาส าคญัในการวิเคราะห์ถึงบริบททางการเมืองของบทความน้ี ประการสุดท้ายควรศึกษาและ
วเิคราะห์ไปถึงความเช่ือมโยงกบักรณีนกัโทษการเมืองและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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มาเป็นภาพแทนของการใชก้ฎหมาย และการบงัคบั จดัระเบียบ เพ่ือจดัการผูท่ี้เห็นต่างในทางการเมืองแทน 
สถาบนักษตัริยถู์กท าให้รับรู้วา่ไม่ไดอ้ยูเ่หนือการเมือง อาทิ การรับรองนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากองคมนตรี , การ
เขา้แทรกแซงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ผ่านการประสานขององคมนตรี ความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีเคยมีอยา่ง
ลงหลกัปักฐานหลงั 14 ตุลาคม 2516 ถูกสัน่คลอน การผนวกขอ้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เขา้
กบัหลกัการความมัน่คงของรัฐ โดยปฏิเสธขอ้เสนอของปัญญาชน ,นักวิชาการ และประชาชนในการรักษา
หลกัการเสรีภาพและประชาธิปไตย โดยยอมรับดา้นพระคุณของสถาบนักษตัริยเ์อาไว ้กลบัถูกท าให้บิดพล้ิว
ความหมายอีกดา้นของอุดมการณ์กษตัริยใ์หม่ใหเ้ผยออกมา    
 ประการท่ีสอง เสน้แบ่งระหวา่งอ านาจหนา้ท่ีขององคมนตรี ท่ีเคยท าเฉพาะดา้นพระราชกรณียกิจและ
ถวายค าปรึกษา ถูกท าใหพ้ร่าเลือนเม่ือองคมนตรีเช่ือมสถานะเขา้กบัพระมหากษตัริยใ์นดา้นการป้องกนัการถูก
วพิากษว์จิารณ์ดา้นท่ีเคยเป็นสถาบนักษตัริยม์วลชน (Popular Monarchy) ถูกตั้งค  าถามมากข้ึน อุดมการณ์กษตัริย์
นิยมใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาจากคณะองคมนตรีท่ีเคยมีบทบาทส าคญั เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองขบัไล่ท่ี
ปรึกษาของกษตัริย ์แมใ้นระยะเปล่ียนผ่านทางการเมืองไทยท่ีใกลจ้ะมาถึง รัฐธรรมนูญจะรับรองอ านาจของ
องคมนตรี ไวเ้ฉกเช่นเดียวกบัหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัรัฐประหาร พ.ศ. 2534    
 บทสรุปของบทความน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่องคมนตรีท่ีเคยสวมรับบทบาททางการเมืองแบบเดิมเอาไว ้ยอ่มถูก
ทา้ทายและสั่นคลอนไม่เฉพาะในมิติอ านาจหน้าท่ีในตวับทกฎหมาย แบบท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงหลงัรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 ท่ีบรรจุองคมนตรีมาติดตั้งไวใ้นระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ความชอบธรรมของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยไดเ้คล่ือนข้ึนมาปะทะ/โจมตีอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมใหม่ขององคมนตรีเสียเอง ในฐานะผลผลิต
ความคิดทางการเมืองท่ีไม่สามารถมีต าแหน่งแห่งท่ีไดอ้ยา่งเสถียร พลวตัและความผนัแปรของอ านาจสถาบนั
องคมนตรีไดท้ าแบบแผนทางการเมืองแบบใหม่ข้ึนมา เป็นแบบแผนท่ีไม่สามารถรองรับระเบียบทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งแขง็แรงอีกต่อไป 
 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ไดใ้ห้ความเห็นว่า บทความท่ีไดน้ าเสนอช้ินน้ีพฒันามาจากรายงานในวิชาการศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
รัฐศาสตร์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ท าให้โครงสร้างและรูปแบบการน าเสนอบทความยงัตอ้งมีการปรับปรุง
โดยเฉพาะการอา้งอิง ซ่ึงผูว้ิจารณ์ได้ให้ค  าแนะน าและขอ้สังเกตแก่ผูน้ าเสนอ ดังน้ี ประการแรกยงัขาดการ
น าเสนอเปรียบเทียบ ความหมาย/ลักษณะ/กลไกของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมใหม่ – เก่า รวมถึงการฟ้ืนฟู
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
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9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
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12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
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I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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Dean 
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Title:การส่ือสารทางการเมอืงผ่านเฟซบุ๊คของ สมศักดิ์  เจยีมธีรสกลุ 
Presenter: นายภาณุวฒัน์ ศรีขลา 
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ประวติัศาสตร์” โดยสมศกัด์ิใชเ้ฟซบุ๊คเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมืองต่อผูรั้บสารหรือผูติ้ดตาม โดยการ
โพสตส์ถานะ (Status) รูปภาพ/วิดีโอ หรือบางทีก็แชร์จากคนอ่ืนประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
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เพ่ือให้รับรู้ในส่ิงท่ีสมศกัด์ิเองตอ้งการส่ือสาร  ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ถึง ความถ่ี การเผยแพร่ซ ้ า  และช่วงเวลาในการ
เห็น  ซ่ึงผลการศึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ีใหค้วามนิยมและเห็นดว้ยกบัสารท่ีสมศกัด์ิ ไดส่ื้อสารนั้นสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มอยา่งกวา้ง คือ กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น “กลุ่มคนเส้ือแดง (นปช.)”  และกลุ่มผูรั้บสารท่ีช่ืนชอบพรรค
เพ่ือไทย (หรือท่ีสุดก็คือ “ทกัษิณ”) และในส่วนของแนวคิดกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย  คือ “กลุ่มรอยลัลิสต ์(Royalist) ‛  
หรือ “พวกนิยมเจ้า” ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาน้ี เสนอว่าเฟซบุ๊ค (Facebook) นอกจากการส่ือสารทั่วไป
ระหว่างคนท่ีรู้จัก หรือเพ่ือความบันเทิง ยงัสามารถใช้เป็นช่องทางการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือน เผยแพร่ 
เป้าประสงคท์างการเมืองของตนไดแ้ละโดยเฉพาะควรเลือกใชช่้องทางการส่ือสารให้เท่าทนัต่อความนิยมของ
ผูค้นท่ีเปล่ียนไป  อีกทั้งยงัสามารถท าความเขา้ใจแนวคิด หรืออุดมการณ์ของบุคคลใด ผ่านการศึกษาวิเคราะห์
เน้ือหาของสาร (Message) โดยการศึกษาวจิยัไม่จ ากดัวา่ “สาร (Message)”จะอยูใ่นรูปแบบใด  ไปจนถึงสามารถ
น าแนวคิด การวิเคราะห์ หรือขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อสังคมการเมืองไทยของ สมศกัด์ิ  เจียมธีรสกุล มาประยุกต์เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการมอง/อธิบาย หรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีด ารงอยูใ่นสงัคมไทย ต่อไป 
 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 บทความท่ีไดน้ าเสนอช้ินน้ีพฒันามาจากรายงานในวิชาการศึกษาเฉพาะเร่ืองทางรัฐศาสตร์ ส าหรับ
นิสิตปริญญาตรี ท าให้โครงสร้างและรูปแบบการน าเสนอบทความยงัตอ้งมีการปรับปรุงโดยเฉพาะการอา้งอิง 
ซ่ึงผูว้ิจารณ์ไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้สังเกตแก่ผูน้ าเสนอ ดงัน้ีประการแรกควรเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ เน้ือหาสาร 
(Message)ในทฤษฎีท่ีหยบิยกมาใหมี้ระดบัการวเิคราะห์ท่ีลึกข้ึน เพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจทางทฤษฎีท่ีผูเ้ขียนมี
ต่อส่ิงท่ีศึกษา ประเด็นท่ีสองควรมีความชดัเจนในเร่ืองการสร้างเกณฑใ์นการจดัแบ่งแหล่งขอ้มูลและเน้ือหา 
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Law and Cross-Border Trade Issues   
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง D-413 
Reactor/Reviewers :Dr.ThepparatPimolsatien 
Moderator :DuangdenNakseeharach, Aj. 
    

Title: “Preventing Prospective Trade Issues in ASEAN by Instigating International Cooperation  
on Competition Polices and Law” 

Presenter: Mr. NisitIntamano 
 The establishment of the ASEAN Economic Community (hereinafter called ‚AEC‛) in 2015, not 
only generating a freer flow of trade, capital, goods, services , and skilled labor, but also enhancing a higher 
competitive level for this region to complete more effectively with the global economy. According to the AEC 
Blueprint has signed by ASEAN  leaders in Singapore on November 2007, each state members shall be bound 
by such commitments to transform AEC into single market of equitable economic development and fully 
integrated into the global economy. 
 The foundation AEC marks a new era of economic prosperity. On the other hand, AEC accompanies 
with a variety of prospective trade issues that could adversely affect equitable economic development 
principle, such as international price fixing cartel, illegitimate mergers which likely to create monopolistic 
condition in a certain market, and potentially abuse of market dominance, price fixing cartels.  
 The transnational corporations potentially pose a serious threat to a free and fair competition 
following the removal of internal trade barriers through employing or abusing their position to squeeze 
competitor out of the market. Thus, Competition Policies and Law (hereinafter called ‚CPL‛) can serve 
controversial issues as the touchstone to help ASEAN’s members complying with the agreement on a neutral, 
non-discriminatory basis and effectively implement the provisions of CPL to ensure the equal for all 
competitors in the market.   
 According to the ultimate purpose of CPL, focuses to create a level playing field for transnational 
business corporations and domestic entities. In addition, this will make certain that consumers in state 
members can enjoy a variety of products and services with reasonable prices as a result of free market and fair 
competition. Furthermore, this regional approach by directly collaboration is important to harmonize domestic 
competition and policy in the future. Instituting the ASEAN International Cooperative Framework on CPL 
will draw a closer relationship among ASEAN countries. This more close relationship will also assist the 
greater development for economic integration.  
 For Thailand, the government must propose an inaugural amendment to the Trade Competition Act 
of 1999 proving legislative treatment for current implementation problems and prophylactic solutions to 
forthcoming obstacles. As Thailand’s economy continues to form more connections with the international 
market, its government must respond to the fast-paced and cyclical changes of globalization. This reaction 
should allow CPL to override archaic government intervention policies. 
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understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
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contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 
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 The proposal must include: 1) a revision of the substantive provisions and enactment of companion statutes; 
2) a reformation of the structure of the Trade Competition Commission to redefine its mission; and 3) an 
improvement of Trade Competition Act enforcement procedures through the adoption and refinement of legal 
mechanisms form other jurisdictions.   

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
The reactor’s conclusion and comment on the article : 
The reactor suggests that this problem in Thailand’s casea is all abou law enforcement  

      
   

Title: “Police Affairs and Community: Building Peace Culture by Alternative Justice in Criminal 
Justice Process” 

Presenter: Mr. NiyomKaseng 
 The objectives of the research were 1. To study the nature of the disputes related to the police 
affaires, 2. To study the guideline for building peace culture of the community based on the principles of 
alternative justice in the police affairs, 3. To study the structure of Royal Thai Police and police affairs in 
criminal justice process. The scope of study was, (1)the role of police officers and the involvement of 
communities  in conflict management in the police affair in six areas, (2) the application of principles of 
alternative justice used in conflict management and dispute in police affairs to create peace culture in the 
community and, (3) applying the principles of alternative justice in the police affairs form local community to 
ASEAN Political and Security Community. 
 The methodology of the study was qualitative research applying documentary study, participant 
observation, informal and in-depth interviews. The data were synthesized for descriptive and explanatory 
analysis. 
 The results of this study reveal that alternative justice can be used in police affair by many types 
such as; community justice, restorative or retributive justice, mediation and another tool to build culture of 
peace. Conflict that occurred to polices affairs, both the police officers and the community have used their 
knowledge, skill and ability to handle conflict by applying the principle of alternative justice, both consciously 
and unconsciously. Course and training is essential to all sectors then keep in connection of peace network. 
Actual peace culture in the police affaires can be created through the mainstream judicial process and 
alternative justice principles under which the strategic plan statement, orders or various existing laws that 
support the roles of both the police and the community. The police officers and the community itself do not 
know the meaning of peace culture, thus making the creation of peace culture principle of alternative justice in 
the police affaires must be flexible and are dependent on the skills in conflict management of both public 
officials and the public sector. 

 The suggestion of the presenter are , first, to disseminate knowledge and promote 
understanding of people and society bout how losses caused by the violence offense in social conflicts and 
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disputes and what is the solutions and the success of the operation. The curriculum promotes the public 
participation both community leader and member of society to resolve conflicts by peaceful means in many 
ways; conciliation, community justice, restorative justice, mediation and alternative justice. The second is to 
support the implementation of the policy, the enabling legislation, with coordinating agencies through the 
conference, seminar, course training and education.     

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
The reactor’s conclusion and comment on the article :      

 The reactor suggests that it is a good way to solve this problem in Thailand, by buidingpeace .the 
alternative justice  is how to create peace culture that is to begin from local community to big community. 
    
    
Miscellaneous (International Relation/ Discrimination/ New Public Management) 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง Meeting Room (Local Govt.) 
Reactor/Reviewers :อาจารย์วโิรจน์  อาล ี
Moderator :อาจารย์วรวุฒิ จ าลองนาค 
    

Title:แนวคดิNew Public Management กบัการปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
New Public Management in reforming the Indonesian Bureaucracy 

Presenter:นางสาวอริญชย์ บัววฒันา 
 การเมืองอินโดนีเชีย เร่ิมจากการต่อสู้ เร่ิมจาการต่อสู้เพ่ือเอกราชและรวมอ านาจการปกครองสมยั
ประธานาธิบดี ชูการ์โนยุคระเบียบใหม่และรัฐเผด็จการทหารของรัฐบาลชูการ์โด ยุคปฏิรูปการเมืองและ
ประชาธิปไตยของประธานาธิบดีอบัดุลรามาน วาธิด  ยคุการบริหารราชการแบบใหม่สมยัประธานาธิบดีเมกาวา
ตี ซูการ์โนบุตรี จนถึงปัจจุบนัสมยัประธานาธิบดี ซูซิโล บมับงั ยโุธโยโนการปฏิรูประบบราชการ สมยัรัฐบาล
นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี โดยการใชแ้นวคิดการบริหารราชการแบบใหม่(NPM) ไดแ้ก่แนวคิดธรรมาภิบาล 
แนวคิดการจดัการมุงผลสมัฤทธ์ิ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ  
        

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
ใหแ้ละค าแนะน าต่อบทความเร่ือง “แนวคิดNew Public Management กบัการปฏิรูประบบราชการของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” ว่า บทความน้ีมีจุดเน้นส าคัญอยู่ 2 ช่วงเวลา ท่ีควรให้ความส าคญัในการอธิบาย 
กล่าวคือ    

ช่วงท่ี 1 คือการปูพ้ืนทางประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีช่วงเวลาส าคญัใน
การวิเคราะห์ถึงพฒันาการและการเปล่ียนผ่านก็คือ (1) ยุคการปกครองของ ประธานาธิบดี Sukarno ภายใต้
อุดมการณ์ปัญจศีลา (Pancasila) ท่ีพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ซ่ึงมีความโน้มเอียงไปสู่
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (2) การกา้วเขา้สู่การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบชี้น า (Guided Democracy)สู่
การด าเนินนโยบายแบบสังคมนิยม ซ่ึงภายหลังได้น ามาสู่การเกิดปัญหาระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ  (3) 
สถานการณ์วิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วง ปี ค.ศ. 1998 ช่วงท่ี 2 ช่วงเวลาของการปฎิรูปและการกา้ว
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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disputes and what is the solutions and the success of the operation. The curriculum promotes the public 
participation both community leader and member of society to resolve conflicts by peaceful means in many 
ways; conciliation, community justice, restorative justice, mediation and alternative justice. The second is to 
support the implementation of the policy, the enabling legislation, with coordinating agencies through the 
conference, seminar, course training and education.     

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
The reactor’s conclusion and comment on the article :      

 The reactor suggests that it is a good way to solve this problem in Thailand, by buidingpeace .the 
alternative justice  is how to create peace culture that is to begin from local community to big community. 
    
    
Miscellaneous (International Relation/ Discrimination/ New Public Management) 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง Meeting Room (Local Govt.) 
Reactor/Reviewers :อาจารย์วโิรจน์  อาล ี
Moderator :อาจารย์วรวุฒิ จ าลองนาค 
    

Title:แนวคดิNew Public Management กบัการปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
New Public Management in reforming the Indonesian Bureaucracy 

Presenter:นางสาวอริญชย์ บัววฒันา 
 การเมืองอินโดนีเชีย เร่ิมจากการต่อสู้ เร่ิมจาการต่อสู้เพ่ือเอกราชและรวมอ านาจการปกครองสมยั
ประธานาธิบดี ชูการ์โนยุคระเบียบใหม่และรัฐเผด็จการทหารของรัฐบาลชูการ์โด ยุคปฏิรูปการเมืองและ
ประชาธิปไตยของประธานาธิบดีอบัดุลรามาน วาธิด  ยคุการบริหารราชการแบบใหม่สมยัประธานาธิบดีเมกาวา
ตี ซูการ์โนบุตรี จนถึงปัจจุบนัสมยัประธานาธิบดี ซูซิโล บมับงั ยโุธโยโนการปฏิรูประบบราชการ สมยัรัฐบาล
นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี โดยการใชแ้นวคิดการบริหารราชการแบบใหม่(NPM) ไดแ้ก่แนวคิดธรรมาภิบาล 
แนวคิดการจดัการมุงผลสมัฤทธ์ิ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ  
        

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
ใหแ้ละค าแนะน าต่อบทความเร่ือง “แนวคิดNew Public Management กบัการปฏิรูประบบราชการของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” ว่า บทความน้ีมีจุดเน้นส าคัญอยู่ 2 ช่วงเวลา ท่ีควรให้ความส าคญัในการอธิบาย 
กล่าวคือ    

ช่วงท่ี 1 คือการปูพ้ืนทางประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีช่วงเวลาส าคญัใน
การวิเคราะห์ถึงพฒันาการและการเปล่ียนผ่านก็คือ (1) ยุคการปกครองของ ประธานาธิบดี Sukarno ภายใต้
อุดมการณ์ปัญจศีลา (Pancasila) ท่ีพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ซ่ึงมีความโน้มเอียงไปสู่
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (2) การกา้วเขา้สู่การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบชี้น า (Guided Democracy)สู่
การด าเนินนโยบายแบบสังคมนิยม ซ่ึงภายหลังได้น ามาสู่การเกิดปัญหาระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ  (3) 
สถานการณ์วิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วง ปี ค.ศ. 1998 ช่วงท่ี 2 ช่วงเวลาของการปฎิรูปและการกา้ว
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
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9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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Dean 
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เขา้สู่การเป็นประชาธิปไตย อนัเป็นผลจากการลงนามความตกลงกูเ้งินจาก IMF และมีภาระผูกพนัในการปฏิรูป
เศรษฐกิจ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ประกาศลาออกจากต าแหน่ง และภายหลงัไดมี้การเลือกตั้งทัว่ไปในปี ค.ศ.
1999 ภายใต้การก าหนดให้มีกฎหมายพรรคการเมือง  จากนั้นนาย Abdurrahman Wahid ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดี ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวถือเป็นสภาวะท่ี ทั้งรัฐบาลและรัฐสภาอ่อนแอ  ต่อมาเม่ือเกิดกรณีอ้ือฉาว 
เก่ียวข้องกับการทุจริต นาง Megawati Sukarnoputri จึงเข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแทน ภายใตก้าร
สนบัสนุนของกองทพั ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีถือไดว้า่เร่ิมมีการน าแนวคิด การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มา
ใช้ จนมาถึงการเลือกตั้ งประธานาธิบดีโดยตรงในปี ค.ศ.2004 นาย SusiloBambangYudhoyono ได้รับการ
เลือกตั้งและไดมี้การมุ่งเนน้นโยบายของรัฐในการผลกัดนัการเติบโตและพฒันาทางเศรษฐกิจ   
 นอกจากน้ียงัควรให้น ้ าหนกัในการวิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุท่ีน าไปสู่ความจ าเป็นในการแนวคิด 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆ อาทิ การปฎิรูปประเทศ การสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตย วกิฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงอิทธิพลและบทบาทของกองทพัและระบบราชการ  
 ขอ้สงัเกตต่อบทความน้ี คือ การจดัโครงสร้างของบทความมีความสมดุลอยา่งดีทั้งในเร่ืองค าถามวิจยั 
การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการศึกษา แต่ส่วนท่ีตอ้งอธิบายเพ่ิมเติม คือ การอธิบายถึงความหมาย
และผลกระทบจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NPM) รวมไปถึงการยกตวัอยา่ง NPM ในต่างประเทศเพ่ือ
เปรียบเทียบดว้ย ท่ีส าคญัคือ การช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัความส าเร็จในการน าแนวทาง NPM ไปใชใ้นการปฏิบติั  

  
Title:    กฬีา กบั ลทัธิเหยยีดผวิ: เบอร์ลนิโอลมิปิก 1936 กบั ทฤษฎขีองวลิเลยีมส์เจมส์ 

Sport and Racism: Berlin Olympics 1936 and William James' Theory 
Presenter:นายชุตเิดช เมธีชุตกิลุ 

 โอลิมปิกฤดูร้อนท่ีเบอร์ลีน ปี ค.ศ.1936 มีการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกเป็นการจดัเพ่ือสร้างความสามคัคีและ
การเป็นมิตรกนัในระดบัโลก เกิดข้ึนอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ เป็นผูน้ าประเทศ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเหล่ียงการบุกโปแลนด ์
ของเยอรมนันีในปี ค.ศ.1939และน าไปสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 2ในทา้ยท่ีสุดซ่ึงสามารถอธิบายโดยใชแ้นวคิดของวิ
ลเลียม เจมส์ โดยเขาไดอ้ธิบายสาเหตุของสงครามท่ีเกิดข้ึนว่า เกิดจากความรู้สึกของค าวา่ “เกียรติยศ”  และความ 
“อบัอาย” ดงันั้นจึงตอ้งหาวิธีระงบัสงครามโดยการท ากิจกรรมอะไรท่ีมาทดแทน “เกียรติยศ” และ “ความอบัอาย” 
นั้นคือการแข่งขนักีฬา  แต่ผูน้ าเสนออธิบายว่าแนวคิดของ วิลเลียม เจมส์ใชไ้ม่ไดก้บัโอลิมปิกในเยอรมนั ปีค.ศ. 
1939       

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
ผูน้ าเสนอไม่ไดเ้สนอค าถาม ในการเขียนบทความ     

  James  อะไรทดแทนสงคราม      
   - สงครามคือจุดศูนยร์วมของความรู้สึก     
   - ความชัว่ร้าย, ชยัชนะ,เกียรติยศ,ความอบัอาย    
   - ทดแทนสงคราม      
   -ถา้จะหยดุสงครามตอ้งหาอะไรมาทดแทนความชัว่ร้าย, ชยัชนะ,เกียรติยศ,ความ
อบัอายสงครามก็จะไม่เกิดข้ึนJames “ war”“sport” ยอ่สงครามเหลือ คณะคน,ทีม:ทีม  
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  แต่ท าไมจึงเกิดสงคราม 1939       
  พา่ยแพส้งครามชีวติตกต ่ามากๆ อิตเลอร์เสนอNew German เก่ียวกบัการร้ือฟ้ืนเยอรมนั
  อธิบายอยา่งไร   NaziOlympicsNieztecheนิชเช่Johann Joachim 
Winklemanร่างกายก าย  าMein kampt =การต่อสูข้องขา้พเจา้    
   Olympicsเกิดสนัติภาพ      
   Hitler เป็นผูอ้คติต่องาน      
   -JansDnenay for wer is wer      
   - ouenเหยยีด หรือชาตินกักีฬาผิวสีชนะอิตเลอร์ไม่ยอมจบัมือดว้ย   
 สรุป กีฬา สงคราม/การเมืองไม่ใช่เร่ืองของสนัติภาพแต่มีการอคติอยุ ่    
  - เหยยีดผิว  จนปัจจุบนัยงัมีอยุ ่      
  ขอ้เสนอแนะ        
  ท าไมเลือกประเด็นน้ี  Thesis ไม่ผา่น      
  กลบัไปอ่านนิคเช่        
  เหยยีดเช้ือชาติ ไม่ไดเ้ยยีดยวิแต่เหยยีดผดิด า     
         
 

Title:    ปูตนิ-ลูคาเชนโค ความร่วมมอืบนความขัดแย้ง :  การเปลีย่นแปลงในความสัมพนัธ์รัสเซีย-เบลารุส 
Putin-Lukashenko Cooperation in Conflict: The Changes in Russia-Belarus Relation 

Presenter: นางสาวพชิามญช์ ศรีคุณะซ้าย 
 เบลารุส ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดี อเลก็ซานเดอร์ ลูคาเชนโดไดรั้บการสนบัสนุนจากสหพนัธรัฐ
รัสเซีย เป็นอยา่งดียิง่ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนรัสเซียตอ้งการใหเ้บลารุสมีนโยบายเป็นพนัธมิตรกบัรัสเซีย
เพ่ือต่อตา้นตะวนัตกโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแผข่ยายของ NATO      
 ดว้ยความสมัพนัธ์แน่นแฟ้นน้ี ท าใหท้ั้งสองประเทศไดท้ าความตกลงกนัจดัตั้งRussia-bealrus union  ในปี 
ค.ศ 1997 เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ของทั้งสองประเทศทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และความมัน่คง โดยมีสหภาพ
ยโุรปเป็นแบบอยา่ง 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
  - ค าถามในบทความไม่ชดัเจน      
  - โครงสร้างงานเขียนไม่ค่อยชดัเจน      
  - งานเขียนอธิบายทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ(IR)    
  ข้อเสนอแนะจากผู้วจิารณ์บทความ (Reactor/Reviewers) 
  - อะไรคือเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ ความร่วมมือ    
   - PzelLe tuyPclueo      
   - 1839 เป็นส่วนหน่ึงของรัฐเซีย     
   - 1919เป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวยีต    
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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  - 1991ประกาศเป็นเอกราชและเป็นมิตรกบัรัสเซีย    
  - 19941999  3 พนัธมิตรท่ีใกลชิ้ด      
  - 1997(Union)        
  ปัจจยั รัสเซียหนัเขา้หาตะวนัออก     
    กลบัไปหา CIS       
    คานอ านาจกบั EU      
   Pelอยากยิง่ใหญ่ เป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย(ในสหภาพ-เท่าเทียมกนั)  
  การเปล่ียนแปลง  1999 ประธานาธิบดีบอริส หมดอ านาจ    
  ปูติน  เขา้สู่อ านาจ  นโยบายเปล่ียน     
  ปูติน  นโยบายผูน้ าเขม้แขง็/ทุนใตรั้ฐ/หนัเขา้หาตะวนัตกกลายเป็นมหาอ านาจมีอ านาจ
เหนือCIS            

ความขดัแยง้ อธิบายเพ่ิม      
 ปัจจยัการเมือง Bel มีความส าคญั       

 สรุปความสมัพนัธ์Rie:Belมีความขดัแยง้ ปูติน เอาเปรียบBel  โดย Belตอ้งขดัแยง้กบัรัสเซีย 
  ความสมัพนัธ์ ยงัตอ้งการตวับุคคล   
      
ขอ้เสนอแนะ           

1. ใหช้ี้ประเด็นท่ีชดัเจนวา่อะไรท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้และความร่วมมือ   
 2. ใหส้ร้าง Coneeptualfraueworli       
 3. ค าถามในบทความไม่ชดัเจน        
                4. โครงสร้างงานเขียนไม่ค่อยชดัเจน       
 5. งานเขียนอธิบายทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ(IR)    
    
    

Title: บทบาทพ่อล่ามในทศันคตขิองเยาวชนชาวผู้ไทยต าบลหนองห้าง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
The attitudes of youth toward  Poo Tai’s PorLaam roles  

atTambonNonghang, AmphurGuchinarai, Karlasin province 
Presenter:นันทนพ เข็มเพช็ร 

 การแต่งงานหรือการสมรสของชาวผูไ้ทย เป็นแบบอย่างรูปธรรมและมีเอกลกัษณ์ความยึดถือจารีตใน
รูปแบบต่างๆ พิธีการแต่งงานชาวผูไ้ทยนั้นเรียกวา่ “เอ็ดป๋าซู” หรือการกินดองหลงัพิธีแต่งงานเสร็จส้ินแลว้ ชีวิตคู่
หรือการครองของชายหญิงคู่นั้น ยงัคงมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอีกผูห้ญิงท่ีชาวผูไ้ทยเรียกพ่อล่าม ซ่ึงเปรียบเสมือน
พอ่คนท่ี 2  เพราะฉะนั้น พอ่ล่าม จึงหมายถึงผูรั้บรองหรือค ้าประกนัชีวติสมรสคู่ใหม่ (ลูกล่าม)จากลุงตา (ญาติผูใ้หญ่
ฝ่ายหญิง)โดยสญัญาวา่จะสัง่สอน ดูแลลูกล่ามใหชี้วติคู่สมรสราบร่ืนตลอดไป  
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 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การแต่งงานส าคญัมาก/การละเมิด ผิดผีเป็นความเช่ือเก่าแก่ แต่งงานตอ้งมี “พอ่ล่าม” หรือเป็นทั้ง
สอง เป็นModerator         
 - ศึกษาทศันคติของเยาวชน หรือทราบความเช่ือ ประเพณีแต่งงาน   
 - สืบสานประเพณีไว ้เพราะเป็นเอกลกัษณ์ ดีงาม? 

-ส่ิงท่ีส่งผลใหก้บัรัฐศาสตร์ (เก่ียวกบัรัฐศาสตร์หรือไม่)  
 
 

Miscellaneous 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง Student Union Room 
Reactor/Reviewers : ผศ.ดร. ชูพกัตร์  สุทธิสา  
Moderator : อาจารย์สุนทรชัย  ชอบยศ 
   

Title: ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีในทศันคตขิองผู้น าชุมชน 
กรณศึีกษาเปรียบเทยีบในเทศบาลอ าเภอสหัสขันธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Factors influencing the decision to vote in the mayoral election, the attitude of the community.Case 
study in the municipal district of Sahatsakhan District, Kalasin Province. 

Presenter:นายสุรชาต ิ อิม่พูล 
 การศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในทศันคติของผูน้ าชุมชนใน
แต่ละต าบล (3 ต าบล) มีความแตกต่างกัน ทั้ งน้ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากท่ีสุด คือ  
 ประการแรก ดา้นนโยบายของกลุ่ม รวมถึงผลงานท่ีผา่นมาของกลุ่ม  
และการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากผูน้ าชุมชนมีความเห็นเช่นเดียวกันว่าหากผูล้งสมคัรมีนโยบายท่ีดีมีความ
เป็นไปได ้ผลงานท่ีผา่นมาเป็นท่ีประจกัษ ์และมีการประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบขอ้มูลดา้นคุณสมบติัของผูส้มคัร
รับเลือกตั้งเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ประการท่ีสอง ดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูน้ าคือ ดา้นการศึกษา อาชีพและต าแหน่งทางสังคม โดยผูน้ าทั้ง 3 ต าบลเห็นว่า ผูล้งสมคัรท่ีมี
การศึกษาท่ีดียอ่มสามารถน าความรู้ท่ีมีมาพฒันาทอ้งถ่ินได ้ส่วนผูส้มคัรท่ีประกอบอาชีพสุจริต จะมีผลต่อความ
เช่ือมัน่วา่เขาจะสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งโปร่งใส มีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี ไม่คอรัปชัน่ ส่วนในดา้นต าแหน่ง
ทางสงัคมก็จะท าใหมี้ความน่าเช่ือถือเพราะเคยเป็นท่ียอมรับและท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ซ่ึงถือวา่เป็นค่านิยมใน
ตวัผูส้มคัรอีกอยา่งหน่ึง ปัจจยัดา้นเพศถือวา่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากผูน้ ามองวา่ปัจจุบนัชายหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกนั มีเพียงผูน้ าต าบลโนนน ้ าเกล้ียงเท่านั้นท่ีคิดวา่อยากเปล่ียนผูบ้ริหารจากผูห้ญิงเป็นผูช้ายเน่ืองจากตลอด
ระยะเวลา 3 สมยั มีผูน้ าเป็นผูห้ญิงมาโดยตลอดจึงมีความคิดอยากลองเปล่ียนผูบ้ริหารเป็นชายบา้ง ปัจจยัดา้น
อาย ุผูน้ าในต าบลนิคมเห็นวา่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ี ผูน้ าชุมชนต าบลภูสิงห์เห็นวา่นายกเทศมนตรีท่ี
อายมุากมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย ซ่ึงแตกต่างจากต าบลโนนน ้ าเกล้ียงท่ีเห็นวา่ผูท่ี้มีอายุ
นอ้ยจะมีการท างานท่ีคล่องแคล่วมากกวา่       
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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 ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 การแต่งงานส าคญัมาก/การละเมิด ผิดผีเป็นความเช่ือเก่าแก่ แต่งงานตอ้งมี “พอ่ล่าม” หรือเป็นทั้ง
สอง เป็นModerator         
 - ศึกษาทศันคติของเยาวชน หรือทราบความเช่ือ ประเพณีแต่งงาน   
 - สืบสานประเพณีไว ้เพราะเป็นเอกลกัษณ์ ดีงาม? 

-ส่ิงท่ีส่งผลใหก้บัรัฐศาสตร์ (เก่ียวกบัรัฐศาสตร์หรือไม่)  
 
 

Miscellaneous 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง Student Union Room 
Reactor/Reviewers : ผศ.ดร. ชูพกัตร์  สุทธิสา  
Moderator : อาจารย์สุนทรชัย  ชอบยศ 
   

Title: ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีในทศันคตขิองผู้น าชุมชน 
กรณศึีกษาเปรียบเทยีบในเทศบาลอ าเภอสหัสขันธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Factors influencing the decision to vote in the mayoral election, the attitude of the community.Case 
study in the municipal district of Sahatsakhan District, Kalasin Province. 

Presenter:นายสุรชาต ิ อิม่พูล 
 การศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในทศันคติของผูน้ าชุมชนใน
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เป็นไปได ้ผลงานท่ีผา่นมาเป็นท่ีประจกัษ ์และมีการประชาสมัพนัธ์ใหรั้บทราบขอ้มูลดา้นคุณสมบติัของผูส้มคัร
รับเลือกตั้งเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ประการท่ีสอง ดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของผูส้มคัร ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูน้ าคือ ดา้นการศึกษา อาชีพและต าแหน่งทางสังคม โดยผูน้ าทั้ง 3 ต าบลเห็นว่า ผูล้งสมคัรท่ีมี
การศึกษาท่ีดียอ่มสามารถน าความรู้ท่ีมีมาพฒันาทอ้งถ่ินได ้ส่วนผูส้มคัรท่ีประกอบอาชีพสุจริต จะมีผลต่อความ
เช่ือมัน่วา่เขาจะสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งโปร่งใส มีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี ไม่คอรัปชัน่ ส่วนในดา้นต าแหน่ง
ทางสงัคมก็จะท าใหมี้ความน่าเช่ือถือเพราะเคยเป็นท่ียอมรับและท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ซ่ึงถือวา่เป็นค่านิยมใน
ตวัผูส้มคัรอีกอยา่งหน่ึง ปัจจยัดา้นเพศถือวา่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากผูน้ ามองวา่ปัจจุบนัชายหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกนั มีเพียงผูน้ าต าบลโนนน ้ าเกล้ียงเท่านั้นท่ีคิดวา่อยากเปล่ียนผูบ้ริหารจากผูห้ญิงเป็นผูช้ายเน่ืองจากตลอด
ระยะเวลา 3 สมยั มีผูน้ าเป็นผูห้ญิงมาโดยตลอดจึงมีความคิดอยากลองเปล่ียนผูบ้ริหารเป็นชายบา้ง ปัจจยัดา้น
อาย ุผูน้ าในต าบลนิคมเห็นวา่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ี ผูน้ าชุมชนต าบลภูสิงห์เห็นวา่นายกเทศมนตรีท่ี
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 ประการท่ีสาม ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ ด้านความสัมพนัธ์ส่วนตัวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ ผูน้ าทั้ง 3 ต าบลเห็นวา่หากเป็นเครือญาติหรือคนรู้จกัจะตอ้งสนบัสนุนและลงคะแนนเสียงใหต้น ถึงแม้
จะไม่มีผลประโยชน์ใดมาตอบแทนก็ตาม ในขณะท่ีอิทธิพลทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผูน้ าทั้ง 3 ต าบลให้ความเห็นวา่ไม่มีอิทธิพลใดท่ีจะสามารถบงัคบัจิตใจของตนได ้
และการใหผ้ลประโยชน์ทางการเมือง เป็นการใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบแทนนั้นผูน้ าชุมชนต าบลนิคมและต าบล
ภูสิงห์ เห็นว่าหากมีการตอบแทนหรือให้ต าแหน่งทางการเมือง รวมถึงรับลูกหลาน ญาติพ่ีน้องเขา้ท างานใน
เทศบาล ก็จะมีการสนับสนุนผูส้มคัรคนนั้น ต่างจากเทศบาลต าบลโนนน ้ าเกล้ียง เห็นว่า ผลประโยชน์ทาง
การเมือง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยจะดูท่ีผลงานของผูส้มคัรและเลือกคนท่ี
ซ่ือสัตย ์สุจริต และจากขอ้เสนอแนะของผูน้ าชุมชน ควรพิจารณาจากความสามารถของผูส้มคัรในการท่ีจะ
พฒันาท้องถ่ิน ดา้นการศึกษา ดา้นประสบการณ์ในการท างาน และด้านคุณสมบัติส่วนตวัมากกว่าจะมองท่ี
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ ในการตดัสินใจเลือกนายกเทศมนตรีเขา้มาบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน 

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 บทคดัยอ่ควรมีความสมบูรณ์ ทั้งน้ีการเขียนบทความวจิยั ควรเสนอ วตัถุประสงค ์ระเบียบวิธีวิจยั และ
ผลการศึกษาให้มีความชดัเจนและครอบคลุม ในส่วนบทน า ควรระบุโจทยว์ิจยัให้ชดัเจนท าไมถึงมีการศึกษา 
ท าไมตอ้งเป็นการศึกษาเฉพาะผูน้ าไม่มีการระบุเหตุผลหรือช้ีเฉพาะประเด็นว่าท าไมจึงเลือกกลุ่มผูน้ า ทั้งน้ีใน
เร่ืองความแตกต่างในเชิงพ้ืนท่ีเพราะเหตุใดจึงมีการเลือกพ้ืนท่ี ทั้ งสามพ้ืนท่ีใน อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวดั
กาฬสินธ์ุ การศึกษาคร้ังน้ีจะไดบ้ทเรียนอะไรต่อการเลือกตั้งในสังคมไทยควรมีการะบุ หรือประโยชน์ต่อการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินจากงานท่ีคน้พบดา้นขอบเขตวิจยั มีการศึกษาทั้งผูน้ าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการ
เลือกอย่างไรโดยเฉพาะผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ หรือท าไมมีการเลือกเฉพาะกลุ่มปราชญ์หรือผูน้ าทางศาสนา
เท่านั้น ซ่ึงอาจมีกลุ่มอ่ืนๆท่ีสามารถเช่ือมโยงกบังานวจิยัได ้ควรมีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ด้าน
การศึกษา ผูใ้หข้อ้มูลมีการใหค้วามเห็นตรงกนัอยา่งไร นอกจากน้ีควรมีการระบุจ านวนตวัเลขของผูใ้ห้ขอ้มูลใน
แต่ละกลุ่มเพ่ือความชดัเจนดา้นผลการศึกษาทั้ง 3 ต าบล ควรมีการบอกบริบทของพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาว่ามี
นัยส าคญัอะไรบา้งต่องานวิจยั ทั้งน้ีบริบทพ้ืนท่ีจะมีผลต่อการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้ง 
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ในพ้ืนท่ีปกครองของตน ควรปรับเปล่ียนโดยแจง้ใหผู้ด้อ้ยโอกาสเขา้มารับมอบสวสัดิการ ณ ส านกังานเทศบาล 
โดยทางเทศบาลจะเชิญคณะกรรมการและตวัแทนเจา้ของงบประมาณ มาร่วมในการมอบสวสัดิการดว้ย เพื่อ
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ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 บทคดัยอ่ไม่ค่อยครอบคลุมเท่าท่ีควรมีการระบุเร่ืองระเบียบวธีิวจิยั ขอบเขตการศึกษาและผลการศึกษา
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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การเขียนให้กระชับและสามารถน าไปสู่โจทย์วิจัยได้และในประเด็นเร่ืองสวสัดิการมองเพียงเร่ืองมีการ
ให้บริการโดยสถาบนัและอยู่ในรูปตวัเงินและส่ิงของแต่ทั้ งน้ีค  าว่าสวสัดิการอาจมีความหมายท่ีครอบคลุม
กวา้งขวางกว่าเช่น การจัดบริการสาธารณต่างๆทั้ งน้ีควรมีการระบุขอบเขตให้จัดเจน โดยการทบทวน
วรรณกรรมเร่ืองของสวสัดิการสังคมให้มีความชัดเจน นอกจากน้ียงัมีค าว่าผูด้ ้อยโอกาส ซ่ึงอาจหมายถึง
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ประชาชนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะได ้ประเด็นคือตอ้งมีความชดัเจนในค านิยามเพ่ือให้ก าก าหนด
ขอบเขตวจิยัชดัเชนยิง่ข้ึน ในส่วนผลการศึกษาควรมีการระบุบริบทของพ้ืนท่ีในการศึกษาโดยเฉพาะดา้นความ
เป็นอยูข่องประชาชน รวมถึงระบบการสนบัสนุนสวสัดิการ ในส่วนประเด็นผลกระทบการจดัสวสัดิการควรมี
การเพ่ิมเติมขอ้มูลภาคสนาม ส่วนการอภิปรายผล ควรเพ่ิมแนวคิดเก่ียวกบัระบบอุปถมัภ ์ส าหรับขอ้เสนอแนะ
นั้นควรมีการระบุว่าเจ้าหน้าท่ีหรือเทศบาลควรมีแนวทางในการจดัการอย่างไรมีแนวปฏิบติัในรายละเอียด
อยา่งไร เช่น การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือทราบขอ้มูลก่อนการจดัสวสัดิการ ซ่ึงตอ้งเป็นการเสนอแนะภายใตส้ภาพความ
เป็นจริงในพ้ืนท่ี    
 
 

Title: ระบบเครือญาตกิบัความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง  
อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 

System permitting the successful entry into the position of Chairman of the Tambon bright  
Phon Thong, Roi Et province 

Presenter: นางสาวสุวรรณา  จนัทะวงษา 
 การศึกษาระบบเครือญาติกบัความส าเร็จในการเขา้สู่ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติกบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม
และศึกษาบทบาทของเครือญาติท่ีมีต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน  ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์
ระหว่างเครือญาติกบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม การไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากระบบเครือญาติและเครือข่ายความสัมพนัธ์ในสังคม เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในชุมชนเป็น
ระบบเครือญาติกนัมีความสมัพนัธ์ในสงัคมร่วมกนั  เช่น เช้ือสายวงศต์ระกลู ความเป็นเพ่ือนบา้นกนั  เพ่ือนสนิท
กนั  หรือเป็นคนท่ีรู้จกัมกัคุน้ ในดา้นบทบาทของเครือญาติท่ีมีตอ่กระบวนการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินนั้น  ญาติ
ไดใ้หค้วามส าคญักบัการคดัสรรผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งมาก โดยเฉพาะการลงสมคัรรับเลือกตั้ง มีการเลือกบุคคล
ท่ีมีบุคลิก ลกัษณะท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทางดา้นครอบครัวและฐานะ และในการ
รณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ก็จะมีรูปแบบ เทคนิค และกลวธีิต่างๆ ท่ีคลา้ยๆ กนั คือ การจดัท าป้ายหาเสียง  การใชร้ถ
เคล่ือนท่ีโฆษณาหาเสียง การแจกโปสการ์ดนัมเบอร์ การพูดคุยน าเสนอนโยบายให้ประชาชนทราบ การใช้
ทีมงานเขา้หาประชาชน เป็นตน้การเลือกตั้งมีหลายหน่วย ผูล้งสมคัร ก็จะมอบหมายให้ญาติหรือหัวคะแนนท่ี
ไวใ้จไดเ้ขา้ไปร่วมคอยสังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือดูความเรียบร้อยในการมาใชสิ้ทธิลงคะแนน และ
ป้องกนัการโกงเลือกตั้งจากฝ่ายตรงขา้มท่ีจะท าใหค้ะแนนฝ่ายของตนลดลง  การไดรั้บตอบผลตอบแทนก็อาจได้
เป็นคณะบริหาร หรือญาติพ่ีนอ้งอาจจะไดเ้ขา้มาท างานในหน่วยงาน  เป็นตน้  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
 ในส่วนบทคดัยอ่ ควรมีการน าเสนอ โจทยว์จิยั  วตัถุประสงค ์ระเบียบวิธีวิจยั ผลการศึกษาควรมีการตี
โจทยว์จิยัใหช้ดัเจนในเร่ืองเครือญาติส่งผลต่อการซ้ือสิทธิขายเสียงหรือไม่ หรือพ้ืนท่ีโพนทองมีความชดัเจนใน
เร่ืองฐานการใชเ้ครือญาติหรือไม่ ควรเนน้รูปแบบการ Function ของระบบเครือญาติ ผ่าน Set of Action ใน
สนามปฏิบติัการเลือกตั้ง ท่ีมีทั้งลูกนอ้ง กลุ่มองคก์ร พ้ืนท่ี (ชุมชน/หมู่บา้น) นอกจากน้ีควรมีการสร้างแผนภูมิ
ความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติให้มีความชดัเจนข้ึน นอกจากน้ีควรมีการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของเครือ
ญาติว่ามีอิทธิพลต่อกลุ่มอ่ืนๆหรือไม่ ซ่ึงอาจตอ้งพิจารณาทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้งและหลงัการ
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เลือกตั้ง ในส่วนระเบียบวิธีวิจยัควรมีการระบุให้ชดัในเร่ืองของกลุ่มเป้าหมายผลการศึกษา ควรมีการเสนอ
สถานการณ์หรือบริบทของพ้ืนท่ีและการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของผูค้นในต าบล น าเสนอ Position ของ
ผูว้ิจยัเพ่ือสะทอ้นภาพความเป็นจริงของสังคมการสรุปว่าขดัแยง้กบัระบอบประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีสรุปง่าย
เกินไป    
 

Title: ปัจจยัทีน่ าไปสู่การเข้าร่วมขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ : 
กรณศึีกษากลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ อ าเภอสิรินธรจงัหวดัอุบลราชธาน ี

Factors that Led to the Anti-Nuclear Movement: A Case Study of Thailand were Not networked plants 
in Sirindhorn District Ubon Ratchathani Province 

Presenter: นางสาวศุภกานต์  ชมภูวงษ์ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่การเขา้ร่วมขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่าย
ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี มุ่งศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดรูปแบบการต่อตา้น 
การพฒันาขบวนการ การสร้างเครือข่าย และแนวทางการเคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์    

ผลการปรากฏว่า การพฒันาการก่อเกิดกลุ่มเครือข่ายขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกิดจาก
ความขดัแยง้คนในชุมชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนและไดรั้บผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บและขาดการมีส่วนร่วมการ
ประชาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การบิดเบือนขอ้มูลเพียงดา้นเดียว ท่ีผ่านการเห็นชอบจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี กลายเป็นแรงตา้นและแบ่งแยกกลุ่มชาวบ้านท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการ ปัจจัยท่ีน าไปสู่
ขบวนการต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความปลอดภยัต่อชีวิตและสุขภาพจากการปนเป้ือนสาร
กมัมนัตรังสี ปัจจยัดา้นผลกระทบดา้นสงัคมท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ท่ีจะส่งผลเสีย
ต่อการค้าขายในพ้ืนท่ี ปัจจัยท่ีเกิดจากผลประโยชน์ส่งผลให้เกิดความขัดแยง้ภายในชุมชนเดียวกัน การ
เคล่ือนไหวกลุ่มเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มเครือข่ายท่ีหลากหลาย 
แต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรในการด าเนินงาน เกิดจากความขดัแยง้ภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่แก
รงอิทธิพลนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีอาจจะมีผลต่อการบริการภายในชุมชน รวมถึงเกิดจากแรงผลกัจากรัฐบาล ท่ี
มุ่งเนน้ใหข้อ้มูลเพียงดา้นเดียว และยงัยืน่ขอ้เสนอผลประโยชน์ต่อผูน้ าระดบัทอ้งถ่ินใหส้นบัสนุนโครงการ  

ข้อวจิารณ์/ข้อเสนอแนะ 
บทความช้ินน้ี เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจและแสดงจุดยืนของผูว้ิจยัอยา่งชดัเจนโดยใชแ้นวคิด New 

social Movement เป็นการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีควรให้เหตุผลในการเลือกพ้ืนท่ีใน
การศึกษา ซ่ึงนโยบายในการสร้างโรงฟ้านิวเคลียร์ไม่ไดมี้เพียงแห่งเดียว ควรช้ีเฉพาะลงไปในพ้ืนท่ีวา่เพราะเหตุ
ใดท าไมจึงเลือกพ้ืนท่ีอ าเภอสิรินธรพ้ืนท่ีดงักล่าวมีนยัส าคญัอะไรหรือไม่ควรระบุเหตุผลส าคญัในการเลือกพ้ืนท่ี
ท่ีใชใ้นการศึกษา  ในดา้นโจทยว์ิจยัควรเสนอการเกิดข้ึนของนโยบายของรัฐดา้นพลงังานนิวเคลียร์ รวมถึงการ
ระบุผลกระทบใหช้ดัเจน ซ่ึงอาจอา้งอิงจากประเทศอ่ืนๆ ในประเด็นเร่ืองกรอบแนวคิด ควรมีความชดัเจนในตวั
ทฤษฎีความขดัแยง้ Conflict Theory ดา้นผลการศึกษาควรเพ่ิมควรมองเพ่ิมในมิติเก่ียวกบัการพฒันาโครงการท่ี
ส าคญัของรัฐในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะมีความทบัซ้อนกบัการเคล่ือนไหวของกลุ่มเข่ือนปากมูล นอกจากน้ีควรเพ่ิม
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของขบวนการว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไรซ่ึงควรช้ีให้เห็นถึงตวั
แสดง (actors)ให้เกิดความชดัเจน และในเร่ืองรูปแบบการต่อตา้นตอ้งมีการแสดงความคิดรวบยอด และควรมี
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
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เลือกตั้ง ในส่วนระเบียบวิธีวิจยัควรมีการระบุให้ชดัในเร่ืองของกลุ่มเป้าหมายผลการศึกษา ควรมีการเสนอ
สถานการณ์หรือบริบทของพ้ืนท่ีและการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของผูค้นในต าบล น าเสนอ Position ของ
ผูว้ิจยัเพ่ือสะทอ้นภาพความเป็นจริงของสังคมการสรุปว่าขดัแยง้กบัระบอบประชาธิปไตยเป็นเร่ืองท่ีสรุปง่าย
เกินไป    
 

Title: ปัจจยัทีน่ าไปสู่การเข้าร่วมขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ : 
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Factors that Led to the Anti-Nuclear Movement: A Case Study of Thailand were Not networked plants 
in Sirindhorn District Ubon Ratchathani Province 

Presenter: นางสาวศุภกานต์  ชมภูวงษ์ 
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บทความช้ินน้ี เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจและแสดงจุดยืนของผูว้ิจยัอยา่งชดัเจนโดยใชแ้นวคิด New 
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ใดท าไมจึงเลือกพ้ืนท่ีอ าเภอสิรินธรพ้ืนท่ีดงักล่าวมีนยัส าคญัอะไรหรือไม่ควรระบุเหตุผลส าคญัในการเลือกพ้ืนท่ี
ท่ีใชใ้นการศึกษา  ในดา้นโจทยว์ิจยัควรเสนอการเกิดข้ึนของนโยบายของรัฐดา้นพลงังานนิวเคลียร์ รวมถึงการ
ระบุผลกระทบใหช้ดัเจน ซ่ึงอาจอา้งอิงจากประเทศอ่ืนๆ ในประเด็นเร่ืองกรอบแนวคิด ควรมีความชดัเจนในตวั
ทฤษฎีความขดัแยง้ Conflict Theory ดา้นผลการศึกษาควรเพ่ิมควรมองเพ่ิมในมิติเก่ียวกบัการพฒันาโครงการท่ี
ส าคญัของรัฐในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจจะมีความทบัซ้อนกบัการเคล่ือนไหวของกลุ่มเข่ือนปากมูล นอกจากน้ีควรเพ่ิม
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของขบวนการว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไรซ่ึงควรช้ีให้เห็นถึงตวั
แสดง (actors)ให้เกิดความชดัเจน และในเร่ืองรูปแบบการต่อตา้นตอ้งมีการแสดงความคิดรวบยอด และควรมี
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Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
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On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
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Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
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การแสดงกลยุทธ์ วิธีการ เช่นส่ือส่ิงพิมพส์าธารณะ หรือการใช้แกนน าในการเคล่ือนไหวแกนน าเหล่านั้นมี
คุณสมบติัอยา่งไร มีการเคล่ือนไหวในทางวชิาการหรือไม่ หรือการใช ้Social Networks เขา้มาช่วยในขบวนการ
อยา่งไรในส่วนพฒันาการของกลุ่มควรมีการด าเนินเร่ืองใหช้ดัเจน มีขั้นตอน การเคล่ือนไหวหรือการเคล่ือนตวั
ของภาคประชาสังคม ส่วนการอภิปรายผล การสรุปอาจไม่ค่อยตรงกับส่ิงท่ีศึกษามากนัก ทั้ งน้ีควรมีการ
เทียบเคียงกบัการเคล่ือนไหวอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีควรอภิปรายต่อวา่การศึกษาคร้ังน้ีก่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ใน
การเคล่ือนไหวหรือไม่อยา่งไร      
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สรุปผลประเมนิการประชุมวชิาการ“Collaborative Undergraduate and Graduate Student  
Colloquium on Politics and Governance : Current Issues and Propects in ASEAN” 

Saturday, August 17, 2013 
College of Politics and Governance,  Mahasakham UniversityCOPAG) 

 
ผู้ เ ข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ  จ าแนกตามกลุ่ ม  ในการประชุมวิชาการเ ร่ือง“Collaborative 

Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance : Current Issues and 
Propects in ASEAN”ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2556  ณ วิทยาลยัการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มี
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวชิาการฯ จ านวนทั้งหมด 2,194 คน  ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น 2  กลุ่ม ไดแ้ก่   

 
กลุ่มที ่1  จ านวน 326 คน ประกอบด้วย   

- Keynote Speaker /Moderators  
(องคป์ฐกถา/ผูด้  าเนินรายการ)จ านวน 19 คน 
- Staff (เจา้หนา้ท่ีผูจ้ดังาน) จ านวน 42 คน 
- Reactors/Reviewers (ผูว้จิารณ์บทความ)จ านวน 30 คน 
- Student Assistants (นิสิตช่วยงาน) จ านวน 114 คน 
- Presenters (ผูน้ าเสนอบทความชาวไทย) จ านวน  54 คน   
- Other participants (แขกผูมี้เกียรติ/คณบดีจากมหาวทิยาลยัต่างๆ และอ่ืนๆ)จ านวน 50 คน  
- Foreigner  Presenters (ผูน้ าเสนอบทความชาวต่างชาติ) จ านวน 6 คน  
 - Faculty members (คณาจารย)์ จ านวน 50 คน 
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กลุ่มที ่2 จ านวน 1,829  ประกอบด้วย 

- ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.  จ านวน 418  คน  (คิดเป็นร้อยละ 
22.85  ของผูล้งทะเบียนทั้งหมด)   

  - ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมฟังการน าเสนอบทความวจิยั/บทความวชิาการ  ช่วงเวลา 13.30-15.00 น.  จ านวน 
1,411 คน  (คิดเป็นร้อยละ 77.15ของผูล้งทะเบียนทั้งหมด)  
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ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ ฯ กลุ่มท่ี 1 จ าแนกตามประเภท 

Keynote Speaker /Moderators

Staff

Reactors/Reviewers

Student Assistants

Presenters

Other participants
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77.15% 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการฯ กลุ่มท่ี 2 จ าแนกตามกิจกรรม 

การบรรยายพิเศษ   

การน าเสนอบทความวจิยั/
บทความวชิาการ   
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Current Issues and Prospects in ASEAN, August 17, 2013 

Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประเภทผู้เข้าร่วมงานสาขาที่
สนใจ  มหาวทิยาลยัทีสั่งกดั  การได้รับข้อมูลข่าวสาร และเหตุผลในการเข้าร่วมประชุมวชิาการฯ 

ตาราง1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมินจ าแยกตามขอ้มูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน คดิเป็น (ร้อยละ) 

1.เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
220 
573 

 
27.70 
72.30 

รวม 793 100.00 
2.อาย ุ
  ต ่ากวา่ 20 ปี 
       20-30 ปี 
       31-40 ปี 
       41-50 ปี 
       51-60 ปี 

228 
518 
32 
6 
1 

28.80 
65.30 
4.00 
0.80 
0.10 

 
ตาราง 1   จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแยกตามขอ้มูลทัว่ไป(ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน คดิเป็น (ร้อยละ) 
       61 ปีข้ึนไป 
       ไม่ระบุ 

3 
5 

0.40 
0.60 

รวม 793 100.00 
3.ระดบัการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 
    ไม่ระบุ 

 
729 
43 
13 
8 

 
91.90 
5.40 
 1.60 
1.00 

รวม 793 100.0 
4. ประเภทผูเ้ขา้ร่วม 
      ผูป้าฐกถาพิเศษ 
      ผูเ้สนอบทความ 
      ผูด้  าเนินรายการ 
      ผูว้จิารณ์บทความ 
      นิสิต/นกัศึกษา 
      ผูส้นใจ 
      ไม่ระบุ 

 
1 
34 
9 
20 
549 
141 
39 

 
0.10 
4.30 
1.10 
2.50 
69.20 
17.80 
4.90 

รวม 793 100.00 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน คดิเป็น (ร้อยละ) 
5. สาขาท่ีสนใจ 
      รัฐศาสตร์ 
      รัฐประศาสนศาสตร์ 
      ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
       สิทธิมนุษยชน 
       การปกครองทอ้งถ่ิน 
       นิติศาสตร์ 
       อ่ืนๆ (ส่ิงแวดลอ้ม วศิวคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์) 
       ไม่ระบุ 

 
317 
245 
40 
13 
5 
32 
10 
131 

 
40.00 
30.90 
5.00 
1.60 
0.60 
4.00 
1.20 
16.50 

รวม 793 100.00 
 

 
ตาราง 1   จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแยกตามขอ้มูลทัว่ไป(ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน คดิเป็น (ร้อยละ) 
6. มหาวทิยาลยัท่ีสงักดั 
      มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัมหิดล 
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
     มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
      มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว 
      University of the Philippines 
      Kebangsaan University 
     ไม่ระบุ 

 
756 
6 
5 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
9 

 
95.30 
0.80 
0.60 
0.60 
0.30 
0.40 
0.10 
0.30 
0.40 
0.10 
1.10 

รวม 793 100.00 
7. ประเทศ 
     ประเทศไทย 
      ประเทศมาเลเซีย 
      สาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 
      ประเทศฟิลิปปินส์ 
      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      ไม่ระบุ 

 
777 
1 
1 
3 
2 
9 

 
98.0 
0.1 
0.1 
0.4 
0.3 
1.1 
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รวม 793 100.0 

8. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
    โบรชวัร์ 
     สิงพิมพ ์
      เวบ็ไซตข์องการประชุมวชิาการฯ 
      จากผูอ่ื้น 
      โทรสาร 
       อีเมล ์
       อ่ืน ๆ (เช่นอาจารยผ์ูส้อน, เจา้หนา้ท่ี, ประชาสัมพนัธ์
ของมหาวทิยาลยั  เป็นตน้) 
       ไม่ระบุ 

 
94 
117 
80 
303 
1 
12 
97 

 
89 

 
11.90 
14.80 
10.10 
38.20 
0.10 
1.50 
12.20 

 
11.20 

รวม 793 100.00 

 
ตาราง 1   จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน จ าแยกตามขอ้มูลทัว่ไป(ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน คดิเป็น (ร้อยละ) 
9. เหตุผลในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการฯ 
       เน้ือหา 
       ความเจริญกา้วหนา้และตอ้งการพฒันาตนเอง 
       เครือข่ายทางวชิาการ 
       อ่ืนๆ 
       ไม่ระบุ 

 
168 
336 
84 
77 
128 

 
21.20 
42.40 
10.60 
9.70 
16.10 

รวม 793 100.00 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ72.30 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70  ส่วนใหญ่มีอาย ุระหวา่ง 20-30 ปีจ านวน 518 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.30รองลงมา  ต ่ากว่า 20 ปี  จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 729  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาปริญญาโท  จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ผูเ้ขา้ร่วมส่วน
ใหญ่เป็นนิสิต/นกัศึกษา  จ านวน  549 คน    คิดเป็นร้อยละ  69.20 รองลงมา ผูส้นใจ  จ านวน 141 คน 17.80 สนใจ
เขา้รับฟังสาขารัฐศาสตร์จ านวน 317 คน คิดเป็น  ร้อยละ 40.00ส่วนใหญ่สงักดัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จ านวน  
756 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3รองลงมาสงักดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ผูเ้ขา้ร่วม
ส่วนใหญ่เป็นคนไทย จ านวน 777 คน คิดเป็นร้อยละ98.00 ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้น จ านวน 303 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 จากส่ิงพิมพจ์ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.80  เหตุผลในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการฯ
เพ่ือความเจริญกา้วหน้าและตอ้งการพฒันาตนเอง  จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4รองลงมาด้านเน้ือหา  
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 
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การประเมนิความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมนิ จ าแนกตามห้อง 
   ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมนั้น ใน
การสรุปผลแบบประเมิน มีเกณฑก์ารให้คะแนนในการตอบแบบประเมินในแต่ละระดบัดงัน้ี 

- ตอบในระดบัมากท่ีสุด(Very  good)   ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
- ตอบในระดบัมาก (good)              ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
- ตอบในระดบัปานกลาง  (fair)            ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
- ตอบในระดบันอ้ย   (poor)       ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
- ตอบในระดบันอ้ยท่ีสุด (Very poor)    ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

  และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้หาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในแต่ละดา้น โดยไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 

- ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   ถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
- ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   ถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
- ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   ถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
- ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  ถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
- ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   ถือวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
จากเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปผลความพึงพอใจไดด้งัน้ี 

Evaluation conference  
(ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมนิในการเข้าร่วมการประชุมวชิาการจ าแนกตามห้อง) 
ตาราง 2ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ จ าแนกตามหอ้ง 

Benefits/Value from this conference 
(ประโยชน์และคุณค่าจาการประชุม) 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. 
 

Percentage    
 (ร้อยละ) 

 
Interpretation 

(แปลผล) 

Respondents 
(จ านวน

ผูต้อบแบบ 
สอบถาม) 

1. Keynote Address(ปาฐกถาพิเศษ) 4.20 0.71 84.02 มาก(good) 402 
2.Panel 1 Corruption and Conflict Management (D-
201) 4.27 0.62 85.58 มาก(good) 229 
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Community Organization Council  (D-207) 4.28 0.48 85.62 มาก(good) 64 

6.Panel 5 Local Government/ Special Economic 
Zone (D-211) 4.34 0.73 86.96 

มาก(good) 
66 

7.Panel 6 Social Movement  (D-214) 4.41 0.77 88.26 มาก(good) 46 
8.Panel 7 Multicultural Society/ Muslim 
Community  (D-218) 4.25 0.75 85.07 มาก(good) 71 
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(ประโยชน์และคุณค่าจาการประชุม) 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. 
 

Percentage    
 (ร้อยละ) 

 
Interpretation 

(แปลผล) 

Respondents 
(จ านวน

ผูต้อบแบบ 
สอบถาม) 
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 4.23 0.69 84.68 มาก(good)  
 

จากตาราง 2 พบวา่ มีผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจการเขา้ร่วมการประชุมวิชาการฯ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.23  คิดเป็นร้อยละ 84.68   เม่ือพิจารณาตามช่วงเวลาท่ีจดักิจกรรม สามารถ
แยกได ้ดงัน้ี 

การปาฐกถาพิเศษ  ช่วงเวลา 10.15-11.45 น.  ผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.20  
คิดเป็นร้อยละ 84.02  

การน าเสนอบทความวิจยั/บทความวิชาการ  ช่วงเวลา 13.30-15.30 น. ผูต้อบแบบประเมินมีความพึง
พอใจ 3 ล าดบัแรก คือ Panel 6 Social Movement  (D-214) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.41  คิดเป็นร้อยละ 88.26รองลงมา 
4.Panel 3 ASEAN / Conflict Management  (D-206) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.40  คิดเป็นร้อยละ 88.06 และ Panel 2 
Transnational Issues in ASEAN (D-202)มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.04  คิดเป็นร้อยละ 87.55  ตามล าดบั 
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ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมนิในภาพรวมของการจดัประชุมวชิาการฯ  
ตาราง 3ความพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมินในภาพรวมของการจดัประชุมวชิาการฯ 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. 
 

Percentage    
(ร้อยละ) 

 
Interpretation
(แปลผล) 

1.Program Schedule (ตารางก าหนดการ) 4.04 0.74 80.93 มาก(good) 
2.Reception (การตอ้นรับ) 4.10 0.77 82.13 มาก(good) 
3.Registration Process(ขั้นตอนการลงทะเบียน) 4.11 0.90 82.32 มาก(good) 
4.Public Relations(การประชาสมัพนัธ์) 4.06 0.856 81.31 มาก(good) 
5.Information received/contact Before conference 
  (ขอ้มูลท่ีไดรั้บ/การติดต่อ ก่อนการประชุม) 4.02 0.85 80.57 มาก(good) 

6.Information received/contac During conference 
  (ขอ้มูลท่ีไดรั้บ/การติดต่อ ระหวา่งการประชุม) 4.08 0.77 81.66 มาก(good) 

7.Handouts (เอกสารแจก) 4.09 0.83 81.99 มาก(good) 
8.Audio-visual equipment (อุปกรณ์เคร่ืองเสียงในหอ้ง) 4.10 0.84 82.04 มาก(good) 
9.Conference Venue (สถานท่ีจดัการประชุม) 4.15 0.80 83.14 มาก(good) 
10.Cultural Display of Northeast region (การแสดงนิทรรศการ
วฒันธรรมอีสาน) 4.05 0.81 81.03 มาก(good) 

11.COPAG Book Launching  (การเปิดตวัหนงัสือของ 
COPAG) 4.03 0.79 80.76 มาก(good) 

12.Overall satisfaction with this conference (ความพอใจ
โดยรวมของการประชุม) 4.11 0.73 82.24 มาก(good) 

 
จากตาราง 3พบวา่ มีผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจดัประชุมวิชาการฯ อยูใ่น

ระดบัมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.11  คิดเป็นร้อยละ 82.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูต้อบแบบประเมินมีความพึง
พอใจใน 3 ล าดบัแรก  คือ  มีผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจใน Conference Venue (สถานท่ีจดัการประชุม) มี
ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.15  คิดเป็นร้อยละ 83.14รองลงมา  Registration Process(ขั้นตอนการลงทะเบียน) มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 4.11  คิดเป็นร้อยละ 82.32 และ Reception (การตอ้นรับ)  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.13
ตามล าดบั  และ Audio-visual equipment (อุปกรณ์เคร่ืองเสียงในหอ้ง)มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.13
ผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจในเร่ือง Information received/contact Before conference  (ขอ้มูลท่ีไดรั้บ/การ
ติดต่อ ก่อนการประชุม) มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.57 ซ่ึงถือเป็นขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจใน
ล าดบัสุดทา้ย 
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ข้อเสนอแนะ  
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานทีใ่นการจดังาน 
1. การจดัการเก่ียวกบัสถานท่ีอยูใ่นเกณฑดี์ และควรจดัสรรพ้ืนท่ีในการพกัผอ่นระหวา่งประชุมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม 
2. อยากใหจ้ดัหอ้งใหใ้หญ่กวา่น้ี เวลามากกวา่น้ี 
3. ควรเลือกหอ้งในการฟังบรรยายใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้ร่วมฟัง 

 
ด้านระยะเวลาในการจดัประชุม/การบรรยาย/การน าเสนอบทความ 
1. ขอเวลาในการบรรยายใหม้ากกวา่น้ี 
2. อยากใหผู้บ้รรยายน าเสนอและอธิบายหวัขอ้ใหช้ดัเจนมากข้ึนและอยากใหใ้ชเ้วลาในการบรรยายมากกวา่น้ี 
3. ในการน าเสนอช้ินงานความอธิบายและพดูใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี 

 
ด้านระบบโสตทศันูปกรณ์ 
1. ไมโครโฟนไม่เพียงพอน่าจะมีแบบตั้งโตะ๊เพ่ิมเติม 

 
ด้านประชาสัมพนัธ์  

1. อยากใหมี้การจดัอีกและใหข้อ้มูลมากกวา่น้ีและการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัในคร้ังน้ี 
2. ควรเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสาธารณะมากข้ึน 

 
ข้อคดิเห็นอืน่ๆ 

        1. ควรจะมีการจดัประชุมแบบน้ีอีก ถือวา่เป็นการแลกเปล่ียนและไดรั้บความรู้จากการตอบค าถามอยา่งมาก 
        2. ควรมีการเปิดตวัหนงัสือของ COPAG มากกวา่น้ี  
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Evaluation 
“Collaborative Undergraduate and Graduate Student  

Colloquium on Politics and Governance : Current Issues and Propects in ASEAN” 
     Saturday, August 17, 2013 

College of Politics and Governance,  Mahasakham University 
 
Your opinion is important to us for improvements our conference in the future. 
Please give us your comments. 
 
Personal Information 
 

1.Gender          Male    Female 
   (เพศ)                 (ชาย)                 (หญิง) 
 
2.Age       ………….Years old 
 (อายุ)                                      (ปี) 
3.Education           Bachelor degree  Master’s degree  Doctoral degree 
  (การศึกษา)               (ปริญญาตรี)             (ปริญญาโท)                    (ปริญญาเอก) 
    Others (Please specify)…………………………. 
                                      (อื่น ๆ โปรดระบุ) ................................... 
4.Participant     keynote Speaker 
   (เข้าร่วมเป็น)                   (ผู้ปาฐกถาพิเศษ) 
    Presenter 
       (ผู้เสนอบทความ) 
    Moderator 
       (ผู้ด าเนินรายการ) 
    Reactor 
       (ผู้วิจารณ์บทความและร่วมอภิปราย) 
    Others (Please specify)..................................... 
    (อื่น ๆ โปรดระบุ) .................................... 
 

5.Field of Interest       …………………………….…….. 
  (สาขาท่ีสนใจ)             ......................................... 
 

6.University/Institution Affiliate      ………………………………………………… 
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทีท่านสังกัด)      ........................................................ 
 

 7.Country          ………………………………………………. 
(ประเทศ)             ..................................................... 
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of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
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(โปรดระบุความพึงพอใจ) 

Very 
satisfy 

(พอใจมาก
ที่สุด) 
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Satisfaction 
(ค่อนข้าง
พอใจ) 
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(ปาน
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(พอใจ 
ค่อนข้าง 
น้อย) 

Very 
Dissatisfied 
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1. Keynote Address 
(ปาฐกถาพิเศษ) 

     

2.Panel 1 
Corruption and Conflict Management (D-201) 
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Transnational Issues in ASEAN (D-202) 
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ASEAN / Conflict Management  (D-206) 
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Organization Council  (D-207) 
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Patronage System  (D-219) 
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Government Policy/ Police Management  (D-338) 
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14.Panel 13 
Law and Cross-Border Trade Issues  (D-413) 
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ASEAN/ Social Media/ Good Governance  (D-339) 

     

16.Panel 15 
Disaster Management/ Transnational Issue (D-340) 

     

17.Panel 16 
Miscellaneous (1) 
(Meeting Room Local Govt.) 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
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Thank you for taking the time to participate in this evaluation. 
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welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
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Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 
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ความไม่สงบใน พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 246 
ความร่วมมือ, 316 
ความรุนแรงทางเพศ, 19 
ความสมัพนัธ์รัสเซีย-เบลารุส, 485 
ความส าเร็จในการเขา้สู่ต าแหน่งท างการเมือง, 560 
คะฉ่ิน, 61 
คุณภาพการใหบ้ริการน ้ าประปา, 716 
คุณภาพการใหบ้ริการประชาชน, 758 
คุณภาพชีวติการท างาน, 341 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 568 
โครงสร้างพ้ืนฐาน, 107 
จงัหวดัร้อยเอด็, 739 
จีน, 61 
ชาวผูไ้ทย, 519 
ชุมชนอาเซียน, 316 
ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, 147 
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Welcome Remarks 
 

Prof. Suppachi Samappito, Prof. Chaiwat Satha-Anand 
Distinguished guests, Colleague, Ladies and Gentlemen : 
Good Morning! 
 

On behalf of College of Politics and Governance, Mahasarakham  University, I warmly 
welcome you all to Mahasarakham University and to this Conference.  We are pleased to see all of you, 
and excited of what we expect the productive discussion on Current Issues and Prospects in ASEAN. 
This conference will provide an interactive platform for undergraduate and graduate students to share 
their research and knowledge and to promote an active brainstorming among the students of ASEAN 
Countries. The most important outcome is to build the academic networks and cooperation among the 
universities in ASEAN countries. Sub – topics of this conference are stressed on : 

1. Corruption  
2. Transnational Issues in ASEAN 
3. ASEAN / Conflict Management 
4. Environmental Management  
5. Local Government / Special Economic Zone 
6. Social Movement 
7. Multicultural Society / Muslim Community 
8. Patronage System 
9. Public Policy 

10. Quality of Working Life 
11. Political Communication  
12. Law and Cross – Border Trade Issues 
13. ASEAN / Social Media / Good Governance 
14. Disaster Management  
15. Political Participation 
16. Leadership / Political Culture 
Our plan is that the knowledge shared and generated from this conference will become the basis 

of the proceedings that will serve as a useful handy reference material for students to seek and to 
understand better the topic of current Issues in Asean. The organizer would like to thank our Co-hosts 
namely:  Faculty of Political Science, Chulalongkorn University; Faculty of Political Science, 
Thammasat University; Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University ; Faculty of 
Political Science, Prince of Songkla University; National College of Public Administration and 
Governance ( NCPAG ), University of the Philippines; Universiti Kebangsaan Malaysia; Universitas 
Brawijaya, Indonesia; Western University, Cambodia; Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos;  Deans, Directors, our colleague, staff, student assiatants and friends for their 
contributions which contribute greatly to the success of this conference and lastly to Prof. Dr. Chaiwat 
for his great devotion as a Keynote Speaker. 

I wish us a stimulating and productive conference. Now I would like to invite Professor Suppachai 
Samappito, President of Mahasarakham University to deliver his opening speech. 
 
Mr. President, please 
 
 
 

 
Sida Sonsri, Associate Professor  
Dean 
College of Politics and Governance 
Mahasarakham University 
(Chairperson of the Conference)  
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ต าบลยางอูม้ อ าเภอคนัโท จ.กาฬสินธ์ุ, 579 
ทรายขาว, 260 
ทฤษฎีของวเิลียมส์ เจมส์, 476 
ทุนทางวฒันธรรม, 124 
เทศบาลต าบลเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็, 613 
ไทย– พม่า, 93 
นโยบายการสร้างความเป็นพม่า, 61 
น ้าประปาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง, 716 
แนวร่วมปฏิวติัแห่งชาติปาตานี (BRN), 246 
บทบาท, 519 
เบอร์ลิน, 476 
ปฏิวติัสี (Color Revolution), 485 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 136 
ประชาคมอาเซียน, 78, 107, 124, 192, 300 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของการน านโยบายไปปฏิบติั, 

165 
ปูติน, 485 
ผูด้อ้ยโอกาสต าบลโนนน ้ าเกล้ียง, 529 
ผูน้ าชุมชนเทศบาลในอ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, 

544 
ผูน้ าสตรี, 591 
ผูน้ าสตรี,บทบาท, 603 
ผูน้ าสถานศึกษา, 316 
พนกังาน, 661 
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.),  246 
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองสงฆ ์ร.ศ. 121, 32 
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน  พ.ศ.2551, 165 
พอ่ล่าม, 519 
เฟซบุ๊ค, 370 
ภาพอนาคตนโยบายอุดมศึกษาไทย, 327 
ภาวะผูน้ า, 627 
ภาวะผูน้ าของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล, 627 
มณฑลอุดร, 32 
ระบบการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั, 327 
ระบบเครือญาติ, 560 
ระบบราชการอินโดนีเซีย, 498 

ระบบอุปถมัภ,์ 43, 273, 288, 529, 544 
รัฐบาลทหารพม่า, 61 
ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความปรองดองแห่งชาติ, 233 
แรงจูงใจ, 638 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, 638 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล, 647 
โรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดัระยอง, 220 
โลจิสติกส์, 107 
วฒันธรรมท างการเมือง, 648 
วาทกรรม, 233 
ศาสนาพทุธแบบทอ้งถ่ิน, 32 
ศูนยพ์ิสูจนห์ลกัฐาน  4, 341, 357 
สถาบนั, องคมนตรี, บทบาท, 386 
สถาบนัพระมหากษตัริย,์ 386 
สมศกัด์ิ เจียมธีรสกลุ, 370 
 ส่วนต าบล, 746 
สวสัดิการสงัคม, 529, 703 
สงัคมพหุวฒันธรรม, 260 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ, 288 
ส านึกความเป็นพลเมือง, 205, 220 
ส่ิงแวดลอ้ม, 107 
ส่ือสงัคมออนไลน์, 233 
ส่ือสารท างการเมือง, 370 
หลกัธรรมาภิบาล, 769 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 192 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ, 183 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล, 727, 769 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเครือ จงัหวดักาฬสินธ์ุ, 784 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด, 273 
อาชญากรรมขา้มชาติ, 78 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี, 260 
อ าเภอท่าคนัโท, จงัหวดักาฬสินธ์ุ, 758 
อ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม, 727 

อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็, 560 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็, 661 
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