กําหนดการสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๔๕ น.

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.

ผู้เข้าสัมมนาลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง
พิธีเปิดการสัมมนา
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
ประธานในพิธีเดินทางถึงงาน
- วีดีทัศน์ “มหาดไทย หัวใจของการพัฒนาประเทศ”
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) กล่าวรายงาน
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา
สรุปผลการสัมมนาเปิดบ้าน “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
โดย นายธนา ยันตรโกวิท ผูอ้ ํานวยการสํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสัมมนาวิชาการส่วนภูมิภาค “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
๑) นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๓) นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔) รศ. ตระกูล มีชัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕) นายแก้ว สังข์ชู
วิทยากรภาคประชาชน
ดําเนินการสัมมนาโดย นายพินัย อนันตพงศ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสัมมนาวิชาการส่วนภูมิภาค “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
(ต่อ) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
การบรรยาย เรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการสร้างจิตสํานึกความเป็นชาติ”
โดย นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
(รักษาการที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
พิธีปิดการสัมมนา โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
***************************************

การสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
HIIHHI
ประธานพิธเี ปิด : นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้กล่าวรายงาน : นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การบรรยาย :
๑. หัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
การสร้างจิตสํานึกความเป็นชาติ”
โดย นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
(รักษาการที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
๒. หัวข้อ สรุปผลการสัมมนาเปิดบ้าน “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
โดย นายธนา ยันตรโกวิท ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสัมมนาวิชาการส่วนภูมิภาค “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ผู้อภิปราย : ประกอบด้วย
๑. นายสมพร ใช้บางยาง
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๓. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. รศ. ตระกูล มีชัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. นายแก้ว สังข์ชู
วิทยากรภาคประชาชน
ดําเนินการสัมมนาโดยนายพินัย อนันตพงศ์
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นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ความเป็นมาของการสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปลีย่ นแปลง”
ในโอกาสที่ มท. ครบรอบการสถาปนา ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ มท ได้จัด
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” เพื่อ
เฉลิมฉลองวาระสําคัญดังกล่าวและรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) ที่ให้มี
การปรับปรุงระบบราชการส่วนภูมิภาค ประกอบกับกระแสเรียกร้องการกระจายอํานาจ
ให้ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น แนวคิดจังหวัดปกครองตนเองที่เกิดขึ้นตามจังหวัดใหญ่ ๆ
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หรือแนวคิดชุมชนท้องถิ่ นจัดการตนเอง เป็นต้น มท. ตระหนั กถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับอดีตที่ผ่านมานั้น มท. เป็นกระทรวงที่เริ่มต้นนําในการ
เปลี่ยนแปลงเองมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึ งจัดให้มี การสัมมนา
วิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ขึ้น เพื่อรับฟังความ
คิ ด เห็ น ที่มี ต่ อ บทบาทหน้ าที่ ข อง มท. ในปัจ จุ บั น ต่อ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง และนํ า
ความคิดดังกล่าวนั้น มาปรับทิศทางขับเคลื่อนภารกิจในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสัมมนาครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
ประการแรก : เพื่อรวบรวมประมวลข้อมูลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไป
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค งานใน
ภารกิจหน้าที่ของ มท. เพื่อนําเสนอต่อรัฐบาลและประชาชนได้รับรู้
ประการที่สอง : เพื่อนํายุทธศาสตร์ไปพัฒนาและปรับปรุงราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคมากําหนดเป็นแผนงานและขั้นตอน หรือทํา Roadmap ของ มท. ที่จะเดินต่อไป
ในอนาคต
ประการที่สาม : เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ มท. ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
การจัดสัมมนาถอดรหัสมหาดไทยนั้น กําหนดจัด ๖ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค โดยครั้งที่ ๑
การสัมมนาเปิดบ้านเปิดใจ หรือ Open House Seminar เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคส่วนต่างๆ จํานวน ๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ – ๕ เป็นการสัมมนาในภูมิภาค หรือ Regional Seminar เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๔ ครั้ง ในห้วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยภาคเหนือจัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ภาคใต้ จั ด ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และภาคกลางจั ด ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนครั้งสุดท้ายเป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อ In House Seminar
โดยนําผลการสัมมนาทั้งหมดมาระดมความคิดเห็นเพื่อให้คน มท. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณาข้อเสนอในการสัมมนาทั้งหมด ไปใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
ดําเนินการเพื่อปรับให้ มท. สามารถเดินต่อไปใน ๕ ปีข้างหน้า
การสัมมนาวันนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผวจ. หรือผู้แทน หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัด มท. นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. ได้แก่ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี
นายก อบต. และผู้แทนจาก ๑๗ จังหวัดภาคใต้ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในวิท ยาเขตสุร าษฎร์ ธานี ประมาณ ๓๐๐ คน ภาคเช้า จะมีก ารสรุ ปผลการสั ม มนา
เปิดบ้าน มท. ต่อด้วยการสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้อภิปรายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ท่านรอง ปมท. สมพร
ใช้บางยาง ท่านพินัย อนันตพงศ์ ท่าน ผวจ. สุราษฎร์ธานี เลขาธิการสมาคมสันนิบาต

๒
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เทศบาลแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้แทนจากภาคประชาสังคม
ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาต่อจากภาคเช้า เพื่อเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างจิตสํานึกความเป็น
ชาติ” โดยท่านภุชงค์ โพธิกุฏสัย
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ วิกฤติในการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง
ผมได้รับมอบหมายจากท่าน มท. 1 และ มท. 2 ในฐานะที่ ท่านกํ ากับดู แ ลการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
บริการการจัดการปกครองท้องถิ่น ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ ถือว่าเป็นความโชคดี แต่ก็
กระทรวงมหาดไทย
สายไปนิดหนึ่งที่ทราบว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ผมไม่ได้ไปร่วมในครั้งที่ 1 – 3 พอทราบแล้ว
ก็อยากจะไปติดตามเหมือนกัน เพราะว่าในการสัมมนาแต่ละครั้งถือเป็นวิกฤติในการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ มท. แต่ว่าจริง ๆ แล้ว ประเด็นนี้
ท่านมีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและจะเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญยิ่งกว่าที่มี
ปัญหากันในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการแก้ไข รธน. ในมาตรา 291 เพราะมีอํานาจอยู่
แล้ว ในความคิดของผมทําได้อยู่แล้ว แต่ตรงนี้เป็นวิกฤติที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะต้อง
เข้มแข็งและต้องมีความเข้าใจชัดเจน เพราะองค์พระมหากษัตริย์ไทย พระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และเสนาบดี มท.
ทุ ก พระองค์ และทุ ก ท่ า นที่ มี ม า พระองค์ ต รั ส ขึ้ น มาเมื่ อ ใด ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของการห่ ว ง
ประชาชน แต่ไม่เคยบอกว่าใครจะมีอํานาจมากหรือใครจะมีอํานาจน้อย ตรงนั้นเป็นเรื่อง
ของทางวิชาการที่ต้องวางระบบ วางระเบียบ วางขั้นตอนในการบริหารจัดการให้ชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่วางระบบ แน่นอนที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิจริง ๆ เป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถ รู้ซึ้งถึงจิตใจ ถึงจิตสํานึกของ มท. ว่าอะไรคือเจตนารมณ์ที่แท้จริงใน
การก่อตั้ง มท. มาจนครบ ๑๒๐ ปี จะต้องรู้ซึ้ งถึงประชาธิปไตยกําหนดไว้ว่าอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องประเทศไทย ตลอดจนเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และภายใต้องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพราะฉะนั้นรัฐจะต้องมีรัฐเดียว ถ้าดู
ตามโครงสร้างของประเทศอารยประเทศที่ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย ในเรื่องของ
การแบ่งอํานาจ การกระจายอํานาจ หรือเรื่องของ administration เขาเรียกว่า local
administration ถ้าเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจ ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐ
มลรัฐ ก็จะเป็น local administration จะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน ผมเชื่อแน่
ว่าทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน และจะต้องเข้าใจคําว่า
“บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ที่จารึกไว้กับ มท. ตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องต่อมา นโยบายของประเทศไทย จะต้องมีแนวโน้มในลักษณะที่เป็น unique ก็
คือความเป็นเอกภาพ ทั้งในเรื่องของความรัก ความสามัคคี การบริหารจัดการที่อยู่ใน
ลักษณะของการประสานงาน ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ
ขึ้นมา แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าใครจะใหญ่หรือใครไม่ใหญ่ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่านห่วงประชาชน และท่านตรัสด้วยว่าอํานาจไม่ได้อยู่ที่
การบังคับใช้ แต่อยู่ที่ความศรัทธาของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน นั่นก็คือ
สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้
๓
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ประเด็นความคิดเห็น
สําหรับการจัดสัมมนา 3 ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติที่มีความสําคัญ
ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดคือคนเราจะทําอะไรทําได้ แต่จะทําเป็นหรือไม่ เช่น เรื่องขับรถ
ทุกคนก็อาจจะบอกว่าขับได้ แต่ขับเป็นและรู้กฎจราจรหรือไม่ การยืนยันว่าตนเองเก่ง
โดยที่มีคนเก่งเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเรื่องน่ากลัว เพราะต่างคนต่างปล่อย และต่างยืนยัน
ในความคิดของตนเอง แล้วในที่สุดก็เหลือเศษซาก ไม่เป็น unity ไม่เป็นอันเดียวกัน เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้ว เราก็จะเข้าสู่ AEC เป็น fight บังคับ เมื่อขึ้นเวทีแล้ว คงหนีไม่ได้ ผมถือว่า
ตอนนี้ขึ้นเวทีแล้ว แต่อยู่ระหว่างการที่จะจัดแถวว่าใครจะยืนหน้า ยืนกลาง ยืนหลัง โดยที่
ไม่มีใครมาชี้ว่าใครจะอยู่ตรงแถวไหน เขาจะให้จัดกันเอง โดยไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นและ
เกาหลี แล้วดูว่าประเทศไทยและเมียนมาร์ ในเรื่องความสําคัญในด้านต่าง ๆ ถ้าไม่ลําดับ
สูงต่ํา ถ้าลําดับความหล่อ ความสวย (หมายถึง ใครมี power ใครมีพลังในด้านต่าง ๆ
มากกว่ากัน เขาก็ดูตามลําดับนั้น) ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า AEC ในอนาคตของเรา อาจจะยืน
ก่อนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเราสักหนึ่งลําดับ แต่หลังจากมายืนแล้วต่อไปอาจจะมี
การสับเปลี่ยน
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าขณะนี้ ประเทศไทยกําลังขาดแรงงานอย่างยิ่ง ความจริงก็ขาดมา
อยู่แล้ว แต่ก็ยังพอมีแรงงานจํานวนมากที่แอบแฝงเข้ามา ซึ่งแรงงานเหล่านั้นทั้งที่ถูกต้อง
และไม่ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันกําลังจะกลับไปแล้ว คุณภาพชีวิตของคนไทยกําลังถูก
บั่นทอนลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ปัญหาการระบาดของ
ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเนื่องจากเมื่อคนเราหมดทางหากินก็นําของ
ที่มี ไปจํ านําหรือขาย ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนป่าไม้ที่มีอยู่ ค่ อย ๆ หายไป
รวมถึงหน้าดินที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้ให้เรา เราก็ขุดหน้าดินไปขาย หาก
ขายหมดเมื่อใดก็ไปบุกรุกที่สาธารณะ ท่ามกลางกระแสโลกตลอดจนกระแสโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพียงแค่เปลี่ยนแปลงไม่กี่องศาเท่านั้นก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ตาลปัตร ที่ไม่
เคยเกิดดินถล่ม ไม่เคยเกิดสึนามิ ก็เกิดขึ้นเป็นตัวเร่ง เมื่อนั้นประเทศไทยของเราก็จะหมด
ทางไป
อย่างไรก็ตาม วั นนี้ผ มต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุ กท่านที่มาแสดงความ
คิดเห็นว่าจะทําอย่างไรเพื่อเตรียมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ มท. ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง เปลี่ ย นแปลงภายในคื อ เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์สุขของ
ประชาชน คือหน้าที่ของ มท. ซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมการ แต่ถ้าเรามีความชัดเจน ขีด
เส้นให้ได้ว่าส่วนกลางคืออย่างนี้ แน่นอนที่สุดว่าต้องมีส่วนกลาง ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่
เป็นรัฐเดี่ยวแล้วไม่มีราชการส่วนกลาง นอกจากจะสมมุติกันเอาเอง แล้วก็มั่ว เท่ากับ
ประเทศนั้น ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ และก็มีต้ น ฉบั บ มี หลั ก ชัย ของประเทศ คือ กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นมาของสหรัฐอเมริกาเกิดจากคนที่
หลั่งไหลเข้ามาสร้างชาติ โดยกําหนดให้มีการเลือกตั้ง พร้อมกับตั้งบทบัญญัติในการอยู่
ร่วมกัน เช่น ที่ Texas มีการเลี้ยงม้าและวัวเยอะ จึงอนุญาตให้ประชาชนสามารถพกพา
อาวุธปืนได้ และใช้ยิงปืนได้ ที่ Las Vegas นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเล่นไฮโลได้ตามท้อง
ถนนโดยไม่ผิดกฎหมาย รูปแบบการปกครองที่สหรัฐอเมริกามีไม่กี่รัฐ ผู้ว่าการมลรัฐจะ
๔
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นายธนา ยันตรโกวิท
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีส่วนร่วม
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ประเด็นความคิดเห็น
สังกัดไม่เกินสองพรรค คือ พรรค Democrat และ Republican เพราะฉะนั้นเวลา
ประธานาธิบดีไปที่ไหน เขาให้เกียรติ ลองพิจารณาดูว่าหากประเทศไทยเราเลือกตั้ง ผวจ.
ในขณะที่เรามี 30 กว่าพรรค หาก ผวจ. มาจาก 30 กว่าพรรค นายกรัฐมนตรีมาจาก
หนึ่งพรรคเป็นพรรคใดพรรคหนึ่ง เวลานายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมเยือนจังหวัดต่าง ๆ เป็น
เรื่ อ งที่ น่ า คิ ด แต่ ใ นภาวะที่ ป ระเทศไทยคื อ รั ฐ เดี่ ย ว ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใน
ความรู้สึกของผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ และคําตอบคงอยู่ที่ทุกท่าน ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่
เถียงกันในรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นเรื่องง่าย ๆ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถจะทําได้อยู่
แล้ ว หากไม่ เ อาเรื่ อ งอื่ น มาแอบแฝง เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ บ ริ สุ ท ธิ์ เ กี่ ย วกั บ การปกครอง
โดยเฉพาะหัวใจที่สําคัญที่สุดคือปกครองอะไร ปกครองใคร ปกครองเพื่ออะไรก็คือเพื่อ
ประชาชน
ผมขอฝากทุกท่านว่าการสัมมนาครั้งนี้ ขอให้ได้ข้อยุติด้วยข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
จะสรุปและหาแนวทางเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ กํากับทิศทางการเปลี่ยนแปลง เป็นเข็มทิศ
นําทางไปสู่เป้าหมายปลายทางของพวกเรา นั่นก็คือความสุขของประชาชนที่แท้จริง
สรุปผลการสัมมนาเปิดบ้าน “ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันนี้ ผมได้รับมอบหมายจาก มท. ให้มาสรุปผลการสัมมนา ซึ่งจริง ๆ แล้วจะมีการ
สลับสับเปลี่ยนกับท่าน ผอ. สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางวิชาการในการจัดงานครั้งนี้ สิ่งที่จะนําเรียนที่ประชุมคือผลการ
สัมมนาครั้งแรกจากเวทีกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๕ ซึ่งในครั้งนั้นมีการสรุปผลการประชุม และนํามาสู่การประชุมอีก ๒ ครั้ง ซึ่งผมจะ
ขออนุญาตสรุปให้ทุกท่านได้ฟัง ในเวทีครั้งนั้นมีวิทยากรที่ให้เกียรติ ประกอบด้วย ท่าน
รองสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
อาจารย์ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศ.ดร.ชาติ ช าย ณ เชี ย งใหม่
นักวิชาการอิสระ และนักวิจัย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สรุปได้ดังนี้
๑) ข้อคิดเห็นจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
(๑) ปัจจุบันมีภาวะที่เป็นกระแสท้าทายต่อ มท. ๓ เรื่องที่สําคัญ
เรื่องแรก คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุม
ไม่ได้ แต่เป็นสิ่งมากระทบต่อการดําเนินงานของพวกเราในพื้นที่อย่างแท้จริง เพราะว่า
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมันผูกโยงไปสู่เรื่องการทํามาหากินของชาวบ้าน ผูกโยง
ไปสู่เรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของ ผวจ. นายอําเภอ หน่วยงาน
ราชการต่ า ง ๆ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ รวมทั้ ง อปท. ยั ง ต้ อ งเข้ า มาดู แ ลจั ด การแก้ ไ ข
เพราะฉะนั้ น หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ใน มท. ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งเหล่ า นี้ และติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้น

๕
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เรื่องที่สอง คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเราทราบว่ามี ๓ เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน คือ เสาทางด้านเศรษฐกิจ เสาทางด้านปกครองและความมั่นคง และ
เสาทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันเราจะติดตามเฉพาะ AEC คือเสา
ทางด้านเศรษฐกิจ แต่จริง ๆ แล้วภารกิจของ มท. จะผูกโยงกับเสาทางด้านสังคมและ
ความมั่นคงเป็นหลักด้วย เพราะว่าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่เราต้องติดตาม แต่ที่กว้างไปกว่านั้นก็คือ
นอกจากอาเซียนแล้ว ยังมีประเทศรอบ ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งวงที่ใกล้ เช่น จีน อินเดีย
จึงควรต้องมีการศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ด้วย
เรื่องที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ และเป็นเรื่องที่สังคมโลกกําลังก้าวไปสู่การปรับปรุงโครงสร้าง
ประชากร ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยเด็กและเยาวชน ตลอดจนวัย
แรงงานก็มีสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งมีความสําคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม
ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ว่าจะทําอย่างไร เพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่มีความสําคัญ
(๒) โจทย์เก่าแก่ประการหนึ่งที่ มท. ยังแก้ไม่ตก คือการขาดการประสานงาน
ระหว่ า งหน่ ว ยต่ า งๆ เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ว่ า เราจะต้ อ งทํ า อย่ า งไร ประการแรก คื อ ๖
หน่วยงานใน มท. กรมต่าง ๆ ใน มท. เอง เราจะประสานงานกันอย่างไร เพื่อนําไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ภายใต้การนําของ ผวจ. ถ้าเป็นระดับอําเภอก็นายอําเภอ จะบูรณาการประสานงานกันอย่างไร นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาด้วย เพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่อาจารย์สีลาภรณ์ฯ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ทํางานกับ มท.
มาค่ อนข้ างนาน ชี้ใ ห้ เห็ นว่ า เป็น โจทย์เก่ าแก่ที่เ ราแก้ไ ขกัน ไม่ ไ ด้ คือ การประสานงาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานใน มท. สิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ าจารย์ ไ ด้ ดํ า เนิ น การกั บ มท. ในปั จ จุ บั น ก็ คื อ
โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ABC คือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัดเก็บข้อมูล
ในระดับชุมชนพื้นฐานระดับหมู่บ้าน อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังพยายามเร่งรัด เพราะการ
แก้ไขปัญหาระดับรากหญ้าเป็นเรื่องที่สําคัญ
(๓) บทบาทของ มท. ในอนาคต คือ เราจะทํางานเพื่อให้ประชาชนได้ทํางาน
ร่วมกับเรา สิ่งหนึ่งคือการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมให้เติบใหญ่ขึ้น อันนี้เป็น
เรื่องที่ทุกเวทีพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นเวทีของภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
สมัยก่อนจะมี ๓ เสือ ที่ร่วมกันพัฒนา คือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แต่วันนี้
เราจะมีเสือตัวที่ ๔ ก็คือภาคประชาสังคมที่เข้ามาร่วมด้วย

๖
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๒) ข้อคิดเห็นจาก ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
(๑) ๑๒๐ ปีที่ผ่านมา มท. เป็นกระทรวงที่มีการปรับตัวค่อนข้างช้ามาก ทั้งที่โลก
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่เราปรับตัวช้าทําให้เราต้องสูญเสียหลาย ๆ
ส่วนไป เช่น ในปรากฏการณ์เมื่อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อปี ๒๕๔๒ จะ
พบว่าหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ถูกแยกไปอยู่ในกระทรวงต่าง ๆ
ค่อนข้างมาก เช่น การแยกตัวออกไปของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ
แม้ แ ต่ ว่ากรมการพัฒนาชุมชนซึ่ง เดิ มอาจจะถูกแยกบางส่ วนไปอยู่ กระทรวงพาณิช ย์
เพราะทําเรื่อง OTOP แต่ก็ยังเป็นจุดแข็งของเราอันหนึ่งที่ว่าเรายังมีกรมการพัฒนาชุมชน
ยังมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วย
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราอาจจะสูญเสียไปมากกว่านี้
แต่ก็ถือว่าเราปรับตัวค่อนข้างช้า อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทั้งหลาย ตรงนี้ต้องอยู่กับ มท. ก็คือการประปา การไฟฟ้า จริง ๆ แล้วก็มีความพยายามที่
จะแยกไปอยู่ ใ นกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง เช่ น การไฟฟ้ า จะมี ก ารขยั บ ไปอยู่ กั บ
กระทรวงพลังงาน ถือเป็นความพยายามปรับตัวอย่างหนึ่งของ มท. ใน ๑๐ กว่าปีที่ผ่าน
มา แต่วันนี้เราควรต้องศึกษาเกี่ยวกับกระแสของการเรียกร้องการปรับตัวด้วย
(๒) สิ่งที่ มท. ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน คือ ภาค
ประชาสังคม/ภาคประชาชนที่มีความคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เราจึงได้ยิน
คําว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมากขึ้น การจัดการตนเองได้มากขึ้นหมายถึงชุมชน
ท้องถิ่นเขาคํานึงถึ งความแตกต่างของแต่ละชุมชนท้องถิ่ นมากขึ้น ดังนั้น การบริหาร
จัดการแบบสูตรสําเร็จจัดการไม่ได้แล้ว และประชาชนไม่สยบยอมต่อความไม่เป็นธรรม/
ความอยุติธรรมทั้งหลาย ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ว่าถ้าเราต้องการมีเป้าหมายในการทํางาน
เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข เราต้องเข้าใจบริบทของสังคมตรงนี้ การทํางานของเราคงต้อง
ประสานและบูรณาการความคิดในเรื่องนี้ด้วย
(๓) การเมื อ งการปกครองและการดู แ ลสาธารณู ป โภคต่ า ง ๆ จะต้ อ งมี ก าร
ปฏิสันถารทางความคิดทางสังคม คือต้องมีการหล่อหลอมคนในสังคมรวมกัน ให้มีความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยควรทํา ๔ เรื่องที่สําคัญ ๑) คุ้มครองสิทธิ และสร้างความเป็นธรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของ มท. ๒) การ
เปิดพื้นที่เปิดเวทีความคิดให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเอง ทั้งเรียนรู้ในเชิงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ งปัจจุบั นมี อปท. เป็นโรงเรียนของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญอันหนึ่งที่ มท. จะต้องส่งเสริม อีกเวทีหนึ่งคือ
เวทีของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตรงนี้เป็นเวทีของประชาธิปไตยรากหญ้า ๓) การสร้าง
สํานึกในตัวตนคือหน้าที่พลเมือง เราจะต้องเปลี่ยนประชาชนเป็นพลเมืองให้ได้ เป็นเรื่อง
สําคัญที่เราต้องมีวิธีคิด มีวิธีการปรับตัว ๔) การปฏิรูป มีข้อเรียกร้องในการปฏิรูปต่าง ๆ
๗
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หลากหลาย บทบาทของ มท. แทนที่เราจะคอยแก้ตัว เราต้องกลับมาปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ของเรา คือทํางานของเราที่ทําอยู่ปัจจุบันให้เห็นผลเป็นจริงจัง เห็นผลเป็นรูปธรรม
ที่จะบ่งบอกว่าเราทํางานเพื่อการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
๓) ข้อคิดเห็นจาก ท่านสมพร ใช้บางยาง
ขออนุญาตข้ามไป เพราะวันนี้ท่านจะมาพูดด้วยตนเอง
๔) ข้อคิดเห็นจาก ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
ท่ า นพยายามศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทํ า ให้ เ ราเห็ น รู ป แบบการปกครองระหว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส เราจะเห็นว่า
(๑) มท. ที่ผ่านมาเล็กลง มีหน่วยงานน้อยลง แต่ความสําคัญยังมีอยู่ สิ่งที่บอกว่า
ความสําคัญยังมีอยู่ ท่านได้เปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสว่าแม้จะเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี ร ะบบส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น แต่ ก ารทํ า งานของภู มิ ภ าคมี
วิวัฒนาการจากระบบที่คล้ายประเทศไทย เขาเรียกว่าเป็นการควบคุมก่อนดําเนินการ คือ
อปท. จะทําอะไรก็ตาม จะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เสนอข้อเทศบัญญัติต่าง ๆ ก็เสนอให้
ผวจ. หรือนายอําเภอ ให้ความเห็นชอบและลงนามก่อน อันนี้เป็นการควบคุมก่อน แต่
ประเทศฝรั่งเศสทํามาได้ระยะหนึ่ง ก็เปลี่ยนเป็นการควบคุมหลัง คือท้องถิ่นมีอิสระที่จะ
ไปออกข้อบัญญัติอะไรก็ได้ แต่ว่าภูมิภาคก็จะกํากับดูแลให้เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้อง ถ้า
อะไรที่ผิดไปก็จะฟ้องร้องท้องถิ่นต่อศาลปกครองหรือศาลตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเรา
ก็มีศาลปกครองซึ่งวิวัฒนาการมาแบบเดียวกับประเทศฝรั่งเศส เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีศาล
ตรวจเงินแผ่นดิน มีแค่สํานักงานการเงินแผ่นดินซึ่งยังเป็นส่วนราชการในสังกัดของ มท.
แต่ถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องปรับปรุงกระบวนการเป็นการกํากับภายหลัง เราก็ต้องพัฒนา
กลไกในการกํากับและกลไกในการดูแลใหม่ด้วย
(๒) การที่เราจะกระจายอํานาจให้ อปท. ได้อย่างเต็มรูปแบบเหมือนต่างประเทศ
เราต้องย้อนกลับมาดูประเทศเราก่อนว่าฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเราดีเหมือน
ประเทศที่เราเรียกร้องว่าเป็นต้นแบบของการกระจายอํานาจจริงหรือไม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ถ้าจะต้องการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง ประเทศเราต้องรวย
กว่านี้ ตราบใดที่ประเทศยังไม่รวยพอ การกระจายอํานาจจะเป็นไปไม่เต็มที่ อันนี้เป็นกฎ
ธรรมชาติ ไม่ใช่เราไปดูต่างประเทศมา แล้วเราจะเรียกร้องต้องการ เราต้องย้อนกลับมาดู
ตัวเองก่อนว่าเราเหมือนเขาจริงหรือไม่
ประเด็นร่วม (จุดเชื่อม) จากเวทีการสัมมนาทางวิชาการที่กรุงเทพมาหานคร
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นยังมีความสําคัญ
และสัมพันธ์กันอยู่ คือขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ และในระยะยาวยังคงไม่มีการยกเลิก
ภูมิภาค
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๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคยังคงมีความสําคัญและจําเป็น เพราะเป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น แต่การจะปรับบทบาทประการใด เป็นเรื่องที่ มท.
ต้องนําไปคิดต่อ
๓) มท. ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๓
ประเด็นที่สําคัญ คือ ความมั่นคงทางด้านอาหารและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คุยกัน
มาตั้งแต่ตอนต้น การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ
๔) การสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น เป็นการสร้างฐานของ
ประเทศ ฉะนั้นการทําให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้มแข็ง จึงเป็นเป้าหมายของ มท. ด้วย
การสรุ ป ผลการสั ม มนาภาคเหนื อ จากเวที ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2555 ผลการสัมมนามีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใกล้เคียงกับเวทีกรุงเทพมหานคร
แต่มีสิ่งที่เป็นข้อสรุปจากเวทีภาคเหนือ คือ
๑) สิ่งที่ มท. ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นอกจาก ๓ เรื่องที่สรุปจาก
เวทีกรุงเทพมหานคร คือ
(1) การกระจายอํานาจให้ อปท. เป็นเรื่องท้าทาย มท. ต้องทําความเข้าใจกับ
อปท. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน
(๓) ธรรมาภิบาล คือ หลักของการบริหารจัดการที่ดี การทุจริตคอรัปชั่นเป็น
ปัญหาไม่ใช่เฉพาะของ มท. แต่เป็นปัญหาของสังคม เพราะฉะนั้นเวทีภาคเหนือเรียกร้อง
ให้มีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด
2) สิ่งที่ มท. ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน มี 3 ส่วนที่สําคัญ คือ ภาคประชาชน ท้องที่
และท้องถิ่น เวทีนี้บอกว่าเสือตัวที่ 5 ของการพัฒนาคือภาคประชาชนหรือภาคประชา
สังคม
3) สิ่งที่ มท. ต้องคํานึงถึง คือ
(1) การปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางาน
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขสถานที่ต้องเอื้ออํานวยต่อการบริการประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น รวมถึง อปท. การออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติจะต้องมีบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ด้วย
(2) องค์กรชุมชนจะเป็นเสือตัวที่สี่ในการพัฒนา และเป็นพื้นฐาน เป็นหัวใจของ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง
(3) การบริการประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น
ทั้งในเชิงรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และ อปท.
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(4) อปท. เมื่ อ ได้ รั บ มอบให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานระดั บ รากหญ้ า ที่ จ ะต้ อ งบริ ก าร
ประชาชนอย่างทั่วถึงแล้ว การบริหารก็จะต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใส เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ประชาชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
(5) การกําหนดวาระของการดํ า รงตําแหน่ ง ทางการเมื อง โดยเฉพาะระดั บ
ท้องถิ่นทางภาคเหนือพูดถึงแม้ว่ากฎหมายจะเปิดกว้างแล้ว แต่โดยหลักของการบริหาร
จัดการที่ดีแล้วในต่างประเทศไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายแต่ผู้บริหารจะรู้ว่าปกติไม่ควรอยู่
เกิน ๒ วาระ หรือ ๘ ปี เป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมที่ต่างชาติเขายึดถือกัน ถ้าการเมือง
ไทยจะมีวัฒนธรรมการเมืองที่ดีแล้วนั้น ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณา อาจจะไม่ต้องให้กฎหมาย
เขียนไว้ แต่เป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกระดับควรจะได้พิจารณาตัวเอง
๔) ผวจ. พะเยา กล่าวว่าในการบริหารยุคใหม่ ทางราชการภูมิภาค คือ ผวจ.
นายอําเภอ ควรจะต้องดูภารกิจ ๗ ประการ
(๑) ภูมิภาคต้องเป็น Strategic Leader เป็นผู้นําในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะ
บูรณาการงานทั้งหลาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาสอดคล้องต้องกัน ซึ่งวันนี้
เรามีกลุ่มยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์จังหวัดเป็นตัวเชื่อมโยงอยู่แล้ว แต่ตรงนั้นก็เป็นการ
เชื่อมโยงภายใต้กระบวนคิดทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง
(๒) เป็นผู้ประสานงานกลาง coordinator ที่จะดึงเอาทรัพยากรจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาทํางานร่วมกัน
(๓) เป็ น ผู้ บู ร ณาการทรั พ ยากร ทั้ ง คน เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ภู มิ ปั ญ ญา วิ ธี คิ ด
กฎหมาย ซึ่งบางหน่วยงานยึดถือกฎหมายคนละฉบับ แม้จะมีจุดหมายไปที่จุดเดียวกัน
แต่มีความขัดแย้งในเชิงกฎหมาย ตรงนี้ ผวจ. นายอําเภอต้องดูด้วยว่ากฎหมายที่เอื้อต่อ
การสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เป็นอย่างไร
(๔) มอบอํ า นาจให้ อปท. จั ด การตนเอง โดย ผวจ. นายอํ า เภอเป็ น ผู้ อ อก
กําหนดการ ดูแล กํากับภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ให้เกิดการทําผิด แต่ไม่ใช่คนบงการ
ไปชี้ว่าต้องทําอะไร
(๕) สร้างภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรกในประเทศ
ไทยที่มีสวัสดิการชุมชนทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเกิดจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชนจัดการ
ตนเองได้ ก็ผ่อนภาระให้ภูมิภาคและท้องถิ่นในหลาย ๆ เรื่ อง ความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคมจึงมีความสําคัญ
(๖) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในทุกระดับ ทั้งระบบ
(๗) ผวจ. นายอําเภอ จะต้องเป็นทั้งครูและโค้ช ที่จะสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ไม่ใช่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงผู้
เดียว
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การสรุปผลการสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเวทีที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 2555
๑) การทํ า งานของส่ว นราชการต่ าง ๆ ยั ง ยึ ด ภารกิ จ ของตนเองเป็ น ตั ว ตั้ ง ไม่ ไ ด้
เชื่อมโยงไปสู่ภารกิจของหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งเป็นโจทย์เก่าจากเวทีแรกคือขาดการ
บูรณาการร่วมกัน จึงไม่ได้สานพลังในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้
๒) แม้การกระจายอํานาจจะอยู่ในกระแสตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่ยัง
มีข้ อจํ ากัดอยู่ มากจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง บางครั้งถูกถ่ายโอนมาแล้ว แต่ขาดการ
เตรียมการของ อปท. ทําให้ภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นไปได้ไม่ดี หรือบางอย่างอยู่ในแผนถ่าย
โอนแต่หน่วยราชการต่าง ๆ ก็ไปสร้างกฎ กติกา เงื่อนไข เพื่อให้มันชะลอการถ่ายโอน
การถ่ายโอน/การกระจายอํานาจจึงมีข้อจํากัดอยู่มาก สิ่งที่เราทําได้ปัจจุบันคือสิ่งใดที่เรา
ถ่ายโอนมาแล้วก็ต้องพยายามเตรียมความพร้อมท้องถิ่น แม้จะถ่ายโอนมาแล้ว ๑๐ ปีก็
ตาม แต่ความพร้อมยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๓) การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกเวทีพูดถึง การจัดสรรทรัพยากรรวมถึง
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรทรัพยากรคือการจัดสรรเรื่องที่ดินทํากิน ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปัญหาเรื่องนี้มาก เพราะปัจจัยหนึ่งของคนจนคือขาดที่ดิน
เพราะฉะนั้นถ้าทางราชการจัดการเรื่องทรัพยากรที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของเขาได้ จะ
เป็นสิ่งที่นําไปสู่เป้าหมายของ มท. คือการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขได้ และการกระจายรายได้
ยังเป็นปัญหาของสังคมไทย รวยกระจุก จนกระจาย คนรวย ๒๐% ข้างบน กันคนจน
๒๐% ข้างล่าง มี ช่องว่ างของรายได้สิบกว่าเท่า อันนี้เป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งเป็ น
ปัญหาที่ สศช. ได้สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่าแม้ GDP ของเราจะสูง แต่การกระจายรายได้
ของเราอยู่ในอันดับที่แย่มาก ถ้าเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกันเราจะเหนือกว่าประเทศบาง
ประเทศ อยู่ ๒-๓ ประเทศเท่ า นั้ น แต่ ถ้ า เที ย บกั บ ประเทศมาเลเซี ย สิ ง คโปร์ หรื อ
เวียดนาม การกระจายรายได้ของเราด้อยกว่าเขา เราอาจจะเหนือกว่าเมียนมาร์ กัมพูชา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม ASEAN ซึ่งเราพูดกัน
แล้ว
๔) การเลือกตั้ง ผวจ. อาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี แต่อาจเป็นกับดักอันหนึ่งให้การเมืองลง
มาใช้เวทีอย่างที่ท่านวงศ์ศักดิ์ฯ ได้พูดเมื่อเช้าว่าตัวนี้ต้องคิดให้ดีว่าแทนที่เราจะได้สิ่งที่
เรียกว่าประชาธิปไตย มันอาจจะเป็นกับดักทางการเมืองก็ได้ ดังนั้น ถ้าจะเลือกตั้ง ผวจ.
ต้องคิดให้ดี แต่สิ่งที่ควรจะทําก่อนคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปภาพรวมของการจัดเวทีทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมา และในครั้งนี้
มท. หวังว่าจะได้ข้อเสนอดี ๆ ข้อเสนอที่เฉียบคมจากภาคใต้ เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร
มท. ต่อไป
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การสัมมนาวิชาการ “ถอดรหัสมหาดไทย ... ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ช่วงนี้จนถึงเที่ยง จะเป็นรายการสัมมนา “ถอดรหัสมหาดไทย ... ทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลง” ซึ่งก่อนที่จะเริ่มสนทนากัน ผมขออนุญาตเท้าความย้อนไปเล็กน้อย ผมรับ
ราชการพร้อมกับท่านอาจารย์ตระกูล มีชัย และท่านสมพร ใช้บางยาง ที่ มท. เมื่อ 20
ปีที่แล้ว มท. ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบ 100 ปี มท. วันที่ 1 เมษายน 2535 ในปี
นั้นมีกิจกรรมหลายอย่าง แต่กิจกรรมอันหนึ่งที่สําคัญคือว่าได้มีการจัดสัมมนาบทบาทของ
มท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์คล้ายกับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ได้
ปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อหาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ที่มีต่อบทบาท เพื่อนําไปปรับ
บทบาทภาระของเราในช่วงต่อมาให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ในครั้งนั้น เราทํา 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 บทบาท มท. ด้านการเมือง การบริหาร และ
การปกครอง ใช้คําว่าอดีต ปัจจุบัน อนาคต ครั้งที่ 2 สัมมนาบทบาท มท. ในด้านสังคม
เศรษฐกิจ ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยพูดถึงอดีต ปัจจุบัน อนาคต
ของเรื่ องเหล่ านั้ น และครั้งที่ 3 เป็นการสรุ ป 2
ครั้งนั้น โดยนํานั กวิ ชาการมา
วิพากษ์วิจารณ์ แล้วใช้หัวข้อว่าบทบาทของ มท. ในทศวรรษหน้า การสัมมนาครั้งนั้นมี
ข้อเสนอหลายอย่าง ใช้คําว่าทศวรรษหน้า ทศวรรษคือ 10 ปี จากวันนั้นจนบัดนี้ 20 ปี
แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกที่สูงและที่สําคัญเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรืออาจพูด
ได้ว่าเปลี่ ย นแปลงอย่ างรุ นแรงด้ วยซ้ําไป ใน 2 ทศวรรษที่ผ่า นมา ถ้ า จะสรุปใหญ่ ๆ
กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งกระแสประชาธิปไตย กระแสการกระจายอํานาจ
กระแสการมี ส่ วนร่ วมจากประชาชน เป็น ต้น ไม่ พูดถึงตั วการเปลี่ยนแปลงอย่ างเป็ น
รูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ได้พูดถึงการ
กระจายอํานาจอย่างไม่เคยพูดมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใด ได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเฉพาะได้เน้นว่าระบบบริหารราชการให้เอาประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
หมายถึ ง ประชาชนเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ว่ า บริ ห ารราชการประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม่ และ
รัฐธรรมนูญเองยังเขียนไว้หลายมาตราที่ถอดรหัสออกมาได้ว่าประชาชนเป็นเป้าหมาย
ขณะเดี ย วกั น ประชาชนเป็ น วิ ธี ก ารด้ ว ย หมายความว่ า การนํ า ไปสู่ เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข บําบัดทุกข์ บํารุงสุขประชาชน ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการด้วย กระบวนการของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน ตั้งแต่ดีกรีอ่อนมาก
จนถึงดีกรีแก่มาก เริ่มตั้งแต่มีส่วนในการรับรู้ มีส่วนในการคิด มีส่วนในการตัดสินใจ มี
ส่วนในการลงมือทํา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนในการตรวจสอบ ดีกรีเหล่านี้บางเรื่อง
ให้แค่รับรู้ บางเรื่องให้ร่วมคิด ร่วมทํา แต่เรื่องตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
นอกจากดีกรีของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องภาคี ปัจจุบันไม่ใช่รัฐทําคนเดียว
เหมือนก่อน รัฐธรรมนูญจะพูดถึงว่านอกจากรัฐแล้ว ยังมีชุมชนท้องถิ่น มี อปท. มีองค์กร
ภาคประชาชน มีภาคประชาสังคม รัฐธรรมนูญพูดและรับรองไว้ชัด เพราะฉะนั้น ตั้งแต่ปี
2540 เป็นต้นมา โดยนัยยะตามกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงของรัฐที่
จะต้องดําเนินการไม่เหมือนเดิมแล้ว ที่สําคัญกระแสสังคมในปัจจุบันนี้ พัฒนาไปเยอะ
ท่านจะได้ยินคําว่าจังหวัดปกครองตนเอง ชุมชนจัดการตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องชุมชน
ซึ่งมีความก้าวหน้าถึงขนาดที่ชุมชนบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบเงินตรา
ของตนเอง เพื่อใช้ในตลาด เพราะฉะนั้นรัฐจะทําหน้าที่เหมือนเก่าไม่ได้ เราไม่ต้องพูดถึง
มท. เราพูดถึงรัฐทั้งหมดทําหน้าที่เหมือนเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผมอยากเท้าความ
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ประเด็นความคิดเห็น
ว่าในปี 2535 ผลการสัมมนาแล้ว ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า
1) สิ่งที่ มท. ต้องทําในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่คือเรื่องประสิทธิภาพของการ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข การบริการ และการประสานเชื่อมโยงองค์กรภาคต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) มท. ต้องวางรากฐานในการกระจายอํานาจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.
3) เรื่องที่พูดไว้ชัดเจนตั้งแต่ 100 ปี มท. คือต่อไปนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ซึ่งทั้ง
3 เรื่องไม่ทราบว่าเคยประเมินผลหรือไม่ว่าดําเนินการสําเร็จหรือไม่สําเร็จ อย่างไร แต่ผม
คิดว่าน่าจะยังไม่เป็นที่พอใจของหลายท่าน ขณะเดียวกันในเรื่องอื่น ๆ ที่ว่า บ้านเมืองเรา
เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ ครบรอบ 120 ปี แล้วโจทย์ที่ 100 ปี ยังทํา
ไม่เสร็จ ซึ่ง 120 ปี โจทย์ใหม่ตามมาอีกมากมาย
ในวันนี้เรามา “ถอดรหัสมหาดไทย ... ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” อยากเริ่ม
จากภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมก่อน ท่านสมพรฯ รับราชการ มท. มาทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และยังอยู่ สถ. นอกจากนี้ ยังได้ทํางานกับชุมชน จึงอยากให้ท่านได้เล่าถึง
ชุมชนว่าเขาพัฒนา เขาก่อตัวมาอย่างไร เขาอยากมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองอย่างไร
และคิดว่าทิศทางในอนาคต มท. จะเตรียมรับเขาได้อย่างไร
การปรับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย
ส่วนใหญ่ ผอ. ธนาฯ สรุปไว้แล้ว เพราะตัวผมก็ได้ไปร่วมสัมมนามาทั้ง 3 เวที และ
อีกส่วนหนึ่ง ท่านวงศ์ศักดิ์ฯ ได้พูดไปบ้างแล้ว ขณะที่ท่านพินัยฯ ก็ได้เกริ่นไปบางส่วน ผม
อยากจะเรียนว่าในที่สุดแล้วอยู่ที่การให้ความสําคัญกับประชาชนมากที่สุด ทั้งในส่วนของ
บทบาท มท. และในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งสุดท้ายหนีไม่ออก สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้คือ
ประชาชนคงเป้าหมายหลัก และเป็นเป้าหมายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของบทบาท มท. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย มท. ต้อง
รับผิดชอบเชิงพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยโดยภาพรวม เพราะการเปลี่ยนแปลง
อะไรจะเกิดขึ้นอย่างไร มท. ยังคงมีบทบาทสําคัญในการที่จะรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่
และประชาชนคนไทยทุกคน ส่วนหนึ่งที่คิดว่า มท. ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามที่ท่านพินัยฯ
พูดว่า 100 ปี ก็ยังไม่ได้ทําอะไร แสดงว่า ณ วันนี้ ที่บอกเราจะมาถอดรหัสมหาดไทย
แสดงว่าเราก็ยังไม่ได้ถอดอะไรมากมาย การจะถอดรหัสได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องถอด
ความคิดของเราให้ได้ในเบื้องต้น หมายถึงว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ถึงแม้จะกระทบกับอํานาจ หน้าที่ หรือสิ่งที่เรามีอยู่ ทําให้มันน้อยลง หรือทําให้ทํางาน
ลําบากยิ่งขึ้น ตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องแรกและเรื่องสําคัญที่สุดที่เป็นปัญหาของสังคมไทย
คือเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับการสูญเสียซึ่งอํานาจ เพราะเรายัง
ติ ด อยู่ กั บ ผลประโยชน์ ม ากกว่ า การติ ด ยึ ด กั บ สาระสํ า คั ญ จริ ง ๆ ในส่ ว นของเราคื อ
ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม เป็นเรื่องแรกที่เราควรต้องถอดรหัสให้ได้ ถ้าไม่สามารถ
ถอดรหั ส เชิงความคิด มันก็คงไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ และไม่ ส ามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสังคมไทยค่อนข้างจะยาก และเราไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่เราสูญเสีย
ผมคิดว่าในส่วนของ มท. และโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ยากที่สุดคือระบบ
ราชการ ซึ่งเราอยู่กับเรื่องนี้มานาน ในเรื่องแรกขอเชิญชวนให้มาถอดรหัสความคิดก่อน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น ณ วันนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ภายในประเทศเราเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก ยุคโลกาภิวัตน์ ยุคข้อมูล
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ข่าวสาร ยุคประชาธิปไตย หรือยุคอะไรก็ตามที่ถาโถมเข้ามาสู่บ้านเมืองของเรา ซึ่งมี
ผลกระทบกับสังคมเรามากมาย และการเปลี่ยนแปลงที่ว่า มท. ต้องกว้างในการที่จะดู
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกหรือสังคมโลกที่เข้ามากระทบกับสังคมเราด้วย ณ
วันนี้ สังคมโลกมามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเรามากกว่าสังคมภายในเอง ไม่ว่า
เรื่องของทุน ผลประโยชน์ ทุนที่แอบแฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ มันมีผลต่อความไม่เป็น
ธรรม ความเหลื่อมล้ํา คนรวย-คนจน เช่นที่ท่านวงศ์ศักดิ์ฯ และท่านพินัยฯ ได้เรียนแล้ว
และจากบทสรุปที่ผ่านมาของ 3 เวที ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สิ่งที่เกิดขึ้น
และการเข้ามาของประชาคมอาเซียน ทําให้โลกใบนี้เป็นโลกของการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เป็น
การแข่งขันไปตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
การใช้ระบบทุนเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อแสวงหาประโยชน์ การแข่งขัน ณ วันนี้ ชัยชนะอยู่ที่
ปัญญา ไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติคือผืนดิน หรือว่าอะไรทั้งสิ้น การจะได้รับชัยชนะใน
โลกวันนี้ คือปัญญา คือคุณภาพของคน ซึ่งเป็นภาระหนักในอีก 10 ปีข้างหน้าของ มท.
ในฐานะที่รับผิดชอบคนไทยทุกคน สิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของคน เราพูด
เพียงแต่ว่าการให้ความสําคัญกับคนในฐานะที่เป็นคนไทยที่เราต้องดูแล เท่านั้นคงไม่พอ
แต่เราต้องดูแลจะทําอย่างไรให้คนไทยพัฒนาไปสู่คนที่มีคุณภาพที่จะต่อสู้กับโลกใบนี้ได้
และในขณะเดียวกันเราต้องให้ปัญญากับคนของเราซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่เราดูแลอยู่ ที่
กําลังทุกข์ยาก ก็คือคนชนบททั่วไปในการที่จะทําให้เขามีปัญญาสําหรับการเอาตัวรอด
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เข้ามากระทบกับสังคมเรา โดยเฉพาะการเข้ามาของ
ทุนนิยมที่กําลังเข้าไปถึงชุมชนฐานรากของเราในอนาคต ซึ่งน้าแก้วฯ คงจะได้เสริมตรงนี้
ว่า ชาวบ้านเขากําลังคิดอะไร เขากําลังทําอะไร และเขาต่อสู้อย่างไร เขาโดดเดี่ยวหรือว่า
มีคนอื่นมาช่วยมาก–น้อยแค่ไหน เขาต้องการความช่วยเหลือ/ดูแลจาก มท. อย่างไร
เพราะฉะนั้น หน้าที่ของ มท. ณ วันนี้ ไม่ใช่แค่การบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ไม่ใช่แค่การทําให้
เขามีความสุข หรือบําบัดทุกข์เท่านั้น แต่การจะต้องเตรียมเขาสําหรับการที่จะมีปัญญาไป
แข่งขันกับสังคมโลก เพื่อนําพาประเทศโดยภาพรวมเข้าสู่เวทีโลกได้ และในขณะเดียวกัน
ต้องเตรียมคน สร้างปัญญาให้กับคนส่วนใหญ่ที่ยังด้อยอยู่ ยังขาดคุณภาพอยู่ไปสู่คนที่มี
ปัญญาสําหรับการที่จะอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะของทุนนิยมอย่างที่เรียนไว้ นี่
เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะแค่ 10 ปี เท่านั้น คงจะยาวนานไปตลอดอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางโลกของการแข่งขัน เพราะฉะนั้นสังคมของเรา มท. ต้องสร้างเข้ามาให้เกิดขึ้น
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมปัญญา จริงอยู่ว่าอาจดูแล้วไม่ใช่หน้าที่ของ มท. แต่ใน
ฐานะที่ มท. รับผิดชอบคนทุกคน ผมคิดว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุด ที่จะสร้าง
บทบาทภาพรวมของ มท. ในฐานะที่รับผิดชอบความมั่นคงภายในซึ่งเป็นบทบาทที่เรา
รับมาแต่ไหนแต่ไร ในฐานะเริ่มต้นเป็นสมุหนายกตั้งแต่แรก ส่วนการทหารก็เป็นเรื่อง
ของสมุหกลาโหม ถ้าพูดถึงสังคมภายในของเรา ณ วันนี้ ผมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภาค
เศรษฐกิจ แต่เป็นปัญหาทางสังคม ปัญหาความแตกแยก ปัญหาความเหลื่อมล้ํา คนรวย–
คนจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทางสังคมทั้งนั้น ซึ่งเป็นผลพวงจากการ
พัฒนาประเทศที่เราเริ่มต้นการพัฒนาที่ผิด เพราะเราพัฒนาแต่เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
และให้ทุนเข้ามา เราละเว้นการพัฒนาที่สําคัญที่สุดของประเทศที่เขาเจริญแล้ว คือเรื่อง
ของการพัฒนาคน แม้วันนี้จะไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ มท. โดยตรง ผมคิดว่า มท. ต้อง
เป็นแถวหน้า สําหรับการที่จะชี้ให้สังคมนี้ ประเทศนี้ เห็นว่าปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่ทุก
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คนต้องมาร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข จากสังคมที่เคยเข้มแข็ง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ระบบ
เครือญาติ ระบบครอบครัว ระบบพี่น้อง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาถูกทําลายความ
เข้มแข็งโดยระบบทุน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มท. ต้องไปทบทวนว่าจะทําอย่างไรให้สังคม
ภาพรวมมีความเข้มแข็ง ไม่ใช่เฉพาะปัจเจกเท่านั้น ต้องรับผิดชอบไปถึงระดับครอบครัว
เรื่อยไปจนถึงประเทศในภาพรวม จากการที่เราละเลยเรื่องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
วันนี้ เราจึงสู้ประเทศอื่นไม่ได้ เราถึงได้ด้อยกว่าและเป็นผู้ตามเขาตลอด ทั้งนี้ สิ่งที่ มท.
ต้องพิจารณาในภาพรวม คือ จากการที่เราละเลยเรื่องการพัฒนาคน สังคมเราไม่ใช่สังคม
แห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่สังคมปัญญา ไม่ใช่สังคมเหตุผล สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดที่ มท. ต้อง
คํานึงถึงคือสังคมเราเป็นสังคมอารมณ์ (ขาดเหตุผล ขาดปัญญา) เหตุการณ์บ้านเมืองจึง
วุ่นวาย แตกแยกเป็นหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นอันตรายมากต่อการดํารงคงอยู่ สิ่งนี้ผมคิดว่า มท.
ต้องกลับไปทบทวนให้ดี
ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เราจะทําอย่างไรให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้น โดยเฉพาะวันนี้เรา
ควรหันกลับมามองที่ฐานรากให้มากขึ้น อยากจะกล่าวถึงแนวคิดที่พวกเราเป็นห่วงกัน
กลัวจะมีการเลือกตั้ง ผวจ. กลัวจะยกเลิกนายอําเภอหรือยกเลิกส่วนภูมิภาค ตามแนวคิด
เรื่องการปฏิรูป ผมอยู่ในแวดวงของการปฏิรูป เป็นกรรมการของสมัชชาปฏิรูป ขอเรียน
กับทุกท่านว่ามีการพูดคุยกันในแวดวงของการปฏิรูปในเรื่องนี้ แต่ขอยืนยันในที่ประชุมว่า
เรื่องการเลือกตั้ง ผวจ. ในวันนี้ คงยังไม่ต้องพูดถึง เพราะพัฒนาการตลอดจนประวัติการ
ปกครองบ้านเมืองที่ผ่านมา คงไม่ได้เอื้อหรือเป็นสาระสําคัญสําหรับการพัฒนาการเมือง
พัฒนาสังคมโดยการยกเลิกและเลือกตั้ง ผวจ. แล้วจะทําให้สังคมดีขึ้น ซึ่งในกระบวนการ
ปฏิรูปเขายอมรับว่า ณ วันนี้ สิ่งที่เป็นแนวคิดของคณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ
ของท่านอานันท์ ปันยารชุน ที่ได้เสนอแนะให้มีการปรับโครงสร้างอํานาจ โดยลดบทบาท
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคมาสู่การเพิ่มท้องถิ่น เสนอให้มีการยุบภูมิภาค ในส่วนของการ
ขับเคลื่อนเรื่องหนึ่งของการรณรงค์คณะกรรมการสมัชชาปฎิรูปประเทศ โดยคุณหมอ
ประเวศ วะสี ในฐานะคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปฯ เราไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น เราคิด
เพียงแต่ว่า ณ วันนี้ จะทําอย่างไรให้มีการปรับโครงสร้างอํานาจ แค่ลดบทบาทส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคมาสู่การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ในฐานะที่เราปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญที่กําหนดเรื่องการกระจายอํานาจ และเราเป็นแค่หนึ่งใน
ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเป็นอยู่ ซึ่งเขากระจายอํานาจทั้งนั้น
แม้กระทั่งประเทศคอมมิวนิสต์ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยังกระจาย
อํานาจเจ้าแขวง เจ้ามณฑล ผู้ว่าการมณฑลของจีน ซึ่งเขาพัฒนาไปมากแล้ว แต่ของเราก็
ยังรวมศูนย์อยู่ และมีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงทั้งใน
เรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครอง และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรา
ไม่ต้องมาคิดถึงอํานาจกันเลย สิ่งที่เราต้องคิดคือประชาชน สําหรับในเรื่องเลือกตั้ง ผวจ.
หรือยกเลิกภูมิภาค ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล แต่ควรกังวลว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนมี
ความสุข มีความอยู่ดีกินดี เพื่อให้เขาสามารถต่อสู้อยู่ในโลกใบนี้ได้ ถ้าท่านยังทําหน้าที่
ตรงนั้นอยู่ ไม่มีใครถอดถอน หรือยกเลิก ผวจ. และนายอําเภอได้ ตามที่สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้กล่าวไว้ที่ว่า “เจ้าคุณ อํานาจอยู่ที่ราษฎร
เชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณทําให้ราษฎร
เชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรง
๑๕

ผู้อภิปราย

ประเด็นความคิดเห็น
ปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน” อันนี้ชัดเจน ท่านไม่ต้องกังวล สิ่งที่
จะต้องคิดคือจะทําอย่างไรให้ภารกิจของท่านที่พึงรับผิดชอบต่อประชาชน และยอมรับซึ่ง
การสูญเสียบางอย่างไปสู่การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น ให้เขาได้ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็น
องค์กรที่มาจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ให้เขาได้ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ซึ่ง
ท่านทนงศักดิ์ฯ คงจะมาบอกว่าอยากได้อะไรจาก มท. บ้าง และ มท. ควรจะเป็นอย่างไร
แต่ที่ผมคลุกคลีกับท้องถิ่นมา ท้องถิ่นไม่เคยพูดเลย จะมีพูดก็น้อยมากไม่ถึง 1.1% ว่า
อยากจะเลือกตั้ง ผวจ. สิ่งที่ท้องถิ่นอยากได้คืออยากจะทําอย่างไรให้ มท. ช่วยส่งเสริมให้
เขาทําหน้าที่ที่จะดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด แน่นอนว่าท้องถิ่นก็ต้อง
ปรับตัวในหลายส่วนจากการรับผิดชอบเชิงอํานาจ การบริหารอํานาจ การรับช่วงมาแต่
ไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเชิงอํานาจ ต้องมาสู่การเป็นผู้รับใช้ประชาชน
เหมือนกัน เพราะท่านมาจากประชาชน อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราคงต้องปรับกันไป ซึ่ง มท. ก็
คงใช้บทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เป็นประโยชน์ในส่วนนี้ ซึ่งบทบาทในการส่งเสริม
อํานาจเป็นบทบาทหลักในการที่จะกระจายอํานาจให้มากขึ้น ซึ่งท่านพินัยฯ ได้กล่าวแล้ว
ว่าบทบาทของ มท. คงอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่า เรื่องการมีส่วนร่วม เรื่องการ
บู ร ณาการได้ พู ด กั น หลายเวที ผอ. ธนาฯ ก็ พู ด แล้ ว คงไม่ อ ยากจะพู ด ซ้ํ า สิ่ ง ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงข้างหน้าเราคงต้องยอมรับ เรารวมศูนย์มา 100 กว่าปี ณ วันนี้ มันตอบ
ชัดเจนว่าการรวมศูนย์ไม่สามารถตอบโจทย์คือปัญหาความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนได้ เพราะปัญหามีความซับซ้อน ยุ่งยาก และปัญหาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน การรวม
ศูนย์ไม่สามารถจะรู้ข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชน
ได้อย่างแท้จริงแล้ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ประชาชน
ก็มีความรู้มากขึ้น นอกจากนั้น การรวมศูนย์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้ องการต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาด้วย เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การรวมศูนย์โดยระบบราชการ ซึ่งมีความเชื่องช้า ยุ่งยาก เช่น น้ําท่วมที่ผ่านมา
ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง แม้จะมีข้อจํากัดเชิงงบประมาณ หรือเรื่องใดก็แล้วแต่ แต่ด้วย
ความเข้มแข็งทําให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ บางแห่งสามารถเอาอยู่ ด้วยความ
เข้มแข็ง และด้วยศักยภาพของท้องถิ่น ผมคิดว่าถ้าคราวที่แล้ว รัฐบาลหรือผู้มีอํานาจส่ง
งบประมาณหรือสิ่งอื่นใดไปสนับสนุนให้ท้องถิ่นปฏิบัติ เชื่อว่าจะสามารถดูแลทุกข์สุขของ
พี่น้องประชาชนได้มากกว่าและทันท่วงทีกว่า การรวมศูนย์ไม่สามารถตอบโจทย์และไม่
สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันการ ต้องมีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น หลักคิดอยู่
ตรงนี้ หลักคิดไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้ง ผวจ. นอกจากนั้น การรวมศูนย์ทุกวันนี้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว/กลุ่มพรรคพวกมากกว่าเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นปัญหา นี่คือแนวคิดของ
การปฏิรูปประเทศไทยว่าเหตุใดจึงต้องกระจายอํานาจ ทําไมต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง
เราไม่ได้มองที่ มท. อย่างเดียว เรามองในภาพรวมของหลักการ เหตุผล ลองถามน้าแก้วฯ
จะทราบว่าชาวบ้านพร้อมสู้ และสู้มากยิ่งขึ้น มีการรวมกลุ่มมากมาย ตลอดจนสู้ด้วย
ตัวเองได้มากยิ่งขึ้น มท. ต้องดูว่าเราร่วมสู้กับเขาหรือไม่ เราได้ส่งเสริมเขาหรือได้ดูแลเขา
หรือไม่ ผมได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวคิดปฏิรูปประเทศ
ไทยว่าเราคงจะต้องปรับใหม่จากการรวมศูนย์มาสู่การสร้างฐาน ซึ่งฐานของประเทศอยู่ที่
ชุมชนท้องถิ่น ถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจาก 7,852 แห่ง แต่ละจุดเข้มแข็ง นั่นหมายถึง
ชาวบ้านกับท้องถิ่นเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันแล้ว ผูกรวมกันเข้า เราคิดว่าฐานของประเทศ
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น่าจะเข้มแข็ง นี่เป็นแนวคิด ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องของ มท. ที่ต้องดูแลคน ชุมชน ท้องถิ่น
และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสังคมภายในของเรา จากการทํางานกับ สสส. ระยะ
หนึ่ง ในเรื่องของการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ตามแนวทางการปฏิรูป และแนวทาง
ของ สสส. ที่จะทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุข เรามีข้อสังเกตชี้ชัดเจนว่า
การจะสร้ า งให้ ฐ านของประเทศ ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ ม แข็ ง มี อ งค์ ป ระกอบใหญ่ 3
องค์ประกอบ คือ ประชาชน ท้องถิ่น (ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งมาจากประชาชน) และ
ท้ อ งที่ (กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น) ถ้ า 3 ส่ ว นนี้ เ ป็ น เหมื อ นเนื้ อ เดี ย วกั น ทํ า งานด้ ว ยกั น
รับผิดชอบกับประชาชนด้วยกัน มาร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ไข
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันชื่นชมกับผลงานที่ทําเพื่อชุมชนท้องถิ่นของตนเองใน 3 ส่วน ชุมชน
ท้องถิ่นนั้นต้องเข้มแข็ งแน่นอน และเมื่อย้อนมาดูทั้ง 3 ส่วน คื อ ประชาชน ท้องถิ่ น
ท้องที่ พบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ มท. ทั้งสิ้น ประชาชนคือ พช. ซึ่งรวมถึง ปค. ที่
ดูแลทั้งประชาชน ท้องถิ่น และท้องที่ด้วย ในส่วนของท้องถิ่นคือ สถ. ถ้า 3 ส่วนนี้มา
บูรณาการกันในอีก 10 ปีข้างหน้า มาทํางานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างฐานของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง ฐานของประเทศให้เข้มแข็ง โดยเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง คิดว่าก็คือ
เรื่องเดียวกัน เพราะฉะนั้นการทํางานในเชิงบูรณาการ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
เดี๋ยวทางท้องถิ่น โดยเฉพาะน้าแก้วฯ คงยืนยันได้ว่าถ้าทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นเนื้อเดียวกั น
อยากจะเรียนว่าใน 10 ปี ข้างหน้า มท. ต้องเน้นเรื่ องนี้ว่าจะทําอย่างไรให้ 3 ส่วนนี้
ทํางานไปด้วยกันได้ ปค. อย่าคิดจะเอากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างฐานของตัวเองไว้เพื่อจะ
คานอํานาจในท้องถิ่น ต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้ท้องถิ่นกับท้องที่ทํางานไปด้วยกันโดยมี
เป้าหมายคือประชาชนเป็นหลัก
ประเด็นที่ท่านสมพรฯ ได้พูดคือ
1) การรวมศูนย์ซึ่งมีในวัตถุประสงค์ของการตั้งระบบภูมิภาคในอดีตจนกระทั่งถึง
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงน้อยไม่ส อดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของกระแสโลกปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นการรวมศูนย์ระบบจะไม่สามารถจัดการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ได้ หรือรับได้
แต่ไม่ทันเวลา เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และคิดใหม่ rethink
2) ภาครัฐต้องหาภาคี จะทํางานโดดเดี่ยวไม่ได้ ภาครัฐต้องแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเตรียมคน เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ต้อง
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. ต้องคิดใหม่ ออกแบบใหม่ วางโครงสร้างใหม่ สิ่งที่เป็นเรื่อง
ใหญ่คือระบบทุนนิยม ผมเห็นว่าระบบทุนนิยม เป็นระบบที่มีประโยชน์ แต่ก็มีโทษมาก
โทษที่เห็นจากที่ท่านสมพรฯ พูด ระบบทุนกระจุกแต่ไม่กระจาย มีคนรวยไม่กี่คน ควรหา
เครื่องมือในการกระจาย นอกจากนี้ ระบบทุนนิยมยังใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ไม่เป็นธรรม
และไม่มีคุณธรรม (ทําลายผู้แพ้ ทําลายคนอ่อนแอกว่า) ดูได้จากเรื่องร้านโชห่วย และที่
สําคัญไม่มีความมั่นคง พิจารณาได้จากการล่มสลายของระบบทุนนิยมในหลายประเทศ
ยิ่งเป็นโลกาภิวัตน์ยิ่งล่มสลายเร็ว แต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากรัฐพึงสังวร รัฐต้องเข้า
ไปช่วยดูแล รัฐต้องสร้างความเข้มแข็งให้
3) กระแสโลกคือการแข่งขัน เราจะทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าไปแข่งขันใน
ประชาคมอาเซี ยน ทําอย่ างไรให้มี ความสามารถในการแข่งขั นกั บเพื่อนบ้านในด้าน
เศรษฐกิจ ทําอย่างไรจะยั่งยืน หมายถึงยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรปัจจุบันโดยไม่ไปลดทอน
ศักยภาพของการพัฒนาหรือใช้ทรัพยากรในอนาคต เราต้องคิดใหม่ เราต้องกระจายให้
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คนอื่น เราต้องสร้างประชาชนให้เข้มแข็ง จะพัฒนาแบบประชาสงเคราะห์ หรือแบบ
ผู้ใ หญ่ลี ไม่ ได้ (เอะอะตีกลองประชุม ประชุม แล้วก็สั่งการ) ต้องร่วมคิด ร่วมทํา ร่ วม
รับผิดชอบ
4) ถ้าพื้นที่ไหน ประชาชน อปท. และท้องที่ทํางานกลมเกลียวกัน ที่นั่นไปรอด
ลําดับต่อไปขอเชิญท่านทนงศักดิ์ฯ ได้ให้แนวคิดว่าตัวท้องถิ่นพัฒนามาระดับหนึ่ง
สิ่งที่ต้องการจาก มท. คืออะไร
ประสบการณ์ในการทํางานกับท้องถิ่นและความเป็นประชาชน
จากประสบการณ์การทํางานในฐานะที่ได้คลุกคลีกับท้องถิ่น และโดยเฉพาะความ
เป็นประชาชน อยากจะมาเล่าในสิ่งที่มีความรู้สึกตลอดมา คงยอมรับในความเป็น มท. ที่
ต้องอยู่คู่เคียงกับบ้านเมืองนี้ โดยเฉพาะความสําคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ให้ความสําคัญกับ มท. ผมได้เห็น
ข่าวหนังสือพิมพ์ เห็นบทความชิ้นหนึ่ง ในขณะที่ว่าเรากําลังทําเรื่องถอดรหัสมหาดไทย
120 ปี เขาก็เขียนบอกว่าอยากให้ มท. เป็นปีที่หนึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นมี มท. ก็ยังนึกแปลกใจ
ว่ า ทํ า ไมถึ ง คิ ด เช่ น นั้ น วั น นี้ เ รามาถึ ง 120 ปี แ ล้ ว เหตุ ใ ดจึ ง อยากให้ ย้ อ นกลั บ ไปถึ ง
สมัยก่อน ผมเคยพูดในที่ประชุมท้องถิ่นถึงความรู้สึกที่เคยสัมผัสกับ ผวจ. สมัยเมื่อ 2030 ปีก่อน ความรู้สึกค่อนข้างแตกต่างจากปัจจุบันนี้ ความเป็นนักปกครองในสมัยก่อน
กับความเป็นนักบริหารสมัยนี้ ดูเหมือนจะแตกต่างกัน ทําให้พวกเราค่อนข้างจะห่างเหิน
กันมาก แต่ผมไม่ได้หมายถึง ผวจ. หรือนายอําเภอทุกท่าน อยากจะย้อนกลับไปว่าใน
สมัยก่อนนั้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ในส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจและเห็นใจว่าศัตรูที่ร้ายกาจของ
มท. คือนักการเมือง ซึ่งอาจมาจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้กระทั่ง สส. ก็สามารถ
ย้ายนายอําเภอได้ ก็คงไม่มีใครปฏิเสธตรงนี้ และกฎหมายห้ามไม่ให้ยุ่ง ไม่ให้เกี่ยวข้อง ผม
ว่าตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ มท. ในปัจจุบันนี้ยากที่จะขยับ ยากที่จะทําอะไรได้ ก็
เห็นใจและเข้าใจ แต่ถามว่าจะทําอย่างไร จะแก้อย่างไร เราพยายามทําให้ประชาชน
เข้าใจบทบาทอํานาจหน้าที่ ในขณะข้าราชการต้องมีความเป็นศักดิ์ศรีของข้าราชการ มท.
ฝ่ายท้องถิ่นต้องเป็นมือไม้หรือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการทํางาน ถ้าเรามารวมตัวกัน
อย่างจริงจัง ถ้าสามารถทําได้ แต่คงไม่ใช่ภายใน 1–2 ปีนี้ เพราะเป็นช่วงที่การเมืองแข็ง
เหลือเกิน ส่วนหนึ่งที่ประชาชนต้องการคือความมุ่งมั่นที่จะสร้าง มท. มาตั้งแต่แรกเริ่ม
โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้ม องถึงท้อ งถิ่น โดยเฉพาะประชาชนทุกวัน นี้ไม่ ไ ด้
ต้ อ งการอะไรไปมากกว่ า การต้ อ งการรั บ การบริ ก ารสาธารณะที่ ดี ขึ้ น ที่ มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐาน และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะ
ควรให้เขามีบทบาทในการตัดสินใจ การที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดูแล กํากับ สนับสนุน
ในการทํางานของ อปท. แต่วันนี้ชาวบ้านรู้สึกว่า อปท. ไม่สามารถทําอะไรให้เขาได้ เนื่อง
ด้วยหลายปัจจัย เช่นเดียวกัน อปท. มีความรู้สึกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
ที่ทําให้เขาสามารถมีอิสระในการทํางาน โดยเฉพาะตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาตรา
1 รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามเป็ น อิ ส ระแก่ ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น นับแต่วันนั้น ก็มี พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจเกิดขึ้นมา อปท. ทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐ ระหว่าง
๑๘

ผู้อภิปราย

ประเด็นความคิดเห็น
อปท. ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติ วันนี้มันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รธน. ปี
2540 และ 2550 เพราะมีปัจจัยหลายอย่างแทรกเข้ามา ผมเชื่อว่าในช่วงหนึ่งที่ มท.
กําลังเดินอย่างถูกทาง แต่มีปัญหาในเรื่องที่ผู้มีอํานาจได้คิดบางอย่างขึ้นมา ซึ่งสวนกับการ
กระจายอํานาจ ยกตัวอย่างว่าในการที่มีแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองขึ้นมา แต่รัฐบาล
กลับคิดให้อํานาจในการมีงบประมาณในการบริหารจังหวัด ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าขณะที่
รูปแบบการปกครองกําลังเดินไปได้ด้วยดี คือการให้อํานาจ ผวจ. ซึ่งมีอยู่แล้ว แต่การที่จะ
มาใช้งบประมาณในการที่ซ้ําซ้อนกันคือประเด็นสําคัญ แทนที่งบประมาณจะมาลงในทาง
เดียวกัน กลับให้ทางจังหวัดจัดการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคงไม่ทราบในแนวทางที่จังหวัดได้คิด
ได้วิเคราะห์ มีการดําเนินการตามแผนอย่างดี พอเข้าไปในที่ประชุม กนจ. ผมกับลุงแก้วฯ
ก็เป็นกรรมการ ปรากฏว่ามีการแตกกระจาย เหมือนงบท้องถิ่น งบที่จังหวัดคิดไปสอง
ล้าน สามล้าน ห้าล้าน กลับเป็นงบประมาณห้าแสน สองแสน สามแสน ห้าหมื่น เป็นงบ
บริหารประเทศซึ่งลงไปท้องถิ่นเหมือนกัน ผมว่าเป็นเรื่องที่ มท. ยากที่จะแก้ เพราะมี
ปัจจัยภายนอกแทรกเข้ามา โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่พูดตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้น
เราต้องมาคิดร่วมกันเพื่อหาทางออกว่าจะทําอย่างไร ท้องถิ่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งของ มท. ที่
ยากที่จะแยกออกไปได้ ขณะที่พวกเราเองมีความรู้สึกว่าอยากจะแยกออกไป เพราะ มท.
ไม่ได้ดูแล อปท. เท่าที่ควร กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองระดับชาติ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้
แต่ปัญหานี้จะแก้อย่างไร ต้องยอมรับว่าคงยากที่จะแก้ นอกจากให้ฐานประชาชนเข้มแข็ง
มากกว่านี้
ส่วนหนึ่งในวันนี้ คงจะต้องร่วมกันเช่นที่ท่านสมพรฯ ได้พูดถึงท้องถิ่นทุกวันนี้ในส่วน
ของงบประมาณซึ่งหลายคนมองว่างบประมาณค่อนข้างมากเป็น 1 ใน 4 ของประเทศ
(งบประมาณของ อปท. มากกว่าของ มท.) เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ของความเป็นการเมืองที่ทําให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ทําให้ขาดความเป็นอิสระ
ขาดหลายสิ่งหลายอย่าง วันนี้ท้องถิ่นไม่ได้เรียกร้องเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเอง แต่เรียกร้อง
เพื่อประชาชน เช่น นโยบายรัฐบาลที่จะพูดถึงท้องถิ่นชัดเจนนั้นไม่มี แต่เรื่องงบประมาณ
นั้นค่อนข้างชัดเจนว่าจะมาใช้งบประมาณในสัดส่วนของท้องถิ่น ตรงนี้ผมพูดที่ไหนก็มีคน
หาว่าบ่นเรื่องงบประมาณ แต่บางทีท่านอาจไม่ได้เห็นตัวเลขว่าเกิดอะไรขึ้นมา ที่ทําให้
ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลประชาชนได้เท่าที่ควร เพราะส่วนหนึ่งเกิดจาก มท. ที่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าในการเสนองบประมาณนั้น สถ. กับสํานักงบประมาณเป็นคนนําเสนอ ผมยกตัวอย่าง
ว่างบประมาณท้องถิ่นทุกวันนี้ ใน พรบ. แผนกระจายอํานาจนั้นได้กําหนดให้ร้อยละ 35
ต่อรายได้สุทธิรัฐบาล วันนี้ ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 27.27 ต่อรายได้สุทธิรัฐบาล ยอดเงิน
ประมาณ 570,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ภาษี จั ด สรร และงบอุ ด หนุ น ในเรื่ อ งของ
งบอุดหนุนนั้น อยากที่จะเรียนว่ายอด 236,500 ล้านบาท เป็นงบ free hand ที่ให้พวก
เราทําตามอํานาจหน้าที่เพียง 60,000 ล้านบาท นอกนั้นเป็นนโยบายรัฐบาลทั้งนั้น และ
เป็นโครงการที่ได้มาต้องจ่ายประมาณ 170,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นคงเห็นชัดว่า
ท้องถิ่นไม่สามารถทําอะไรให้ประชาชนได้มาก ซึ่งภาคประชาชนก็พูดว่า อบต. ไม่สามารถ
ทําอะไรได้ เทศบาลไม่สามารถทําอะไรได้ นี่คือปัญ หาในเชิงสนับสนุนงบประมาณที่
เกิ ด ขึ้ น ปั ญ หาตรงนี้ จ ะแก้ อ ย่ า งไร ในขณะที่ ห น่ ว ยเหนื อ คื อ การเมื อ งสั่ ง การในเรื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พกพา ก็เอางบประมาณสนับสนุนท้องถิ่น และปีนี้ในเรื่องของ อปท. เร่งด่วน
ซึ่งเดิมนั้นทางท้องถิ่นจังหวัดที่นั่งอยู่ตรงนี้ คงทราบดีว่าปี 2555 งบ อปท. เร่งด่วน ถูก
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แปรญัตติปรับลดงบประมาณท้องถิ่นลงมา แล้วตั้งเป็น อปท. เร่งด่วน แล้วให้ทางท้องถิ่น
ต่าง ๆ ของบประมาณเข้าไป แต่ปีนี้แทนที่จะแปรญัตติปรับลดงบประมาณลงมา เขาตั้งใน
งบประมาณเลย นี่ไม่ได้มาจาก มท. แต่มาจากการสั่งการของรัฐบาล ตั้งอยู่ประมาณ
14,000 ล้านบาท ปรากฏว่าแปรญัตติเพิ่มอีก 3,000–4,000 ล้านบาท เป็นประมาณ
17,000 ล้ า นบาท เป็ น อปท. เร่ ง ด่ ว น (อปท. เร่ ง ด่ ว นเป็ น งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง ที่
การเมืองสั่งมา) นี่คือปัจจัยที่ทําให้เกิดมีปัญหาและเกิดช่องว่างระหว่างอํานาจในกับ
ท้องถิ่น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความยากลําบากเหลือเกิน แนวทางแก้ที่ผมยังไม่สามารถหา
ให้ท่านได้ เพียงแต่ว่าทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้มแข็งมากกว่านี้ ในส่วนที่
สํา คั ญ คื อ การที่ มี น ายอํ า เภอ มี ผวจ. กํ า กั บ ดู แ ล เพราะฉะนั้ น มท. ในหลัก การของ
รัฐธรรมนูญ ความเป็นอิสระตลอดจนการกํากับดูแลยังคงเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ให้มา จึงอยากให้ทุกท่านรู้สึกว่าท่านก็คือประชาชนเหมือนกัน ความเป็นข้าราชการของ
ท่าน ท่านก็คือประชาชน อยากให้มองท้องถิ่นในส่วนที่เป็นประชาชน เพื่อมาช่วยเหลือ
การทํางานซึ่งกันและกัน
ในสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรี เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายอําเภอ ผวจ. ถ้าเป็น
พวกกั น มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก ขอให้ ค วามมุ่ ง หมายอยู่ ที่ ป ระชาชน ให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เช่นที่ท่านสมพรฯ ได้พูด ถ้าเรามีเจตนารมณ์ตรงนี้ ในส่วน
ของความเป็นการเมืองที่เข้ามายุ่งกับพวกเรา มันจะจางไป เบาไป ถ้าประชาชนเป็นพวก
กั บ เราได้ มี ท างเดี ย วคื อ สร้ า งประชาชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ให้ เ ขามี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งาน
สามารถเข้ามาดูแล กํากับ มีการเสนอแนะได้ ปัญหาตรงนี้เรายังขาดอยู่ และประชาชน
ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาในเรื่องของการทํางานตรงนี้ ในส่วนที่สําคัญคือประเด็นหลักทําอย่างไร
ให้ประชาชนได้มีความเข้มแข็ง การที่อยู่ ๆ พวกเรามาคิดเรื่องการเลือก ผวจ. ซึ่งเราคง
ปฏิเสธในหลักสากลหรือในหลักกระจายอํานาจไม่ได้ แต่ในวันนี้ ผมมีความรู้สึกอยากให้มี
การทดลองในพื้นที่บางแห่ง แต่ไม่ใช่ว่าเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นมาทันที ซึ่งเชื่อว่ายังเป็นไป
ได้ยาก เรายังเป็นคนไทยความรู้สึกที่ได้ร่วมทํางานกันมา มีความรู้สึกถึงกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายอําเภอ ผวจ. ในทางที่ดี ลักษณะที่มาเปลี่ยนแปลงทันทีนั้น ผมมีความเห็นสอดคล้อง
กับท่านสมพรฯ ว่าคงเป็นไปได้ยาก คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างนาน แม้ว่า
วันนี้ทางพรรคเพื่อไทยมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีการผู้อํานวยการเขตเป็น
นายกเล็ก ๆ ซึ่งก็มีแนวโน้มอยู่ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จหรือไม่อย่างไร สําหรับหลักการ
ของการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นมา ผมไม่อยากพูดว่าเป็นการลดบทบาทของ ผวจ. หรือ
นายอําเภอ แต่อาจจะปรับเปลี่ยนบทบาทบางสิ่งบางอย่างให้กระชับหรือให้มากกว่านี้ใน
การช่วยเหลือดูแลหรือร่วมกันทํางานมากกว่า ในส่วนหนึ่งของหลักการกระจายอํานาจคือ
ภาวะการกระจายให้ท้องถิ่นเป็นมือเป็นไม้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพราะฉะนั้น
ความคิดอันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งคิดว่าสูญเสีย ผมว่าไม่ใช่ เป็นการช่วยกันทํางาน
ให้บ้านเมืองมากกว่า ในความรู้สึกที่คลุกคลีกับ ผวจ. นายอําเภอมานาน มีความรู้สึกว่าถ้า
จะช่วยกัน ร่วมมือกันทํางาน ผมเชื่อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้น และตรงกับเจตนารมณ์ของ
มท. ที่พูดถึงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ถ้าร่วมมือกันเราสามารถทําได้ จะทําอย่างไร เราจะ
จับมือกัน และร่วมกับชาวบ้าน ข้าราชการ และท้องถิ่น รวมทั้งท้องที่ด้วย ปัจจัยภายนอก
อย่างหนึ่งที่มองเห็นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ในส่วนหนึ่งที่กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ที่
ห้ามไม่ให้ยกเลิกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะเดียวกันกฎหมายเทศบาลบอกว่าเทศบาล
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ประเด็นความคิดเห็น
ตําบลเมื่อมีการยกเป็นเมือง และให้ยกเลิกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะเดียวกันมีกฎหมาย
ในเรื่องสภาองค์กรชุมชนเข้ามา ซึ่งทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันมากขึ้น ลุงแก้วฯ คงชี้แจง
ได้ดีว่าเจตนารมณ์เกิดขึ้นมาอย่างไร แต่สื่อที่ออกมา ตลอดจนกระบวนการที่แสดงให้เห็น
ว่าจะเกิดการแย่งชิงความเป็นการเมืองทําให้เกิดปัจจัยที่ทําให้พวกเราไม่สามารถเดินไป
ด้วยกันได้ สุดท้ายขอย้ําว่าอยากเรียกศักดิ์ศรีของข้าราชการ มท. กลับมา และร่วมมือกัน
ต่อสู้กับความเป็นการเมืองที่ไม่ดี บางสิ่งบางอย่างขอให้ท่านเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน และ อปท. เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ แก่พี่น้องประชาชน
สรุปประเด็นของท่านทนงศักดิ์ฯ
1) ประชาชนอยากได้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่ท้องถิ่น
ทํ า ไม่ ไ ด้ หรื อ ทํ า ไม่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ อ ยากให้ ทํ า เพราะการเมื อ งแทรกแซง
การเมืองแยกงบประมาณที่ให้ร้อยละ 35 แต่ให้จริง ๆ ร้อยละ 27 ซึ่งงบประมาณก่อนปี
2540 ได้รับเพียงร้อยละ 9 ก็ดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงที่เขากําหนดไว้ นอกจากนี้ งบประมาณ
ถูกใช้ไปแบบเบี้ยหัวแตกจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง อีกทั้งนํางบประมาณของ
อปท. ไปดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้จากทางการเมือง ทาง
ท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนไม่ได้ ต้องโทษ มท. เพราะกระบวนการเกิดจาก มท. ที่ไปรับ
ใช้ นั ก การเมื อ ง ทํ า อย่ า งไรประชาชนจะอยู่ ดี กิ น ดี ทํ า อย่ า งไร มท. จะยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงกระจายอํานาจ และมาร่วมกันเพื่อบริการประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2) ท่านสมพรฯ และท่านทนงศักดิ์ฯ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งใน
เรื่องชุมชน การกระจายอํานาจ และการทําให้ประชาชนเข้มแข็ง ต่อไปจะได้ฟังลุงแก้วฯ
ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่แท้จริง ท่านทํางานกับภาคประชาชนมานาน อยากทราบความ
คิดเห็นของท่านว่าในอนาคตภาคประชาชนมีบทบาทขนาดไหน ฝ่ายภาครัฐ ฝ่ายท้องถิ่น
ควรจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร
แนวคิดเรื่องการเลือกตั้ง ผวจ. ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ผมเองเป็นประชาชนเต็มขั้น เคยลงท้องถิ่นครั้งเดียว ก็แพ้ 1 คะแนน ถือว่าเราได้
ทดสอบตัวของเราเอง ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะพูดว่าชุมชนเป็นอย่างไร
ท้องถิ่นเป็นแบบไหน ผมอยากจะตอกย้ําความคิดที่พวกเรากังวลอยู่ดังนี้
1) การเลือกตั้ง ผวจ. ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็นกระแสวลีใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งผม
ตอกย้ําเลยว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ ณ ปัจจุบัน ส่วนอนาคตยังไม่รู้ เพราะเราเห็นคนส่วน
หนึ่งกําลังคิดที่จะยกเรื่องราวต่าง ๆ ให้เกิดกระแสที่ว่าเชียงใหม่จะเลือกตั้ง ผวจ. จะมี
ธรรมนูญชุมชน ถามว่าปัจจุบันเป็นไปได้หรือไม่ ในโลกแห่งความจริงวันนี้ เราต้องมอง
ย้อนกลับไปดูว่าชุมชนท้องถิ่น ตัวองค์กรชุมชนเอง ระบบคิด ระบบการจัดการ ลุกขึ้นมา
จัดการตนเองได้พอประมาณเท่านั้น ถามว่าส่วนหนึ่งคิดหรือไม่ คําตอบคือคิด แต่ถามว่า
ข้างล่างพร้อมหรือไม่ คําตอบคือยังไม่พร้อม อันนี้ต้องมั่นใจด้วยกัน แล้วส่วนหนึ่งคําว่า
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไม่ใช่เอาส่วนหนึ่งส่วนใด ยุบส่วนหนึ่งส่วนใดออกไปคงไม่มี
แน่นอน ในระบบคิดทั้งหมดขององค์กรชุมชนเราต้องการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มา
ทํางานภายใต้เจตนารมณ์หรืออุดมการณ์ร่วมกัน ที่นําไปสู่บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้คนใน
ชุมชนนี้พ้นทุกข์ มีความสุขในมวลรวมให้ได้ นี่คือสิ่งที่สําคัญ ไม่ใช่บอกว่าต้องยุบภูมิภาค
เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นการบอกกล่าว แต่หลักคิดที่สําคัญมันยังไปไม่ถึง ถึงมีเสียงข้างมาก
ก็ยังไปไม่ได้ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการคิดแบบนี้ และพัฒนาการใช้ปัญญาใช้ความรู้เดินทาง
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ไป มันจะนําทางไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เราเคยประสบมาแล้ว และเคย
บรรลุมาแล้วในเรื่องของท้องถิ่น
2) การปกครองในอดีตสามารถปกครองได้ง่าย เพราะสังคมยังอยู่ในวงแคบ ไม่
สามารถจะเปิดอะไรได้หมด และวิถีทางวัฒนธรรมยังมีอยู่ ทั้งวิถีการกิน วิถีการอยู่ร่วมกัน
วิถีการเป็นเจ้าบ้าน เมื่อก่อนมีเรื่องมีราว มีผู้เฒ่าเป็นผู้ตัดสิน ไม่ต้องถึงโรงถึงศาล เพราะ
เขาใช้ความดีความงามในการพัฒนา นักพัฒนาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดในช่วงนั้น
ท่านลงไปเมื่อใดชุมชนจะไม่ปฏิเสธเลย และพูดคุยกันฉันท์พี่น้อง ให้เกียรติกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ชุมชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
3) ชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเขาเสพสื่อได้หลายทาง ไม่ว่า
จะเป็นสื่อทาง Internet โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ถามว่าวันนี้ชุมชนเข้มแข็งหรือไม่ ตอบ
ได้ว่าเข้มแข็งแล้วเพราะได้รู้ข้อมูลข่าวสาร แต่สิ่งที่มีปัญหาคือการบริโภคโดยไม่แยกแยะ
สิ่งที่ถูกต้อง เพราะการเสพสื่อที่ไม่แยกแยะ ไม่วิเคราะห์ ไม่กลั่นกรองว่าอะไรเป็นสาระที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ทําให้วิถีชุมชนท้องถิ่นล่มสลายไปเกือบ
80% หาคนทํางานหน้าที่พลเมืองไม่ได้ คิดว่าธุระไม่ใช่ ถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้อง
ท้องถิ่น ยาบ้าเต็มบ้านเมืองต้องผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ด่าถึง ผวจ. นายอําเภอ ทั้งที่คนที่ติดยา
ก็เป็นลูกของตัวเอง เหตุใดจึงไม่ด่าตัวเองบ้าง ในที่สุดคือการล่มสลายทางความคิดของ
ชุมชน วิถีชาวบ้านในอดีตหากเกิดอะไรขึ้นในชุมชนจะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วันนี้พอ
เราไปตั้งองค์กรขึ้นหลายกลุ่มซึ่งเป็นองค์กรตอบสนองนโยบายของรัฐเป็นส่วนมาก เช่น
อสม. ทําให้ทุกวันนี้ จิตวิญญาณในความเป็นพลเมืองหายไป และค่อย ๆ หายไปทีละน้อย
ดูได้จากปัญหาขยะที่เกิดขึ้นเต็มบ้านเมืองต้องให้ท้องถิ่นดูแล ทั้ง ๆ ที่ขยะมาจากเราทุก
คน ทุกวันนี้พยายามใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนหลักในการพัฒนาเพราะมีส่วนผสม
ครบแล้ว ถ้าเป็นรถถือว่าครบแล้ว เพราะมีคนขับ มีล้อ มีทุกอย่างแล้ว แต่วิ่งไม่ได้เพราะ
ขาดปัญญา ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่ 11 ตําบลพนางตุง ผมบอกต่อไปนี้ต้องรู้บทบาท
หน้าที่ก่อน กรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่อะไร ต้องมานั่งรวมกันให้เกิดเวทีการพูดคุย ให้
ทราบบทบาทหน้าที่ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ แต่ความรู้
ต้องใส่ความดี ความงามไปด้วย
4) ชุมชนเมื่อ ปี 2549 และ 2551 พรบ. องค์กรชุมชนผลักดันให้เกิด พรบ. สภา
องค์กรชุมชนขึ้นมา ผมเชื่อเมื่อเป็น พรบ. แล้ว ทุกส่วนต้องรับรู้ รับทราบ ถึงเข้าใจไม่มาก
แต่ ใ ห้ เ ข้ า ใจว่ า พรบ. ฉบั บ นี้ ไม่ ใ ช่ พรบ. โครงสร้ า งเชิ ง อํ า นาจ เพราะผมอยู่ ใ น
กระบวนการคนหนึ่งที่ผลักดันเข้าไป เป็น พรบ. ที่มีที่ยืนทางสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะ
เชื่อมร้อยท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรต่าง ๆ ให้มีเวทีและมีกฎหมายรองรับในการตัดสินใจ
เพื่อการพัฒนา แต่ไม่ใช่ว่าตัว พรบ. เป็น พรบ. เชิงอํานาจ เพราะอํานาจจะมีได้ต่อเมื่อ
ต้องบูรณาการท้องถิ่น ท้องที่และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อนามัย วัด โรงเรียนที่อยู่ในตําบล
มาคิดร่วมกันว่าจะพัฒนาตําบลตนเองแบบไหน จะใช้เครื่องมืออะไร จะใช้ทรัพยากรจาก
ส่วนไหนของท้องถิ่น นี่คือหลักสําคัญ ผมเคยคิดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนก็
ไม่ได้ เพราะจะเป็นสมาชิกได้ต้องมาจากองค์กรที่ท่านเคยไปตั้ง เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มต่าง ๆ ต้องไปจดแยกและจัดตั้ง ในมาตรา
21 ประสานงาน พัฒนา ร่วมไม้ร่วมมือ จัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อให้เกิดทิศทางที่
ถูกต้องโดยใช้หลักการชุมชนเป็นแกนหลักในพื้นที่ พื้นที่เป็นหลัก ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
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ของการพัฒนา นี่คือตัว พรบ. ถ้าเข้าใจจะทราบว่า พรบ. นี้ไม่น่ากลัว เพราะ พรบ. นี้เป็น
พรบ. เชิงการบูรณาการมากกว่า ถ้าสามารถรวมพลังกันได้ เขามีสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา
เพื่อต้องการให้มีการพูดคุยและตัดสินใจร่วมกัน ถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็นําเสนอตามลําดับขั้น
เช่น ให้นายอําเภอ ผวจ. ตัดสินใจ โดยทําตามกระบวนการ ไม่มีอํานาจสูงสุด เพราะมัน
เป็นตัว พรบ. วันนี้ตั้งไปแล้วเกือบทั่วทั้งประเทศ ตอนนี้กําลังขับเคลื่อนที่จะเลือกสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนไปเป็นสมาชิกสภาการเมือง เพราะเป็นกฎหมายแฝงซึ่งกันและกัน แต่
ถามว่าที่ตั้งแล้วเข้มแข็งหรือไม่ ตอบว่ามีทั้งแข็งและไม่แข็ง
5) เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับที่ท่านสมพรฯ พูด เพราะปัจจุบัน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าชุมชนสามารถ
จัดการในเรื่องราวบางเรื่องได้ประมาณ 80% เช่น ที่ท่าข้าม บัวใหญ่ หรือที่น่าน ถ้าให้
โอกาสและจังหวะที่ดี การมีส่วนร่วมในการคิด หากชุมชนคิดจะฟันธงได้เลย เรื่องเงินมาที
หลัง คิดเรื่องงานก่อน โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และหาข้อยุติร่วมกันโดย
ใช้วิถีทางสังคมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน ถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
เชื่อมั่นแล้ว บทบาทที่สําคัญในหลักคิดของชาวบ้าน ถามว่าวันนี้เขามอง มท. แบบไหน
เขายังให้เกียรติและเชื่อมั่นศรัทธาว่าไม่ว่าท่านอยู่ใน มท. จะเป็น สถ. ปค. หรือส่วนไหน
ของ มท. เขายั ง ยอมรั บ ขอให้ ท่ า นเข้ า ไปหา แต่ อ ย่ า ไปครอบงํ า ทางความคิ ด ของ
ประชาชน ควรไปถามและเรียนรู้ร่วมกับเขา พร้อมกับไปเติมสิ่งที่เขาขาด อย่าไปใส่สิ่งที่
เขามี เขาจะไม่รับ เพราะเขาได้เรียนรู้ในบางเรื่องแล้ว เราต้องศึกษาให้ดี ชุมชนไม่ได้
ปฏิเสธท่านปลัด พัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น เขายังไปกันได้ เพราะท้องถิ่นคือผู้ใหญ่บ้าน
เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ท่านนายกหรือผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเป็นผู้เลือกเข้ามาทั้งสิ้น แต่
คนแต่งตั้งคือนายอําเภอ ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของชุมชนว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านถึงจะดี
หรือไม่ดีให้เขาตรวจสอบกันเอง ถ้าไปแล้วต้องไปเสริม ไปสร้างในส่วนที่เขาขาด ให้เขาได้
เรียนรู้มากขึ้น
6) มท. ต้องสร้างเวทีกลางของสังคมทุกระดับ (ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือเวที
กลางระดับชาติ) ที่มีสาระที่สําคัญเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เจตนารมณ์
และเป้าประสงค์เดียวกันว่าจะสร้างชุมชนเข้มแข็ง และให้ชุมชนพ้นทุกข์ แต่ต้องสร้างสุข
ในมวลรวม คนไปทําก็ได้ความสุข คนถูกกระทําก็ต้องมีความสุข นี่คือความสุขในมวลรวม
โดยใช้ระบบการปรึกษาหารือ สุมหัวคุยกัน แล้วใช้ข้อมูล ใช้ปัญญาจากภายนอกคือจาก
ท่าน และปัญญาจากภายในที่สั่งสมและสืบทอดรุ่นต่อรุ่น การแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วม ถาม
ชาวบ้านเมื่อก่อนเขาไม่กลัว เขาเตรียมการล่วงหน้า ณ วันนี้รอนายก รอนายอําเภอ แต่
วันนี้ชาวบ้านคิดใหม่ เขาตั้งสวัสดิการชุมชน แล้วตัดเงินส่วนหนึ่งมาไว้เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ท่านสมพรฯ รู้ดี โดยการสนับสนุนของรัฐบาลชุดที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ให้
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองโดยสร้างหุ้นส่วนขึ้นมา ถ้าสนับสนุนให้ดูสถานะทางการเงิน
การคลังด้วย เมื่อมีเวทีกลางที่มีสาระ ทําให้มีข้อมูล และมีวิธีการจัดการ มันทําให้เวที
เหล่านี้เป็นเวทีประชาธิปไตยโดยยึดหลักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นอกจากนี้
เขายังเชื่อมั่นว่าระบบบริหารจัดการของ มท. ยังไปได้ แต่ต้องเปลี่ยนบทใหม่ ต้องเล่นบท
ส่งเสริม/สนับสนุน และติดตามประเมินผลให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุน
และผู้ปฏิบัติการ
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นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นความคิดเห็น
7) มท. จะทําอย่างไรให้เกิดหุ้นส่วนทางการพัฒนา อันนี้สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น ปค.
สถ. พช. หรือส่วนอื่นในจังหวัดส่วนภูมิภาค ต้องเกิดหุ้นส่วนในการพัฒนาไม่ว่าความรู้ คน
งบประมาณ เพราะเป้าหมายสุดท้ายก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท่านไม่ต้อง
กังวล ท่านยังเป็นข้าราชการที่ชุมชนต้องการอยู่
สรุปประเด็นของลุงแก้วฯ
1) ปั จ จุ บั น นี้ ข้ า ราชการมั ก จะห่ า งเหิ น จากชุ ม ชน การลงสู่ ชุ ม ชนลดน้ อ ยกว่ า
สมัยก่อน ขณะเดียวกันภาคประชาชนแม้ความรู้จะมากขึ้น รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แต่
บางครั้งไม่ได้รับโดยการกลั่นกรองโดยใช้สติปัญญา
2) หาคนที่เป็นพลเมืองไม่ได้ เพราะเป็นคนที่มี จิตสาธารณะ และมีบทบาทเพื่อ
ส่วนรวม ปัจจุบันประชาชนจํานวนมากอยู่แบบตัวใครตัวมัน
3) พรบ. สภาองค์กรชุมชน ซึ่งกําลังขับเคลื่อนอยู่ เป็น พรบ. นี้มุ่งเน้นที่จะสร้างเวที
ประชาคมเพื่อให้มีสภาที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
4) ต้ อ งเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาว่ า ประชาชนสามารถจั ด การตนเองได้ ขอให้ เ ชื่ อ มั่ น ใน
ประชาชน
5) ประชาชนยั ง ให้ เ กี ย รติ แ ละยอมรั บ ข้ า ราชการ มท. แต่ อ ย่ า ไปครอบงํ า เขา
ปัจจุบันนี้เขาเติบโตขึ้นพอสมควร ให้ไปเติมสิ่งที่เขาขาด ให้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
6) มท. ควรสร้ า งเวทีป ระชาคมให้ เ ข้ ม แข็ ง ขึ้ นในทุก ระดับ เพื่อ ให้ มีวาระที่ เป็ น
ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน มีการปรึกษาหารือโดยใช้ข้อมูล สติปัญญา และภูมิปัญญา
7) ทําอย่างไรจะเกิดหุ้นส่วนในการพัฒนา ทั้งเรื่องความรู้ คน งบประมาณ ให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
หลังจากให้ภาคประชาชน/ภาคท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากพูดก่อนว่าคิดอย่างไร ต่อไป
เป็นหน้าที่ให้ท่านผู้ว่าเชิดศักดิ์ฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะที่
เป็นภาครัฐ เป็นข้าราชการมีประสบการณ์ทํางานใน ปค. มากมาย ที่ผ่านมาท้องถิ่น
ประชาชนคิดแบบนี้ ภาครัฐจะตั้งรับอย่างไร
สิ่งที่เป็นจุดอ่อนภายในของ มท.
ผมเป็นลูกหม้อ มท. คนหนึ่ง เริ่มรับราชการเป็นปลัดอําเภอ ตั้งแต่ปี 2519 ใช้เวลา
เป็นปลัดอําเภอ 14 ปี เป็นนายอําเภอครั้งแรกเมื่อปี 2533 เป็นนายอําเภอ 12 ปี ใน 6
อําเภอ เป็นผู้อํานวยการสํานักในส่วนกลาง 2 ปี และเป็นรอง ผวจ. 5 ปี เป็น ผวจ. ครั้ง
แรกที่จังหวัดพะเยา และย้ายมาที่สมุทรปราการ เป็นผู้ตรวจราชการ มท. 5 เดือน เหลือ
5 เดือนสุดท้ายของการรับราชการ ได้มาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นจังหวัดภาคใต้
ครั้งแรกในชีวิตการรับราชการ ที่เล่าประวัติให้ฟังเพื่อให้ท่านวิเคราะห์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ทําไมระยะเวลาในการเป็นนายอําเภอ เป็น รอง ผวจ. จึงใช้เวลานาน
1) ชีวิต 36 ปีของการอยู่ มท. ดูแล้วความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ทําให้ มท. ดีขึ้น
มีความเข้มแข็งมากขึ้น แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ในความคิดของผม เพราะว่า 36 ปีที่แล้ว
เป็นอย่างไร ความคิด/ทัศนคติ ความคิดความอ่านของคน มท. แทบไม่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้เปิดเวทีอบรมเรื่องแผนอําเภอที่โรงแรมนี้ ซึ่งจัดโดยกองวิชาการ
จึงได้นึกย้อนไปว่าเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งพูดเรื่อง กชช. 2 ค. จปฐ. และการทํา
แผนชุมชน เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เป็นปลัดอําเภอครั้งแรก จนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเวลา 36
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ปี ก็ยังพูดเรื่องเดิม ผมเคยรับราชการอยู่กองวิชาการและแผนงานมาก่อนประมาณ 4–5
ปี จึงรู้เรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวล เช่นที่หลาย ๆ ท่านพูดว่ามีหลาย
ปัจจัยที่ทําให้ มท. เหมือนย่ําอยู่กับที่ ไม่มีการพัฒนาองค์กร ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้ า งสรรค์ แม้ โ ลกจะเปลี่ ย นแปลงไปมากมาย แต่ มท. เราค่ อ นข้ า งจะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือการแบ่งแยก
กรมต่าง ๆ อย่าง สถ. เดิมเป็นกองหนึ่งใน สถ. หรือกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดิมเป็น
กองป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ใน ปค. ช่ ว งที่ ผ มรั บ ราชการแรก ๆ แต่ เ นื้ อ หาไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องโครงสร้างเพียงเล็กน้อย สิ่งที่เราพูดมาตลอด
คือ เราทํางานให้ประชาชนเพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ตั้งแต่รับราชการในปี 2519 ก็ได้รับ
การปลูกฝังในเรื่องสร้างให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ต้องพัฒนาให้ประชาชนรู้จักการมี
ส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้พูดมาตั้งแต่ 36 ปีที่แล้ว ถึงวันนี้เรายังพูดในเรื่องเหล่านี้อยู่ ผมว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของ มท. ในระยะ 40-50 ปีที่ผ่านมา ดู
ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้า
2) ความไม่เป็นเอกภาพใน มท. ทั้ง ปค. สถ. พช. ทด. ยผ. และ สป. เชื่อว่าหลาย
ท่านที่อยู่หน่วยงานที่ไม่ใช่ ปค. หรือ สถ. มีความรู้สึกเหมือนลูกเมียน้อย มีความรู้สึก
เหมือนไม่ได้รับความเท่าเทียม ทั้งที่เติบโตมาด้วยกัน ทําไมบางคนได้เป็น รอง ผวจ. เป็น
ผวจ. แต่ ต นเองต้ องเป็น โยธาธิก ารจั งหวั ด เป็นพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด หรื อ สถ. เองก็
เช่นเดียวกัน เดิมท้องถิ่นจังหวัดเป็นแค่ซี 8 แต่ตอนนี้ดีแล้วที่ปรับมาเป็นซี 9 มีโอกาสที่
จะได้เติบโตมาเป็น ผวจ. รอง ผวจ. ใน มท. เองยังไม่มีเอกภาพ มีความเหลื่อมล้ําอยู่ ถ้า
ผมไม่ได้อยู่ ปค. โอกาสที่จะเติบโตมาเป็น ผวจ. คงน้อยมาก สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ทําอย่างไรให้ มท. ให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันก่อนในกลุ่มข้าราชการทุกกรม ในเมื่อ
ทุกคนมีคุณสมบัติ มีสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ได้แตกต่างกัน คือจบนิติศาสตร์ จบรัฐศาสตร์ ทํา
อย่างไรให้ทุกกรมมีความเท่าเทียมกัน เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร คือ
การที่เกิดความไม่เป็นธรรม ทําให้เกิดความไม่จงรักภักดี ผมเห็นคนที่ออกจาก มท. ไป
แล้ ว หรื อ เกษีย ณออกไป มี แ ต่ ด่า กระทรวง ไม่ มีใ ครชื่ น ชม ไม่ มี ใ ครยกย่อ ง อั นนี้ คื อ
อันตรายที่คนภายในก็ขาดความรักและความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งพื้นฐานเกิดจาก
ความไม่เป็นธรรม ความไม่เข้าใจกัน โดยที่ไม่ได้พูดถึงปัจจัยภายนอก ที่ท่านทนงศักดิ์ฯ
พูดเรื่ องการเมืองแทรกแซงซึ่งเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แ ล้ว ส่วนภายในเองก็มี ความ
เหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น นอกจากนี้ การประสานงานและการบูรณาการ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ก็ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะต่ า งคนต่ า งทํ า งาน เหมื อ นที่ เ ราว่ า
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี 14 องค์ ช าย มท. ก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น เพราะมี 6–7 องค์ ช าย
เหมือนกัน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน มท. จึงไม่เกิดพลัง ไม่เกิดความเข้มแข็งใน
องค์กร
3) การทํางานของเราที่ยึดโยงกับประชาชน แต่การปฏิบัติงานในพื้นที่ของเรายังไม่มี
ความเป็นเอกภาพ เมื่อไม่เป็นเอกภาพการทํางานก็แข่งขันกัน ชิงดีชิงเด่นกันในระดับ
พื้นที่ ฉะนั้น การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน/ชุมชน จึงไม่มีพลัง ขาดประสิทธิภาพ
แต่ก่อนนี้ พช. มีความโดดเด่นอย่างมาก สมัยที่เป็นนายอําเภอต้องอาศัย พช. ในการ
ทํางานเพื่อสร้างมวลชนและสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ภารกิจชัดเจนว่าเกี่ยวกับ
เรื่องเด็ก คนชรา สตรี ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ที่ยึดโยงอยู่กับ
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ประชาชน แต่ปัจจุบันงานเหล่านี้ของ พช. หายไปหมด เหลือแต่งาน OTOP ที่เห็นอยู่ ใน
เรื่องภูมิภาคท้องที่กับท้องถิ่น เป็นเรื่องสัจธรรม เมื่อท้องถิ่นโตขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิด
ความขัดแย้งหรือแตกแยกระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ระหว่าง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ อบต. ส่วนใหญ่จะเหมือนเสือ 2 ตัวอยู่ใ นถ้ําเดียวกัน มีความ
หวาดระแวง แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ
อบต. ไปในทางเดียวกัน ซึ่งมีไม่ถึง 10% ที่สมัครสมานกลมเกลียวกัน เมื่อท้องถิ่นกับ
ท้องที่มีความแตกแยก ไม่มีความกลมเกลียวในพื้นที่ เราจะหวังให้สร้างความเข้มแข็งให้
ประชาชนได้อย่างไร ฉะนั้น ผมว่าจะทําอย่างไรให้ท้องถิ่น/ท้องที่สามัคคีกัน ทุกคนอยาก
เห็นอย่างนั้น แต่วิธีการที่จะไปสู่ตรงนั้น จะทําอย่างไร เป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกันคิด
เป็นไปได้หรือไม่ว่าใน อบต. ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นที่ปรึกษาเพื่อความผสมผสาน
กลมกลืนกัน เพราะเราต้องยอมรับว่ากํานัน ผู้ใหญ่บ้านเติบโตมาตั้งแต่ปี 2457 รวมเป็น
เวลา 100 ปีแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 หากจะถูกยกเลิกไปก็คงรู้สึกว่าขาดหายไป
สามารถยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่เกาะสมุยซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทั้งเกาะ ผม
เห็นใจนายอําเภอ ปลัดอําเภอบนเกาะ ทุกวันนี้ต้องทํางานโดยไม่มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แม้ แ ต่ค นเดี ย ว ทั้ง ที่มีง านมากมายที่ก ระทรวง ทบวง กรมสั่ง ให้น ายอํ า เภอทํ า ทั้ง ที่
นายอํ า เภอมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยถื อ กฎหมายประมาณ 200 ฉบั บ แต่ ไ ม่ มี กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้านช่วยทํางานแม้แต่คนเดียว การทํางานอาศัยลําพังท้องถิ่นซึ่งเป็นเทศบาล การ
ทํางานของท้องถิ่นก็ต้องยึดเสียงของประชาชนหรือเสี ยงคะแนนเป็นหลัก จะจับลู ก
ชาวบ้านเรื่องเสพยาเสพติดก็กลัวเสียคะแนนนิยม เดี๋ยวเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ได้รับเลือก
ยิ่งอยู่ในช่วงของการหาเสียงยิ่งต้องระวังตัว ฉะนั้น การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ก็อาจ
มีความย่อหย่อน ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเฉียบขาด โดยสรุปแล้วเป็นเรื่อง
ของการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือระหว่างหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานใน
พื้นที่ เป็นโจทย์ที่สําคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นถึงจะมีพลัง และลงไปถึงมือของประชาชนได้
4) ทําอย่างไรถึงจะทําให้ มท. มีความสง่างามปราศจากการแทรกแซงการเมือง ผม
ชอบใจที่ท่านทนงศักดิ์ฯ พูดเป็นอย่างยิ่ง แต่ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไร ทุกวันนี้
ทางการเมืองมาแทรกแซงอย่างมาก อยากเห็นน้อง ๆ รุ่นหลัง ๆ มีความมั่นคงในอาชีพ
และหน้าที่การงาน ทํางานอย่างมีขวัญ มีกําลังใจ ยิ่งใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองมากยิ่งถูกกด
ถูกบีบมาก ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเป็นเวรกรรมของบ้านเมือง
5) บทบาทของ มท. เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่แล้ว เราดูสถานการณ์ในปัจจุบัน
เรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือเรื่องปรองดอง ในสมัยก่อนถ้าสั่งมาทาง มท. ใช้เวลาไม่นานทุก
อย่างก็จบ ซึ่งประชาชนจะรู้เรื่องและเข้าใจทั้งหมด โดยไม่มีความแตกแยกด้านความ
คิดเห็น แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น กลไก มท. มันเหมือนนิ่ง ถ้าถามประชาชน
เรื่องโพล รธน. มีแ ค่ 10-20% ที่ รู้เรื่อง รธน. แต่ไม่รู้ ว่าเขาแก้เรื่องอะไร เพื่ออะไร
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียด ทําอย่างไรจะให้ มท. เราทําหน้าที่ตรงนี้ ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไปถึงมือประชาชนได้ แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้
รับการสั่งการในเรื่องนี้ ทั้งเรื่องปรองดอง หรือแก้ รธน. ที่เป็นเรื่องเป็นราว ฉะนั้น ก็ยัง
เล่นกันอยู่ในสื่อต่าง ๆ เท่านั้น ที่ฝ่ายการเมืองมีการโต้กันไปมา ประชาชนส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้รับรู้ หรือรับทราบอะไร
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ประเด็นความคิดเห็น
สรุปประเด็นของท่านเชิดศักดิ์ฯ
1) มท. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมานานแล้ว 40–50 ปีที่ผ่านมา ถูกปลูกฝัง
ในเรื่ อ งการบํ า บั ด ทุก ข์ บํ า รุ ง สุ ข ทํ า ประชาชนให้ เ ข้ ม แข็ ง แต่ ไ ม่ มี อ ะไรคื บ หน้ า เป็ น
ประเด็นที่มีความสําคัญ
2) ความเป็นเอกภาพและการบูรณาการในกระทรวงยังมีความเหลื่อมล้ํา ไม่มีความ
เสมอภาค การจะบูรณาการจึงเป็นเรื่องยาก ทัศนคติที่จะเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรก็
ไม่เกิด เพราะตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นจุดอ่อนภายในของ
มท. ทั้งนี้ ยังมีปัญหาในการลงพื้นที่ เนื่องจากไม่บูรณาการตั้งแต่กระทรวง การลงพื้นที่ก็
ไม่บูรณาการ มีการแข่งขันกันเอง ชิงดีชิงเด่นกัน ไม่เข้มแข็ง ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
คู่กัดสําคัญของภูมิภาคคือท้องที่กับท้องถิ่น ซึ่งแตกแยกกัน เข้าวัดคนละวัด ที่สําคัญ
80% มีปัญหาในเรื่องไม่มีการประสานงานกัน ทําอย่างไรจะเกิดการบูรณาการอย่าง
สง่างาม โดยไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรก
3) กลไกการทํางานของ มท. (ทํางานอย่างประหยัด ทํางานได้ผล ทํางานใหญ่ ๆ ได้)
ยังทํางานอยู่ ทําไมไม่ใช้กลไก มท. แก้ปัญหาของประเทศในเรื่องใหญ่ ๆ ซึ่งคิดว่าแก้ไขได้
ที่ผ่านมาพูดมาแล้วทั้งหมด ประกอบด้วย ภาครัฐ มี ผวจ. เป็นตัวแทน มท. ตัวแทน
ภาคประชาชน ตัวแทนภาค อปท. คราวนี้ มาถึงนักวิชาการ มี ความเห็ นอย่ างไรจาก
ประเด็นต่ าง ๆ ที่ผู้ อภิ ปรายทุ กท่านได้พูดมา ท่าน รศ. ตระกูล ฯ เคยอยู่ มท. สํ านั ก
นโยบายและแผน เป็นนักวิชาการคนสําคัญของกระทรวง มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับ
ท้องที่ ท้องถิ่น จากมุมมองทั้งหมดให้ท่าน รศ. ตระกูลฯ สรุปว่ามีความเห็นอย่างไร
มิติใหม่ที่ มท. ต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้า
มิติเก่าของ มท. คือ มิติด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านอุดมการณ์ ตัวระบบ
การเมืองที่ต่อสู้กันยาวนาน มิติด้านการปกครองเป็นมิติเก่าที่อยู่ภายใต้การครอบงําในสิ่ง
ที่เรียกว่า bureaucratic polity หรือ อํามาตยาธิปไตย ภายใต้การนําของรัฐ/ราชการ
ส่ ว นมิ ติ ใ หม่ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ มท. ในอนาคตข้ า งหน้ า มี 6 ประเด็ น
ประกอบด้วย
ประการที่ 1 รัฐธรรมนูญเป็นตัวกําหนดที่สําคัญ เช่นที่ท่านพินัยฯ และท่านสมพรฯ
ได้พูดถึงแล้ว แม้ว่าประเทศไทยเรายังไม่นําไปสู่แนวความคิดที่ว่ารัฐธรรมนูญนิยมเป็น
ตั ว กํ า หนดวิ ถี ชี วิ ต และกํ า หนดกระบวนการดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ของรั ฐ เอกชน และ
ประชาชน แต่กระบวนการของรัฐธรรมนูญนิยมที่สร้างกระบวนการและกลไกทางการ
เมือง การปกครองและการพัฒนาใหม่ ๆ นั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการลดบทบาท
เดิมทั้งหมดของ มท. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านไม่อยากลด แต่ก็ต้องลด นอกจากท่านจะ
ไม่มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
ประการที่ 2 กระบวนการของความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นกระแสโลกที่ไหลมา
หรื อ จะเป็ น อิ ท ธิ พ ลของระบบทุ น นิ ย ม หรื อ อิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ อเมริ ก า อิ ท ธิ พ ลของ
กระบวนการประชาธิปไตยนั้น ก่ อ ให้เ กิดการเพิ่ม ขึ้ นของอิ ท ธิ พลทางการเมื องเหนื อ
กระบวนการและกลไกของราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่มีอิทธิพลเหนือกลไกของ
ราชการ ส่งผลให้ มท. เองมีผลกระทบในเชิงของนโยบาย ทั้งนโยบายด้านการบริการ
สาธารณะที่ มท. เคยใหญ่โ ตมโหฬารมาก กระบวนการของงบประมาณ หรื อแม้ แ ต่
กระบวนการในการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ ในระบบราชการ ล้วนแล้วแต่ตก
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อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่แน่ใจว่าจะมีใครกล้ากบฏ
ต่อสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอิทธิพลของฝ่ายการเมืองที่เหนือต่อระบบราชการนั้น ย่อมทําให้การเมือง
มามีอิทธิพลในการลดกติกา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรัฐและของราชการที่เอื้ออํานวยต่อ
อิทธิพลของฝ่ายการเมือง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องพิสูจน์ นอกจากนี้ อิทธิพล
ของประชาธิปไตยทําให้เกิดระบบ new governance หรือระบบการปกครองการบริหาร
รูปแบบใหม่ตามมาโดยอยู่ในรูปแบบที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน
ประการที่ 3 เกิดการ empowerment การเพิ่มอํานาจ แต่เป็นการเพิ่มอํานาจ
ให้กับฝ่ายการเมือง ทั้งเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลที่มีความหลากหลายเป็น
อย่างมาก ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ไปผูกพันกับพรรคการเมือง และพรรคการเมืองก็ไป
เป็นข้อที่คล้องกับกลุ่ม private sector ภาคประชาชน/ภาคเอกชน ขณะเดียวกันกลุ่มที่
เกิดขึ้นใหม่คือกลุ่มของน้าแก้วฯ ภาคประชาสังคม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะพบว่าการ
การเพิ่มอํานาจที่มีความหลากหลายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากตัวรัฐธรรมนูญ และกระแส
ประชาธิปไตย ทําให้สังคมเรานั้นเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย ไม่ใช่สังคมในยุคอดีต ที่
มท. เราเคยมีความยิ่งใหญ่ในอดีต
ประการที่ 4 ปัญหาเรื่องความมั่นคงไม่ได้หมดไป แต่เป็นปัญหาด้านความมั่นคงของ
รัฐแนวใหม่ เช่น ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานตามแนวชายแดน ชาวต่างด้าวในสมุย นี่
คือปัญหาด้านความมั่นคงที่รุนแรงมาก ถ้าเขาจะยึดเกาะเมื่อใด ผจว. เอากําลังไปยึดคืน
ไม่ได้แน่นอน นี่คือปัญหา และปัญหาโรคระบาดใหม่ ๆ ที่เข้ามา ก็เป็นปัญหาด้านความ
มั่นคงด้านสาธารณสุข ซึ่งรัฐไม่รู้จะจัดการอย่างไร อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาด้านความ
มั่นคงเชิงทรัพยากรของรัฐ ทรัพยากรของรัฐที่มีน้อยลงมีความอ่อนไหวมาก ซึ่งมิตินี้ ยัง
หาใครมาดูแลและปกป้องทรัพยากรของรัฐไม่ได้
ประการที่ 5 ด้ า นการพั ฒ นาเป็ น มิ ติ ที่ ก ระทบ มท. มาก ไม่ ว่ า จะเป็ น การลด
หน่วยงานส่วนกลาง การลดงบประมาณ ในขณะเดียวกันเราก็เกิด อปท. ขึ้นมา ซึ่ง อปท.
มีบทบาท/หน้าที่และงบประมาณ ทําให้เราต้องยอมลดบทบาทของ มท. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของ อปท. ในมุมกลับก็สามารถเพิ่มบทบาท
ของ มท. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้ แต่เป็นการเพิ่มบทบาทในเชิงของการตอบสนอง
ความต้องการของ อปท. ที่เขามาทําหน้าที่แทน มท. อันนี้เป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ
และเงื่อนไขของประชาธิปไตย แต่จะสนับสนุนอย่างไร มท. ทําหน้าที่ในฐานะสนับสนุน
โดยอาจสนับสนุนในการเป็นที่ปรึกษา เริ่มแรกคือให้คําปรึกษา แนะนํากับ อปท. ผมเคย
พูดเรื่องนี้เมื่อปี 2541 ที่สํานักงาน รพช. ก่อนที่จะถูกยุบ พูดว่าภายใต้กระบวนการ
เหล่ า นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค ยั ง ต้ อ งปรั บ บทบาทจากการเป็ น
ผู้กระทํา เป็นผู้ให้คําปรึกษาและแนะนําในหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่ง อปท. ยังต้องการสิ่ง
เหล่ า นี้ ม าก ทั้ ง นี้ สถานภาพต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ภายใต้ ก ารพั ฒ นา เราจะพบว่ า
นักการเมือง พรรคการเมือง มาเล่นบทบาทของการพัฒนาภายใต้ populist policies
นโยบายประชานิยม บทบาทของนักการเมืองและพรรคการเมืองมาเล่นบทบาทนี้โดยตรง
โดยใช้ รัฐส่ วนกลางและส่วนภูมิ ภาคเป็นเครื่องมือ พูดง่าย ๆ คือ ท่ านอาจกลายเป็ น
ไม้กันหมา เพื่อคะแนนเสียงและอํานาจทางการเมือง
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ประการที่ 6 ประชาชนหรือพลเมืองไม่ได้ไปไหน โดยยังอยู่พื้นที่และหมู่บ้านเดิม แต่
ประสบกั บ ความยากลํา บากและกัน ดารมากขึ้น เพราะทรั พ ยากรหายไป โครงสร้า ง
ทางการปกครองไม่ได้หาย แต่แย่ลง ยกตัวอย่างง่าย ๆ ผมอยู่ในคณะกรรมการกํากับเรื่อง
กม. ของ มท. เวลาผ่านไป 30 ปี ผมก็ยังต้องมาพูดเรื่อง กม. อีก มันไม่มีอะไรดีขึ้น แต่สิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงในเชิงของประชาชนและพลเมืองก็คือสิทธิของชุมชน สิทธิของพลเมืองที่
เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อวานดูข่าว ผวจ. บอกให้นายอําเภอสั่งระงับ
บริษัทหยุดดําเนินการก่อสร้าง เพราะการดําเนินการยังไม่ผ่านการทํา public hearing
จากประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนจะต้องได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ นี่คือสิ่งที่
เราต้องเปลี่ยนมุมใหม่ นอกจากนี้ กระบวนการในการตัดสินใจของรัฐทั้งหลายทั้งปวง ทั้ง
รัฐ ส่ วนกลาง และรั ฐ ส่ว นภู มิ ภ าค หรื อรั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่อ ไปนี้ ป ฏิ เ สธประชาชนหรื อ
พลเมืองไม่ได้ เพราะประชาชนหรือพลเมืองคือเจ้าของพื้นที่ เจ้าของทรัพยากร ดังนั้น
ประชาชนและพลเมืองมีบทบาทในการปกป้อง พิทักษ์ และจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ใน
พื้ น ที่ ข องเขาตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ เว้ น แต่ ว่ า เขาจะยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ต าม
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นปี 2540 และ 2550 ต่ อ มา ผลเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ประชาชนและพลเมือง น้าแก้วฯ ได้พูดไปแล้ว ความล่มสลายของสังคม มันแรงยิ่งกว่า
สังคมคนชราที่ ดร. สีลาภรณ์ฯ สรุปไว้ มันเกิดระบบการแตกกระจายของสังคมไทย
ดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งคือสังคมครอบครัว วัฒนธรรมของสังคมแตกสลาย รวมทั้งความ
เป็นชุมชนดั้งเดิมในหลายที่แตกสลายเพราะระบบทุนนิยมเข้ามาทําลายล้างโครงสร้าง
สังคมทั้งระบบ บางหมู่บ้านมีแต่คนชรา และเป็นคนชราที่ไม่มีทางที่จะดูแลตัวเองได้ จะ
ทําอย่างไร รอเงินช่วยเหลือจากท้องถิ่น 500–700 บาท จะอยู่ได้อย่างไร เช่น ที่จังหวัด
ตราด เมื่อเจอหมู่บ้านลักษณะแบบนี้ ถามนายอําเภอก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาเช่นนี้อย่างไร
เพราะไม่ มี เ ครื่ อ งไม้เ ครื่อ งมือ ที่จ ะทํา อะไรได้ เลย นี่ คือปั ญ หาที่เ ป็น ความรุน แรงของ
ประชาชนและพลเมื อ ง แล้ ว 120 ปี มท. ไปทางไหน บทบาทหน้ า ที่ ข องรั ฐ มท.
กระทรวง กรมจะปรั บ บทบาทอย่ า งไร ถ้ า คิ ด จะปรั บ บทบาทคื อ เลื อ กทางเลื อ กไหน
ทางเลือกที่ 1 ตอบสนองนักการเมืองภายใต้ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่แอบอ้าง
หรืออ้างถึงว่ากําหนดนโยบายมาเพื่อประชาชน แต่แฝงไว้ด้วยผลทางการเมือง หรือท่าน
จะปรับทางเลือกที่ 2 คือ ท่านเลือกที่จะปรับบทบาทเพื่อสนองตอบต่อรัฐคือ State ชาติ
คือ Nation และประชาชน ท่านจะปรับทางไหน ถ้าท่านปรับแบบ 1 แบบที่ 2 พังพินาศ
ถ้าท่านเป็นแบบที่ 2 ท่านไม่มีตําแหน่ง ท่านเลือกแบบไหน ท่านอยากมีตําแหน่งอยู่หรือ
อยากให้ชาติอยู่ ท่านต้องเลือกปรับบทบาทนั้น และ function ของภูมิภาคและท้องถิ่น
ภูมิ ภาคเองผมบอกตรง ๆ ว่าคือส่วนกลาง ท่านก็ทําอะไรไม่ได้ ความฝันที่ ผมเคยทํา
โครงการงบล่ําซํา ปี 2535 งบ 6,000 ล้านบาท ที่เคยทําในยุคนั้น มันล่มสลายไปแล้ว
เดี๋ยวนี้งบยุทธศาสตร์จังหวัดมีใครจะบอกผมได้หรือไม่ว่าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดท่าน
สามารถทําได้เอง โดยที่นักการเมืองที่มีอํานาจเขายอมท่านทุกอย่างตามแผนที่ท่านวาง
เอาไว้ เพราะฉะนั้น function ในภูมิภาคของท่าน ผลสุดท้ายแล้วพังก่อน ผมคิดว่าท่าน
ต้องลงไปสนับสนุนท้องที่/ท้องถิ่น ไปส่งเสริมสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้ท้องที่/
ท้องถิ่นเท่ ากับว่า function
ที่ท่านควรจะทําก็คือเข้าไปยึดกุ มพื้นที่ แต่ไม่ใ ช่ใ น
ความหมายที่ยึดมาเป็นของเรา แต่จะยึดพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน
สําหรับรองรับการทํางานของรัฐในทุก ๆ ส่วน สุดท้ายที่เป็นข้อพึงระวังคือธรรมชาติ
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โหดร้ าย ธรรมชาติ เปลี่ย นแปลง ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งธรรมชาติได้ โลกที่หมุ นเหมือน
ภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าเผื่อเราไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้ระวัง
ว่าธรรมชาติเหล่านั้นจะกระทําเหมือนกับบทเรียนที่เป็นอนุสรณ์คติของคน มท. ก่อนปี
พ.ศ. 2537 สภาตําบลเรียกร้องขอเป็นนิติบุคคล ผมเขียนแผน มท. ฉบับที่ 3 และ 4
เราเขียนไปว่าอยากให้เป็นนิติบุคคล แต่คน มท. บางคนไม่เห็นด้วย ผลสุดท้ายแล้วถูก
คลื่นกระหน่ําทั้งหมด นั่นเป็น อปท. แต่ทว่าการปรับตัวขอให้คํานึงว่าไม่ใช่การปล่อยตัว
ไม่ ใ ช่ ก ารขายตั ว หรื อ ขายจิ ต วิ ญ ญาณ แต่ เ ป็ น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่
สิ่งที่ มท. ต้องทําใน 10 ปีข้างหน้า
1) ใน 10 ปีข้างหน้า ทั้ง 4 ท่านพูดตรงกัน และตรงกับใจที่ผมคิดด้วย คือเรื่องของ
การเมือง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ มท. ต้องหาจุดยืนก็คือการปรับความสมดุลระหว่างการเมือง
กับฝ่ายประจําให้ได้ จริงอยู่เราไม่อาจปฏิเสธการเมือง แต่ในขณะเดียวกับ ถ้ากลับมาย้อน
ดูตัว ความเป็นตัวตนของ มท. เอง เรามีกฎหมาย มีหน้าที่ระบุไว้ชัดเจน ผมเชื่อว่าในส่วน
ของ มท. ถึงแม้การเมืองจะไม่สั่ง ไม่เป็นนโยบาย แต่หน้าที่โดยกฎหมายโดยเฉพาะคําว่า
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ยังคงอยู่ และเราทําได้ โดยไม่ต้องรอการเมืองสั่ง จึงเป็นสิ่งที่ มท.
สามารถทําได้ด้วยความเป็นตัวตนของ มท. และเป็นเรื่องหลักตามที่ท่าน รศ. ตระกูลฯ ได้
เรียนอยู่เมื่อสักครู่ ตรงนี้ ผมคิดว่าเราต้องหาจุดยืนให้ได้ ความเข้มแข็งชองชาวบ้าน เรา
ทําได้โดยไม่ต้องรอการเมือง การสร้าง/ส่งเสริมทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งในบทบาทของการ
กระจายอํานาจก็ทําได้ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนกระบวนคิด ไม่ใช่มาตั้งป้อม ปค. ไม่ใช่ตั้งป้อม
เอาท้ อ งที่ ม าสู้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปรั บ มาสู่ ก ารทํ า ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง นโยบายในการ
บูรณาการ 3 กรมหลัก คือ พช. ปค. และ สถ. เป็นนโยบายให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้
สําหรับการไปสู่การขับเคลื่อนฐานล่าง ซึ่งคิดว่าตรงกับที่ท่าน รศ. ตระกูลฯ ได้นําเสนอ
เพราะนี่คือความเป็นตัวตนของ มท. ที่ท่านสร้างขึ้นมาได้ และผมเชื่อว่ามีพวกเราที่ไม่ได้
แสวงหาประโยชน์ด้วยการไปวิ่งเต้นนักการเมือง ยังพร้อมที่จะทําอีกมากมาย
2) การยอมปรับลดบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ หรือผู้บริหารจัดการอํานาจมาสู่หน้าที่
ผู้บริหารจัดการเชิงของการบริหารจัดการสมัยใหม่ หมายถึง ผวจ. นายอําเภอ จะต้องทํา
หน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งการบูรณาการในภาคส่วนอื่น
เพื่อใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการเพื่อดูแลชุมชนในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องคิดการ
ทํางานในลักษณะนี้ให้มากขึ้น และให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
3) เราจําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนด้วยการให้อยู่ได้บนเวทีของ
การแข่งขันในโลกใบนี้ และอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม คนที่ไม่สามารถไปสู่การ
แข่งขันคือคนที่เรารับผิดชอบในฐานล่าง ผมคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเครื่องมือ
ในการที่ จ ะทํ าให้ ป ระชาชนคนไทยทุก คนอยู่ ไ ด้ บ นพื้น ฐานของการเปลี่ ย นแปลง บน
พื้นฐานของความพอเพียง พื้นฐานของความมีเหตุผลเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกัน โดยมีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้คือปัญญามาเป็นเครื่องกํากับให้เขาอยู่ได้ในทุกระดับ เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือสําหรับการที่จะทําให้เราสามารถรู้เท่าทัน และสามารถอยู่ได้ใน
ความเป็นตัวตนของเราได้ อันนี้เป็นหัวใจของการที่จะทําให้สังคมของเราอยู่ได้ และ
กลับมาสู่ความเป็นตัวตนของเราได้มากขึ้น
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4) สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน คือเราต้องยกระดับจากความเป็นประชาชนที่ไม่รู้
ร้อนรู้หนาวกับปัญหา ไม่มีส่วนร่วม ไม่มีบทบาททางการเมืองในเรื่องของสถานะ ซึ่งการ
เพิ่มหรือสร้างหรือยกระดับความเป็นประชาชนสู่ความเป็นพลเมืองคือคําตอบสุดท้ายและ
คําตอบที่สําคัญที่สุดที่จะเอาบ้านเมืองให้อยู่รอดได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ มท. และท้องถิ่นเอง
ท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้าง
และให้ท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเบื้องต้นของประชาชนเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยฐานใหญ่ และเมื่อนั้นอํานาจที่กระบวนการในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย
ได้คิดไว้คือว่าการกระจายอํานาจไม่ใช่การกระจายอํานาจอยู่ที่ท้องถิ่น แต่การกระจาย
อํานาจในที่สุดแล้วคือการคืนอํานาจให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย
จริง ๆ
สรุปประเด็นของท่านสมพรฯ สรุ ปได้ด้วยคํา 3 คํา คือ ปรับความคิด อย่ายอม
นักการเมือง และการสร้างการมีส่วนร่วม
ปัจจุบันชนบทเหมือนในเมือง เมื่อก่อนเด็กไม่รู้จักเฟรนช์ฟรายส์ แมคโดนัลด์ แต่
เดี๋ยวนี้คนชนบทบริโภคเหมือนคนในเมือง มี Lotus Big C Seven บุกมาถึงบ้านแล้ว ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เองไปทําลายเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวเพราะทําให้ไม่ รู้จักประหยัด ในอดีต
ทรัพยากรข้างบ้านไม่มีปัญหา ก็เป็นเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ถ้าเราไม่ให้ความรู้แก่องค์กรกลุ่ม
ออมทรัพย์ องค์กรต่าง ๆ ให้เริ่มคิดตรงนี้อย่างจริงจัง มันจะนําไปสู่มิติอีกด้านหนึ่งในเรื่อง
การจัดการทรัพยากร ผมถามพี่น้อง 3 จังหวัดในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ําปากพนัง
วันนี้เชื่อว่าความอุดมสมบูรณ์ในลุ่มน้ําปากพนัง ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ป่าพรุควนเคร็ง
เป็น Supermarket เป็นเครื่องพิมพ์แบงค์ของคนจน โดยชาวบ้านไม่ต้องไปไหนแค่ลงไป
ในทะเลวันหนึ่งได้เงิน 200-300 บาท สามารถซื้อข้าวสารอาหารได้อย่างสบาย แต่
ปัจ จุ บั น ทรั พ ยากรเหล่า นี้ ถู ก ทํา ลายทํา ให้ เ กิด ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ครอบครั ว เพราะ
ทรัพยากรไม่เอื้อต่อการดํารงชีวิต เรื่องนี้มีความสําคัญเพราะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิ ต ซึ่ ง วิ ก ฤติ ต่ อ ไปนี้ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ก ฤติ เ รื่ อ งอาหาร ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง ลุ่ ม น้ํ า
ทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ มี 3 จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว สงขลาอยู่ ที่ ทุ่ ง ระโนด
นครศรีธรรมราชอยู่ที่หัวไทร ปากพนัง และพัทลุงใน 4 อําเภอ พื้นที่ 70-80% เป็นพื้นที่
ปลูกข้าว แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าในอนาคตอันใกล้เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะ
ทานขนมปังแทนข้าว เมื่อไม่มีอาหาร ไม่มีข้าว ช่วงจังหวะนี้ ในนามของ ปค. มท. สถ.
พช. และกรมอื่น ๆ รวมถึงท้องถิ่นด้วย ผมคิดว่าทุกวันนี้ประเทศเราเปิดสู่อาเซียนแล้ว
ถามว่าคนข้างล่างเข้าใจมากน้อยเพียงใด จะตั้งรับได้อย่างไรและมีความเป็นไปได้หรือไม่
เมื่อประเทศเปิดกว้างการบริหารการเชื่อมโยงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกันหมดแล้ว เรา
อยู่คนเดียวไม่ได้ คนเคลื่อนย้ายได้ สินค้าเคลื่อนย้ายได้ แต่ถ้าเป็นเช่นนี้ คนท้องถิ่นน่าจะ
ออกเป็นข้อบัญญัติ โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย เพื่อป้องกันทรัพยากรบางตัว
และอาชีพบางอย่างไว้กับลูกหลาน ทรัพยากรบางเรื่อง เช่น จัดทําโซนนิ่งว่าด้วยการปลูก
ข้าวตรงนี้ ทรัพยากรตรงนี้ โดยใช้ตัวท้องถิ่นยกขึ้นมาเป็นข้อบัญญัติ แล้วก็มีข้อบัญญัติว่า
ด้วยเรื่องอาชีพของในท้องถิ่นนั้น ๆ ว่าห้ามต่างด้าวเข้ามาใช้และเป็นเจ้าของ แต่ให้ใช้ได้
เป็นเจ้าของไม่ได้ ผมว่าถ้าเราในนาม มท. เรามีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายก
เทศบาล นายก อบจ. ทั้งหมดถ้ารวมกันทําแบบนี้ ผมเคยได้เรียนรู้จากต่างประเทศ เขามี
ข้อบัญญัติของตนเอง ประเทศจะเปิดก็เปิดไป แต่เขาจะดําเนินการเองได้ นั่นคือส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 2 จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ส่วนกลางและส่วนนโยบายมอบอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษีให้ท้องถิ่น อะไรที่ส่งคืนก็ส่งไป เช่น ที่เซี่ยงไฮ้ ภาษีอะไรที่ไม่ต้องส่งก็ไม่ต้องส่ง และ
จะให้ท้องถิ่นส่งเงินเข้าส่วนกลางกี่% ก็ให้กําหนดมา วันนี้เราเก็บได้เท่าใด อบต. ละ
200,000–300,000 บาท แต่ทําไมไม่ให้ท้องถิ่นจัดการกันเอง เขาจะได้รู้ว่าเก็บแล้ว
จะได้นําไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน ระหว่างผู้ใหญ่บ้าน
กํานัน สร้างอะไรขึ้นมาบางอย่าง สร้างพื้นที่กลางเพื่อพูดคุยกัน ผมว่าวันนี้ความสามารถ
ของท้องถิ่นสูง แต่เราไปติดกับท้องถิ่นที่ไม่ได้เรื่องมาเป็นสรณะ ทําไมไม่เอาท้องถิ่นที่ดีที่
พัฒนาเยอะ ถ้าให้อํานาจเหล่านี้ดําเนินการเชื่อว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง ให้ชุมชนบริหารท้องถิ่นร่วมกัน ไม่ใช่ท้องถิ่นบริหารชาวบ้าน ต้องร่วมกันบริหาร
ให้ท้องถิ่นตัวเองจะไปสู่ทิศใด เพราะใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช้พิมพ์เขียว
เพราะนโยบายบนภูเขากับทะเลกับในเมืองไม่เหมือนกัน คนละมิติกัน เพราะท้องถิ่นสร้าง
วาระของตัวเองขึ้นมา จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร จะบริการอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีของชุมชน ผมขอเสริมว่ามิติเหล่านี้ถ้าเราไม่ตั้งรับให้ดี มันจะทําลายสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
คื อ การศึ ก ษา รั ฐ ต้ อ งเตรี ย มตั ว ในเรื่ อ งภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารสํ า หรั บ การสร้ า งความ
ได้เปรียบ เพราะเราเปิดประเทศ/เปิดสังคมแล้ว เราต้องตั้งรับให้ดี ให้ท้องถิ่นเป็นแกน
หลักในการตั้งรับเรื่องเหล่านี้
ในการที่ มท. มีแนวคิดในการถอดรหัส มท. พวกเราเองก็ต้องเตรียมรับเหมือนกัน
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้อมูลของ มท. และข้อมูลท้องถิ่น ในเรื่องข้อมูลอยากจะเรียนใน
เบื้องต้นว่าตอนที่น้ําท่วมภาคใต้หรือน้ําท่วมที่ไหนในประเทศไทยก็ตาม อยากจะถามว่า
จังหวัดทราบหรือไม่ว่าน้ําท่วมเทศบาลใดหรือ อบต. ใดบ้าง ถามไปที่ป้องกันก็บอกได้ว่า
ท่วมที่อําเภอนั้น ตําบลนั้น ทั้งที่จริง ๆ แล้ว น้ําท่วม อบต. และเทศบาลด้วย แต่ถ้ามี
ระบบข้อมูลซึ่งบอกว่าที่เทศบาลนี้น้ําท่วม ท่วมชุมชนที่ 1 2 3 หรือน้ําท่วม อบต. ก็
สามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาได้ นี่คือปัญหาเรื่องระบบของ มท. และท้องถิ่นที่ไม่สามารถ
เชื่อมระบบได้ พวกเราซึ่งเป็นท้องถิ่นรู้ แต่พอไปถึง ปภ. จะมีการแปลงข้อมูล กลายเป็น
ว่าน้ําท่วมตําบลและอําเภอ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ทําให้เห็นได้ชัดว่าคือปัญหาที่พวกเราต้อง
เตรี ย มรั บ ในเรื่อ งของข้อ มูล อยากจะให้อํ า เภอเป็ น หน่วยงานกลางในการที่จ ะเชื่อ ม
ประสานงานที่ท่านได้พูดว่าต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างอําเภอ เทศบาล อบต.
โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง เราสามารถทําได้ ถ้าเราเชื่อมระบบนี้ได้แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ลดลง เช่น ในเรื่องของประชากรเรามีระบบข้อมูลทะเบียนที่ทันสมัย แต่มีส่วนที่เราไม่
ทราบ หากไม่มีคนมาแจ้ง รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ ถ้าเราสามารถจัดระบบ
ตรงนี้ เชื่อว่าจะสามารถมองเห็นอะไรได้มากขึ้น
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือปัญหางบประมาณของท้องถิ่น ที่ไม่ค่อยมีใครทราบว่ามี
ระบบการจัดสรรเป็นมาอย่างไร โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ นั้น ตามกรม/กระทรวง รัฐไม่
ได้มาเปิดเผย ชี้แนะ จึงอยากจะเรียกร้องให้ มท. เปิดเผยในเรื่องข้อมูลงบประมาณต่าง ๆ
ให้ ชาวบ้ านและท้องถิ่นได้ รับรู้ โดยเฉพาะเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ในเบื้องต้ นอยากให้
ท้องถิ่นต่ าง ๆ ได้ทํ าระบบข้ อมูลของตนเอง ในเรื่องของงบประมาณแต่ ล ะปี เป็น มา
อย่ า งไร ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เท่ า ไร อย่ า งไร ในส่ ว นที่ ใ หญ่ ก ว่ า นี้ คื อ เรื่ อ งปั ญ หาของ
งบประมาณในภาพรวม ในปี 2556 หลาย ๆ แห่งยังสงสัยว่างบประมาณจะได้มากน้อย
กว่าเดิมหรือไม่ ขอเรียนว่าในภาพรวมงบประมาณท้องถิ่นได้มากกว่าเดิม ปีนี้ได้ร้อยละ
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ประเด็นความคิดเห็น
27.27 ของรายได้สุทธิ ซึ่งจะได้ประมาณ 57,000 ล้านบาท มากกว่าเดิมแน่นอน แต่
ปัญหาคือที่มากกว่าเดิมนั้นไปแอบแขวนอยู่ที่ไหน มันไปซ่อนอยู่ที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพราะว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้มีมากกว่าเดิม แต่ส่วนหนึ่งที่อยากให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามว่าเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่นั้น ยอดอ้วนกว่าเดิม ปี
2555 ยอดอยู่ที่ประมาณ 55,000 ล้านบาท ปี 2556 อยู่ที่ 61,000 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2551 คิดว่าไม่มาก ในปี 2555 หลายแห่งคงทราบว่าเงินอุดหนุนปี 2555
ได้รับน้อยกว่าปี 2554 ปี 2554 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่อยู่ที่ 52,000
ล้านบาท ปี 2555 อยู่ที่ 55,000 ล้านบาท ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณใหม่ ซึ่งทําให้พื้นที่ภาคใต้ได้รับจัดสรรลด
น้อยลง เพราะใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรตามความยากจนของ UNDP มาจับ สมาคม
สันนิบาตเทศบาลกําลังดําเนินการเพื่อหาทางแก้ไขอยู่ ถ้าแก้ไขได้งบอุดหนุนทั่วไปจะได้
มากกว่าเดิม ซึ่งตรงนี้ เป็นเรื่องราวการกระจายอํานาจจาก มท. ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับ
เรื่องราวถอดรหัสมหาดไทย แต่เป็นปัญหาที่ทําให้ท้องถิ่นไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากมี
งบประมาณบางอย่างที่จํากัด ซึ่งได้บอกในช่วงแรกว่าทุกวันนี้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มา
ตามนโยบายรัฐบาลสูงกว่าเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น freehand ของเรา และอันหนึ่งที่
ท้องถิ่นไม่ทราบคือแต่ละท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจใดมาบ้าง ฝากนายอําเภอใน
ส่วนที่เป็นผู้กํากับได้ช่วยดูด้วย บางทีผู้บริหารใหม่ไม่ทราบ แต่ที่เป็นข้าราชการประจํา
ต้องรู้ว่ามีภารกิจใดถ่ายโอนมาที่ท้องถิ่นบ้าง ข้อนี้สํานักงานกระจายอํานาจไม่ทราบว่าใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หรือที่ใดก็ตาม มีการถ่ายโอนภารกิจมาลงที่ท้องถิ่น/เทศบาล
ไหนเท่าใด หากได้รับถ่ายโอนภารกิจมามากก็จะเป็นภาระ เพราะเงินไม่ได้มาตามภารกิจ
อยากจะเรียนว่าตัวภูมิภาค ตัวจัดการพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รัชกาลที่ 5 ท่านปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยขึ้น ในส่วนกลางก็จัดทบวง กรม อย่างที่
ทราบกัน มท. ครบ 120 ปี นับจากปี 2435 นับตั้งแต่ปีนั้นมา ในระดับพื้นที่มอบให้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จัดระบบการปกครองท้องที่
ระบบเทศาภิบาล มีการทดลองจัดตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการออก พรบ. ลักษณะปกครอง
ท้องที่ฉบับชั่วคราว และมาถึงฉบับปี 2457 ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ดูแล
พื้นที่ระดับอําเภอ ระดับหมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงสมัย 50 ปีก่อน บ้านเมืองเราอาจ
เปลี่ ย นแปลงไม่ ม ากเท่ า กั บ 10 ปี เพราะสมั ย ก่ อ นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงช้ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบก็เพื่อรักษาพระราชอาณาเขตจากการล่าอาณานิคมติดชายแดน เรา
ก็ต้อง integration วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่แผ่นดิน ก็รวมอํานาจ
เข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็ดําเนินเรื่อยมาเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก
แต่ ค รั้ ง ที่ มี ก ารปฏิ วั ติ ปี 2475 ในปี 2476 มี พรบ. ระเบี ย บราชการบริ ห ารแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม เป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับแรก คนร่างก็เป็นระดับ
มันสมอง คือท่านปรีดี พนมยงค์ ท่านเป็นนักเรียนฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสมี การปกครอง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นยังไม่โต เพิ่งทดลอง จริง ๆ แล้วก็มีส่วนกลาง
กับส่วนภูมิภาค ภูมิภาคก็ดัดแปลงมาจากระบบเทศาภิบาล การเสนอ พรบ. ฉบับนี้ ได้
อ่านบันทึกการประชุมของรัฐสภา จะเห็นว่าท่านปรีดีฯ ผู้เสนอ/ผู้ร่างนําเสนอต่อรัฐสภา
พร้อมอธิบายด้วยตนเอง และได้ใช้การมาโดยตลอด โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แก้ไขมาตลอด แต่ในหลักการสําคัญ มีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น จะเห็นว่า
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ประเด็นความคิดเห็น
หลักการใหญ่ ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปี 2534 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันก็มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งในส่วนที่เรียกว่าภูมิภาค ตลอดจน
รัฐธรรมนูญกําหนดว่าประชาชนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทําให้เกิดการเคลื่อนไหว
และความเจริญเติบโตของประชาชนมีอยู่สูงมาก ซึ่ง มท. มีหน้าที่สร้างประชาชนเช่นที่
น้าแก้วฯ พูด พช. ตั้งกรมเมื่อปี 2505 เพื่อให้ประชาชนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น
เพื่อจะแบ่งเบาภาระของทางราชการ เพราะระยะเวลายาวนานของราชการเราทําแต่
ประชาสงเคราะห์ ลดแลกแจกแถม รวมถึงคิดและทําแทนด้วยซึ่ งเป็นภาระของทาง
ราชการบ้านเมือง แต่ปัจจุบันจะเป็นผู้กระทําฝ่ายเดียวไม่ได้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย
พช. ทํางานมานานมาก ตั้งแต่ปี 2505 ก็สร้างกลุ่มคน สร้างแกนนํา หรืออีกหลายอย่าง
รัฐธรรมนูญปี 2540 ออกมารับรองการกระทําของ พช. แต่น่าเสียดายที่ พช. ตอนนี้ให้
ความสําคัญกับงานนี้น้อยไป หันไปทําแต่ OTOP
ในสมัยกรีกโบราณเขาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็น Direct Democracy คน
ที่มีส่วนร่วม/มีบทบาทในเรื่องสาธารณะ เรียกว่า citizen ส่วนคนที่ไม่มีส่วนร่วม เรียกว่า
idiot กลายเป็นศัพท์ที่เรียกคนโง่เง่าเต่าตุ่น คนที่ไม่มีส่วนร่วม มันก็พัฒนามาเรื่อย จน
พบว่าปัจจุบันมีงานวิจัยซึ่งเป็นของสถาบันดํารงราชานุภาพ ที่ระบุว่าตัว พช. เอง มีปัญหา
ในการทํางานร่วมกับประชาชน เพราะประชาชนโตขึ้น แต่เราไม่ชินกับการทํางานแบบ
ใหม่ เนื่องจากแต่เดิมเราทํางานแบบประชาสงเคราะห์/ทํางานแบบผู้ใหญ่ลี (การทํางาน
แบบสั่งตรงลงมา top down) ไม่ได้เปิดโอกาสให้คิด แต่สั่งให้ทํา ต่อไปนี้ควรมีการ
ปรึกษาหารือให้คิดจากข้างล่างขึ้นมาบ้าง เพื่อแบ่งเบาภาระ และที่สําคัญที่น้าแก้วฯ พูด
ในเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งไม่มีใครรู้ดีกว่าชาวบ้าน เพราะชาวบ้าน
ผูกพันอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ผูกพันกับวิถีชีวิต ย่อมรู้ดีกว่าคนนอก ประเด็น
เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่รับรองอย่างเป็นทางการและคิดว่าควรเร่งรัดดําเนินการให้
สําเร็จ เช่นที่น้าแก้วฯ พูดว่าต้องพัฒนาประชาชนให้เป็น citizen ให้เป็นพลเมือง ให้มี
ส่วนร่วมและคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยไม่ต้องพึ่งรัฐอย่างเดียว ไม่ใช่เอะอะก็รอ
ขอ มาช้าก็บ่น และก็รอขอใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ เลือกผู้แทนก็เลือกกันเพื่อมาใช้ มาทํา
ให้ ไม่ได้คิดทําเอง พอไม่คิดทําเองก็พึ่งพิงอยู่ตลอด และลักษณะสําคัญของการพัฒนาฝ่าย
เดียว ในที่สุดก็มาสู่ทฤษฎีเสื้อโหล One Size Fits All คิดเหมือนและทําทั้งประเทศ ซึ่ง
ไม่เหมาะกับแต่ละพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่คิดในแบบที่แตกต่างและเหมาะสมกับตัวเอง
ที่ผ่านมามีทฤษฎีของนักคิดกล่าวว่ามิจฉาทิฐิในการพัฒนาพื้นที่อย่างน้อย 4 อย่าง
คือ มองเหมือนพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่างเปล่า ใส่อะไรไปก็ได้ โดยไม่รู้ว่าเขามีภูมิสังคม มี
ต้นทุนอยู่ ซึ่งสิ่งที่ใส่ไปอาจไม่สอดรับกับทุนที่เขามีอยู่ หรือแทนที่จะเสียเวลาก็อาจต่อ
ยอดความคิดของเขา คิดว่าพื้นที่ว่างเปล่าเลยมาลงที่ภูมิภาค ผวจ. หรือ นายอําเภอบางที
ก็ล้มเหลวในการ integrate ประสานงาน ลงไปแบบท่อ มีการแยกส่วน ต่างคนต่างลง
การทํางานในแนวราบ ไม่มีการสัมพันธ์ ไม่ประสานและไม่เสริมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกเรื่องหนึ่งส่วนราชการใช้โครงสร้างเดียว โดยใช้กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. อย่างเดียว ทั้งที่จริง ๆ แล้ว ในหมู่บ้านมีหลวงพ่อและปราชญ์
ชาวบ้ า นที่ มี ค วามสามารถซึ่ ง เราสามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ แต่ เ รามั ก จะละเลย เราใช้
โครงสร้างที่เป็นทางการ อีกประการหนึ่ง ทําที่ไหนสําเร็จก็ขยายผลไปทั่วประเทศ โดย
ทําพื้นที่อื่น ๆ ให้เหมือนพื้นที่ที่ทําสําเร็จ จริง ๆ แล้ว ต้องมีการดัดแปลง สิ่งเหล่านี้มาจาก
๓๔

ผู้อภิปราย

รศ. ตระกูล มีชัย
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นความคิดเห็น
การสั่ ง การจากเบื้ อ งบนทั้ ง สิ้ น เป็ น ลั ก ษณะของโครงสร้ า ง ซึ่ ง คนจากภู มิ ภ าคและ
ส่วนกลางที่มาทําแทน แต่จริงๆ แล้วเจตนารมณ์ของภูมิภาค คือ คนของส่วนกลางก็จริง
แต่ทําให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ถ้าเราให้ประชาชนมีส่วนร่วม
คิดว่าวิธีการบริหารจัดการจะเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ภูมิภาคก็มีส่วนดี
แต่มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งระยะเวลานี้เหมาะสมที่สุด ที่จะปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่
โดยคิดใหม่ ออกแบบใหม่ หาเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาบุคคล พัฒนาแนวความคิดใหม่
ให้สามารถทํางานแบบนี้ได้ คือทํางานร่วมกับชาวบ้านและทํางานร่วมกับกลุ่มได้ ผมว่า
คําถามต่าง ๆ ที่เราไม่อยากฟัง ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่เป็นประโยชน์
และไม่มีใครล้มล้างสิ่งที่ยังทํางานที่ทําให้ประชาชนได้รับความสุข
หนังสือที่แจกภายในงานสัมมนา ไม่ใช่หนังสือที่เก็บเอาไว้ เพราะว่ากล่องสวย การ
ตีพิมพ์ถือว่าชั้นยอด สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเนื้อหาข้างใน ควรอ่านให้จบภายใน ๒ วัน
คุณค่าของมันเองมากกว่า tablet ๑ เครื่อง เป็นหนังสือเอกสารที่นักวิชาการเขียน แต่
เป็นกระแสคู่ขนานกับอีกกระแสหนึ่ง ระบบการศึกษาต้องมอง ๒ กระแสคู่กัน ผมถือว่า
เป็นหนังสือที่ใช้ได้ เพราะคนเขียนค้นคว้าข้อมูล เอกสารบางตัวต้องค้นคว้าต่างประเทศ
เอกสารบางตัวเพิ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ ควรจะได้อ่านและศึกษาอย่างยิ่ง
ต่อมา จะได้พูดถึงประเด็นที่ยังค้างคา คือ
1) ประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะ มท. อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของระบบ
ราชการของเราทั้งระบบด้วยซ้ําไป ว่าในสถานการณ์แบบนี้ เราจะวางตัวหรือวางระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง นักการเมือง กับตัวเรา และประชาชนอย่างไร อันนี้เป็น
ปัญหาใหญ่ เราจะอิงที่ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนหรือไม่ ซึ่งคําพูดที่นักการเมือง
ชอบพูดก็คือเพื่อชาติและประชาชน แต่ผมไม่อยากให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องพูดคํานี้
แต่ให้ทํา ไม่ใช่ให้พูด
2) การจะสร้างระบบความสัมพันธ์ฝ่ายการเมือง ท่านยึดกฎ ยึดระเบียบของรัฐ
หรือไม่ กฎและระเบียบของรัฐออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรา กฎบางกฎอาจจะล้า
หลัง อาจไม่ทันสมัย แต่ท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากท่านไม่รักษากฎและระเบียบนั้นจะ
มี ผ ลต่ อ ตั ว ท่ า น และกฎระเบี ย บบางอย่ า งมั น ยั ง ดี อ ยู่ และสามารถจะคุ้ ม ครอง
ผลประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองผลประโยชน์ของมหาชน ตัว public interests ซึ่ง
สําคัญมาก ถ้าเราเป็นข้าราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ยึดประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์ของมหาชน (public interests) แล้ว บ้านเมืองคงไปไม่รอด
3) บทบาทในเชิงการพัฒนา หลายสิบปีก่อนนั้น ตั้งแต่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรก ถึงแม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกจะเป็นแผนที่สร้างปัญหาให้ท่านถึงทุกวันนี้ก็
ตาม แต่ถ้ามองในเชิงบทบาท มท. แล้ว มท. เคยมีบทบาทในเชิงการพัฒนามาโดยตลอด
แต่ทําไมบทบาทนั้นมันลดลง บทบาทที่ลดลงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะงอมืองอเท้า
เป็ น ง่ อ ย ไม่ ว่ า จะเป็ น มท. ฝ่ า ยภู มิ ภ าค หรื อ มท. ฝ่ า ยท้ อ งถิ่ น หรื อ มท. ที่ ไ ม่ ใ ช่
ปลัดอําเภอ บทบาท มท. ในการพัฒนานั้น ผมคิดว่าเราต้องมองพื้นฐาน ซึ่งพื้นฐานสําคัญ
ของสังคมไทยคืออะไร ผมคิดว่าปัญหาพื้นฐานที่สําคัญจริง ๆ ในเชิงการพัฒนา ยังเป็น
ปัญหาที่หนักมาก คือ ปัญหาด้านเกษตรกรรม ผมได้คุยกับนักวิชาการที่ทํางานวิจัยด้าน
นโยบายของรัฐด้านการเกษตร เขาบอกข้อมูลสรุปผลงานวิจัยให้ผมฟังว่าในช่วงทศวรรษ
หรือ 20 ปี ที่ผ่านมา รัฐไทยทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองละเลยนโยบายการพัฒนา
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ด้านเกษตรกรรมของไทย เรากินบุญเก่าโดยคิดว่าข้าวของเราเลอเลิศ เหนือกว่าเวียดนาม
และจีน เราก็หลงคารมอันนี้ตลอดเวลา โดยไม่รู้ว่าเรากําลังทําลายฐานของเราอยู่ ท่าน
รู้สึกอย่างไร เมื่อพื้นที่นาที่นครนายกซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน เป็นพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างดี
แต่ชาวนาขายนาให้แก่กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้มาจากไหนเพื่อปลูกปาล์ม ผมไปภาคเหนือ
คุยกับนายอําเภอที่แพร่หรือลําปาง พื้นที่นาเหมือนกัน แต่ชาวบ้านเลิกทํานาแล้ว ขายให้
กลุ่มทุนเพื่อปลูกยางหรือปลูกปาล์ม ถามเหตุในการขายที่นาทราบว่าเป็นเพราะไม่มี
ระบบชลประทาน ผมไปอําเภอหนึ่งที่เชียงใหม่ได้ถามชาวบ้านบอกว่ามีปัญหาทําอะไร
ไม่ได้ เพราะไม่มีน้ํา ขณะที่ผมวิ่งรถเข้าไปก็เห็นคลองส่งน้ําและคลองไส้ไก่ แต่มาไม่ถึง
บ้านนี้ เขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่ประกอบอาชีพทํานาแล้ว ส่วนในพื้นที่ภาคกลางแถบลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา พื้นที่ดีสําหรับการปลูกข้าว แต่ก็ยังปลูกข้าวอยู่บางส่วน บางส่วนก็ทําเป็น
นิคมอุตสาหกรรม พอน้ําท่วมก็เสียเงินไปหลายหมื่นล้าน ไปสร้างกําแพงเมืองจีนล้อมเขต
นิคมอุตสาหกรรม ยังไม่รู้หมู่หรือจ่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่พื้นที่นาเหล่านั้นในการนี้
เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ทํานาเป็นพื้นที่บ้านจัดสรร พื้นที่ทํานาถูกกลุ่มทุนจาก
ไหนไม่ทราบ กว้านซื้อที่นาแถบลุ่มน้ําเจ้าพระยาไปปลูกข้าวให้กับใครก็ไม่ทราบ แต่คน
ไทยอาจจะไม่ได้กิน พันธุ์ข้าว ศัตรูพืช และพันธุ์ต่าง ๆ ระบบการพัฒนาถามว่านโยบาย
ของรัฐ นี่ยังไม่พูดถึงการวางแผนการผลิตด้านการเกษตร ท่านจะวางแผนการผลิตด้าน
การเกษตรเมื่อใด ระบบเศรษฐกิจของเราต้องเปลี่ยน แต่เราไม่ใช้แบบนั้น เราเป็นระบบ
สมัยพ่อขุนราม ใคร่ทําทํา ใคร่ ค้าค้า โดยที่เน้นคนทําและคนค้ า ไม่ใ ช่เกษตรกร สิ่ง
เหล่านี้ ภาครัฐไม่มีนโยบาย แล้ว มท. ช่วยอะไรได้ เวลานี้ในหมู่บ้าน ในชุมชน ถ้าท้องถิ่น
นายอําเภอ ผวจ. ไม่เข้ามาช่วย แล้วใครจะทํา หากรอให้บริษัททํา ถามว่าชาวบ้านได้
อะไร ผมไปในพื้นที่บางพื้นที่เชิงการพัฒนา ถ้าไม่ใช่พัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาด้าน
สังคมและสวัสดิการ ผมเพิ่งกลับจากน่าน คุยกับเจ้าหน้าที่คือนายแพทย์สาธารณสุข
จั ง หวั ด น่ า น เขาบอกว่ า พื้ น ที่ บ างพื้ น ที่ ที่ น่ า นถึ ง แม้ จ ะมี ก ารการถ่ า ยโอน รพสต.
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ให้ อบต. แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายในการบํารุง รพสต. แห่ง
หนึ่ ง ต่ อ การดู แ ลหมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ บ นดอยซึ่ ง มี ป ระชากรเพี ย ง 400–500 คน เท่ า นั้ น
ท้องถิ่นดูแลไม่ไหว เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก ภูมิภาคควรเข้ามามีส่วนร่วม เพราะภูมิภาค
ไม่ใช่ มท. เพียงแต่กฎหมายได้วางให้ มท. เป็นผู้รับผิดชอบและประสานกับส่วนภูมิภาค
อํานาจตรงนี้ ยังใช้อยู่และใช้ได้หรือไม่ ผมคุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนบอกว่าเขามี 2 มือ มี
ปลัดซ้าย-ขวา งบประมาณไม่มี จึงทําอะไรไม่ได้ นั่นคือข้อเท็จจริงในเชิงของทรัพยากร
ทางการบริหาร แต่ทรัพยากรในเชิงอํานาจ เชิงการบริหาร เชิงการประสาน หลาย ๆ
ท่านทําได้ แต่หลายท่านก็ละเลยไม่ทํา ยิ่งน้อง ๆ ปลัดอําเภอที่บรรจุใหม่จะมีคนสอนงาน
ให้เรียนรู้พื้นที่และเข้าหาประชาชนหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใหม่ก็คือมีองค์กรท้องถิ่นอยู่
ข้างล่าง จะมีการระบบประสานการเชื่อมโยงหรือไม่
4) พื้นที่ที่เป็น area หมู่บ้าน เนื่องจากมีท้องถิ่นรับผิดชอบในขีดความสามารถที่จะ
รับผิดชอบได้ บทบาทของรัฐภูมิภาค และส่วนกลางที่ มท. รับผิดชอบ อาจจําเป็นจะต้อง
วิเคราะห์ จําแนกพื้นที่และจําแนกประชาชนออก เหมือนปี 2523 และ 2524 ที่มี
แผนพัฒนาชนบทยากจนตามแผนฉบับที่ 5 และเรากําหนดหมู่บ้านยากจนจํานวนเท่าใด
และรัฐให้งบประมาณหมู่บ้านยากจน ณ เวลานี้ หมู่บ้านนั้นไม่มีใครดูแล มท. ไม่ควรหลง
ไปกั บยุ ท ธศาสตร์ก ลุ่ ม จัง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด ผลสุ ดท้ า ยแล้ ว นั ก การเมื อ งก็ จั ด
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งบประมาณลงตามความต้องการของเขา มท. ต้องหันกลับมาทําเรื่องหมู่บ้านยากจนใหม่
ซึ่งยังมีอยู่ในพื้นที่จริง อย่าไปโกหกตัวเองว่าไม่ยากจน อย่าไปเชื่อตัวเลขของรัฐบาลว่า
ขณะนี้ทุกคนรวยแล้ว มท. ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ มองพื้นที่เป้าหมายที่เขาช่วยตัวเอง
ไม่ได้ เช่น ที่ท่านสมพรฯ กล่าวว่าสถานการณ์ทุกวันนี้หนักกว่านั้น เพราะอดีตคนใน
สั ง คมช่ ว ยตั ว เองไม่ ไ ด้ แต่ ยั ง พออยู่ ไ ด้ เพราะมี ท รั พ ยากรและไม่ มี ห นี้ สิ น แต่ เ ดี๋ ย วนี้
ทรัพยากรหมด หนี้สินก็เพิ่ม ถ้า มท. ปรับกลยุทธ์มาเล่นตรงนี้ เรามีทางออก จะไม่มีใคร
มาไล่เราแน่นอน
5) ตัวปัญหา ซึ่งมีปัญหาเยอะมาก เราต้องรู้จักจําแนกแยกแยะปัญหา ปัญหาอะไรที่
ท้องถิ่นทํา ควรปล่อยให้เขาทํา แต่ปัญหาใดที่ท้องถิ่นทําไม่ไหว เราจะเล่นบทอย่างไร
6) บทบาทของ มท. ในการดูแลพื้นที่ แน่นอนว่าระบบภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะ มท. ยัง
มีหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเขาดูงานเฉพาะหน้า หากเกิดวิกฤติการณ์แต่ละเรื่องขึ้นมา แล้วมี
การเรียกหา ผวจ. นายอําเภอ ควรทําอย่างไร เนื่องจากวิกฤติเมื่อเกิดแล้ว มันเป็นโอกาส
ให้เราได้แสดงฝีมือ ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ําท่วมรอบ ๆ กรุงเทพมหานครครั้งที่แล้ว
วิกฤติเกิดขึ้น แต่โอกาสในการแสดงฝีมือของคน มท. สู้นายกเทศมนตรีไม่ได้ เพราะเรา
ขาดทรัพยากร หรือขาดการเตรียมพร้อม เมื่อวานผมฟังนายกเทศมนตรีเมืองน่านพูดถึง
การเกิดวิกฤติน้ําท่วมโดยมีการศึกษาบทเรียนปี 2539 ปี 2543 และ ปี 2554 เขานํา
บทเรี ย นในเชิ ง ข้ อ มู ล ของน้ํ า เอามาวางแผนแก้ ไ ข เตื อ นประชาชนให้ รู้ ถึ ง ปั ญ หาน้ํ า
เพราะว่าปีที่แล้วผมอยู่ที่น่าน ตอนที่น้ําขึ้นสูง ผมกลับจากน่านมาบ้านที่รังสิต ข้ามคืน
เดี ย วน้ํ า ขึ้ น 2 เมตร แต่ ที่ น่ า นน้ํ า ผ่ า นมาแล้ วก็ ไ ป เพราะเขารู้ ว่า คื อ อะไร แต่ นั่ น คื อ
บทบาทของนายกเทศมนตรี ซึ่งที่น่านเป็นกรณีเฉพาะ เนื่องจาก ผวจ. ก็ไม่ได้ไปขัดขวาง
การทํางานของท้องถิ่น โดยได้ทํางานร่วมกัน แต่ภาคประชาสังคมทางภาคเหนือมีความ
เข้มแข็งมาก ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติใด หรือปัญหาใด มท. ต้องสอดแทรก เข้าไปแก้ไข
ปรากฏการณ์ช่วงหลังจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีอะไรขึ้นมาช่วงหลังเกิดเหตุการณ์กระโดด
ข้ามนายอํ าเภอ หรือ ผวจ. มาที่ กรุงเทพฯ ในสถานการณ์ดังกล่ าว หากท่านคิ ดว่าดี
เพราะจะได้ไม่เหนื่อย ถือว่าท่านมองผิด ถ้าเขาไม่ถามหาเรา แสดงว่ามีปัญหา ผมจําได้ว่า
ปี 2535 ผมถูกเรียกให้ไปเขี ยนคําสั่งเกี่ยวกับระบบการป้ องกั นไม่ใ ห้มวลชนเข้ามา
เรียกร้องรัฐบาล โดยทํางานร่วมกับท่านอนันต์ อนันตกูล ที่ประชุมทําเนียบรัฐบาลว่าจะ
ทําอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานั้นได้ เราก็พยายามคิดแบบออกแบบว่าจะจัดการอย่างไร ณ
เวลานี้ ไม่ทราบว่าบทเรียนเหล่านั้น มันได้พัฒนาปรับตัวไปหรือไม่ เหตุที่มันทําไม่ได้
เพราะระบบการปรับตัวของเราเองปรับตัวช้า สมัยก่อนการเมืองยังไม่แรง การเมืองอ่อน
แต่ยุคนี้มีความยากลําบาก เนื่องจากการปรับตัวของเราค่อนข้างช้า ประกอบกับถูกแรง
ต้านการปรับตัว ผมไม่แน่ใจว่า คนที่กําหนดยุทธศาสตร์ จะวางยุทธศาสตร์ หรือกําหนด
road map มท. ไปทางใด ถ้าเผื่อท่านไม่สามารถวางกติกาที่ปลอดพ้นจากอิทธิพลของ
ฝ่ายการเมือง ที่ทําให้ท่านคิดอะไรไม่ได้ ผมออกมาจาก มท. และตาม มท. มาตลอดว่า
มันปลอดพ้นจากอิทธิพลของการเมืองหรือไม่ อะไรบ้างที่เป็นนโยบายของ มท. ที่ชูเด่น
ออกมา โดยที่ยังมองรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ และผลประโยชน์ของประชาชน
อะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของประชาธิปไตย ตามกระแสรัฐธรรมนูญ เกิด
องค์กรท้องถิ่นอะไรบ้าง เช่น วิกฤติทางด้านของสาธารณภัย จากกองป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เติบโตมาเป็นกรม บทบาทด้านนี้เราก็ยังไม่อาจเห็นการเอาวิกฤติการณ์ของ
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นายแนบ สินทอง
พัฒนาการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ประเด็นความคิดเห็น
สถานการณ์ทางธรรมชาติมาพัฒนาและปรับตัวเองให้มารองรับสถานการณ์เหล่านี้ได้
7) มท. จะไปตรงไหนก็แล้วแต่ แต่การปรับตัวของ มท. ทุกอย่าง จะต้องปรับบน
พื้นฐานความต้องการของประชาชน ผมไม่แน่ใจว่าคนมหาดไทยที่เคยเขียนด้วย “ฅ” มี
ความหมายในตัวเองอยู่ คือ “ฅน มหาดไทย” หมายถึงว่า เป็นคนที่อยู่กับพื้นฐานของ
ประชาชนระดับล่าง เราจับประชาชนได้หรือไม่ ปัญหาของประชาชนแยกแยะเป็นหรือไม่
คนรุ่นใหม่รู้จักแยกแยะปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วตอบสนองหรือไม่ ควรเข้า
ไปสัมผัส อปท. ให้บ่อย เพราะเขาไม่ได้รังเกียจข้าราชการ มท. แต่ขอให้เราให้เกียรติเขา
ในเรื่องข้อคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง โดยเน้นหลักการทํางานร่วมกัน ด้ วย
ประสบการณ์การทํางานของ มท. ที่มีมาเป็นเวลายาวนาน ย่อมจะได้กําลังของท้องถิ่นมา
เสริมการทํางานร่วมกับท้องถิ่น นอกจากนี้ เมื่อเกิดวิกฤติบางอย่าง ภาวะความเป็นผู้นําที่
สังคมไทยยอมรับมานานยังได้รับการยอมรับอยู่ แต่ไม่ควรประมาท เพราะวันดีคืนดีอาจ
หายไปก็ได้
ผมขออนุ ญ าตในประเด็ น ที่ ท่ า นวิ ท ยากรพู ด ถึ ง พช. ผมเป็ น พั ฒ นาการจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
1) ท่านวิทยากรพูดว่า พช. แบบเดิมอยู่ไม่ได้ เพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้แบบ top–
down ลงมา ในความคิดเห็นผมว่า พช. แบบเดิมอยู่ได้ แต่แบบใหม่จะอยู่ไม่ได้ การ
ทํางานในอดีตจะทําอะไรมีการเรียกประชุม กพม. (กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน) เพื่อหาความ
ต้องการของชาวบ้าน เวลาเราจะทําอะไรอย่างหนึ่ง คนที่จะได้ขึ้นเงินเดือนจะต้องถามว่า
มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณถึง 30% หรือไม่ แต่ ณ วันนี้ ถ้าไม่มีงบประมาณลงมา
เจ้า หน้ าที่ ไม่ ย อมทํ า ก็ คือ ทํ า ตามโครงการที่ ได้ รับ งบประมาณมาเท่า นั้ น การทํ า งาน
แบบเดิมเราลงไปทําร่วมกับชาวบ้าน จึงเกิดแนวคิด 5ร เช่น ร่วมคิด ร่วมนอน เป็นต้น
แต่ปัจจุบันเราทํางานโดยสั่งการทางโทรศัพท์อยู่บนสํานักงาน หรือเมื่อโครงการมาก็รอ
อบรมอย่างเดียว โครงการดําเนินการเสร็จแต่ถามว่าจะสําเร็จหรือไม่ในเมื่อเราไม่ได้ลงไป
ร่วมทํางานเหมือนในอดีต
2) การถอดรหัสมหาดไทย ผมอยากให้ถอดในลักษณะที่ว่า ต้องเอาปีที่ 1 มาผสาน
ให้ลงตัวในปีที่ 120 ปีที่ 1 ของ มท. ที่มีคําว่าต้องให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด เป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องแล้ว เพราะบรรพบุรุษของ มท. เราลงไปทํางานร่วมกับชาวบ้าน ร่วมกับพี่น้อง
ประชาชน ถามว่าวันนี้ภาคประชาชนเขาเข้มแข็ง เพราะเขาลงไปทํางานร่วมจริง ๆ เช่นที่
ท่านแก้วฯ ลงไปทํา ก็ทํางานจริง ๆ กับประชาชน โดยร่วมทําและร่วมแก้ปัญหา คือสิ่งที่
พช. ทํามาก่อนและล้ําไปข้างหน้าแล้ว แต่ยังมีคนทําตามน้อย เมื่อหันกลับมาดูข้างหลัง
เห็นว่าเขาสนุกสนานกัน เราก็เลยไปต่อแถวใหม่ กลายเป็นว่าเรากลับไปอยู่หลังเพื่อน
ปัญหาจึงอยู่ตรงนี้ ผมก็เลยย้ําว่าเราทําถูกต้องแล้ว เอาปีที่หนึ่งมาผนวกกับปีที่ 120 ให้
ได้ ปีที่ 120 คือเราต้องรับ AEC ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ แต่วิธีการทํางานควรจะใช้รูป
แบบเดิ ม ปั จ จุ บั น นี้ ที่ ผ มบอกว่ า ภาคประชาชนโตเพราะเขาปฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ แต่ ข ณะที่
ราชการเริ่มทําเล่น ๆ เราแก้ปัญหายาเสพติดก็แก้ปัญหาแบบเล่น ๆ ดูว่าครบหรือไม่ ไป
ทําอะไรครบหรือยัง รายงานทันเพื่อนหรือไม่ แผนชุมชนบางแห่งทําจริงก็มี บางแห่ง
นั่งเทียน ยกเมฆก็มี
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3) เรื่องการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ผมว่าทําอย่างไร มท. ต้องผนึกกําลังให้ได้จริง ๆ
และลงมือทํากันจริง ๆ เช่น ABC ที่ สกว. ทําในวันนี้ ก็ถือว่าดีใช้ได้ แต่มาวันนี้ถามใน
หลายจังหวัดไม่เป็นเอกภาพเลย ไม่รู้ใครสั่งการ หรือใครรับผิดชอบ แม้แต่ที่สุราษฎร์ธานี
ก็เช่นกัน ทําอย่างไรจะร่วมผนึกกําลังกันได้จริง ๆ แล้วแก้ปัญหาเป็นระบบร่วมกันทุก
หน่วยงานเพื่อทําให้บําบัดทุกข์ได้จริง ๆ
สิ่งที่อยากฝาก มท. คือ ณ วันนี้ เราพูดเรื่องทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ผมว่าที่
นั่งอยู่ ทุกท่านก็มีความรู้ ความสามารถดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความรู้สู้ท่านวิทยากร
ทั้งหลายไม่ได้ อยากฝากท่านวิทยากรว่าทําอย่างไรจะเข้าไปนั่งช่วยกันจัดทศวรรษแห่ง
การเปลี่ยนแปลงของ มท. ให้เป็นรูปเป็นร่างจริง ๆ ด้วย
ผมเห็นด้วยทั้งหมดกับสิ่งที่ท่านพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสนอมา แต่คงมีการ
เข้าใจผิดอะไรบางอย่าง คือผมพูดว่า พช. ตั้งมาตั้งแต่ปี 2505 และทําเรื่องสําคัญมากคือ
เรื่องกลุ่ม เรื่องส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน แต่ขณะนี้ การทํางานในเรื่องกระบวนการ
กลุ่มแผ่วลงไป โดยละทิ้งงานหลักไปทํางานอื่นตามนโยบายรัฐบาล ทั้งที่ไม่ใช่งานหลักของ
กรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น้าแก้วฯ ได้กล่าวถึงแล้ว คือเรื่องการไม่คลุกคลีกับชาวบ้าน หรือเรื่อง
ต้องให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด ซึ่งแสดงว่า พช. ควรออกไปพบชาวบ้านบ่อย ๆ
ผมอยากให้ข้อสังเกตในเรื่องต่อไปนี้
1) ปัญหาการจัดการ ผมมองว่าในพื้นที่ตําบลหรือหมู่บ้าน มี 3 หลักใหญ่ที่ทํางาน
ร่วมกัน คือ ท้องที่ขึ้นกับ ปค. ท้องถิ่นขึ้นกับ สถ. แต่ขาที่สําคัญคือขาของชุมชน เราต้อง
มองให้ขาดว่าการเข้าถึงของชุมชนหรือแหล่งอํานาจเชิงบริหารซึ่งดําเนินการไปได้ไกล
เพราะวันนี้ชุมชนต่าง ๆ มีการรวมตัวกัน เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งการจัดการตนเอง ทั้งเรื่อง
การดูแลทรัพยากร หรือสวัสดิการ ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวทางสังคม จนเป็นวาระของชาติ
ถ้ า ท้ อ งที่กั บท้ อ งถิ่ น ทํา งานร่ว มกัน ได้ โ ดยการเชื่ อ มโยงกลุ่ ม ต่ าง ๆ ในตํ า บล ทั้ งกลุ่ ม
ออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือกรรมการหมู่บ้าน ถ้าเชื่อมโยง
กลุ่มทั้งหมดเพื่อมาจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ซึ่งมีกฎหมายรองรับ
อยู่แล้ว วันนั้นจะมีปัญหาเชิงการจัดการหรือไม่ ถ้าอนาคตไม่มีเวทีกลางระหว่าง 3 ส่วน
ให้มาร่วมพูดคุยและขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันจะเป็นเรื่องลําบากทั้งยังอาจเกิดปัญหา
ในเชิงความคิด เพราะขาดการบูรณาการทางความคิด ถ้าเราโยง 3 กลุ่มนี้เข้ากันได้ เชื่อ
ว่าสิ่งเหล่านี้ มท. มีความถนัด เช่น พช. มีความถนัดมากในการเชื่อมโยงความคิดตรงนั้น
มาร้อยต่อตรงนี้ การต่อจิกซอว์ทางความคิดของพื้นที่กลายมาเป็นแบบอย่างที่ดี ผมถาม
ว่าถ้าไม่มี พช. กลุ่มออมทรัพย์คงไม่ มีทางเกิ ดขึ้น แต่พอเกิดขึ้นแล้ ว มันสามารถเอา
รูปแบบมาแตกหน่อ ต่อยอดไปทําเรื่องอื่นๆ คือจากกลุ่มออมทรัพย์ไปเป็นกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร โดยที่ฐานคิดไม่ได้เปลี่ยน คือให้ทุกคนรู้จัก
เก็บออมเพื่อตัวเอง เราไม่ได้สนใจเทคนิควิธีการ แต่สนใจหลักคิดที่สําคัญคือกลุ่มที่เกิดขึ้น
ต้องมีการดูแล เอื้ออาทร พึ่งพาตนเอง เพื่อจัดการตนเองให้ได้ แต่พอเกิดขึ้นแล้ว มีการ
เรียนรู้และยกระดับไปด้วย เนื่องจากสังคมมีการเคลื่อนตัว ข้อมูลเปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยน
แต่เปลี่ยนไปในทางไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในชุมชนท้องถิ่น/ตําบลหรือหมู่บ้าน จึงต้องมี
สามเส้าคือชุมชน ท้องถิ่น และท้องที่ ส่วนอื่นถือเป็นส่วนประกอบเท่านั้น ถ้าส่วนหลัก
เกี่ยวก้อยมัดเป็นเกลียวรวมกันโดยทํางานอยู่บนฐานของพื้นที่ได้ ก็สามารถผ่านพ้นจาก
ปัญหาทั้งสังคม เศรษฐกิจ หรือการจัดการทรัพยากร เพราะคนได้เรียนรู้ร่วมกัน
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นายพินัย อนันตพงศ์
ผู้ดําเนินการอภิปราย

ว่าที่ ร.ต. ภูษิต ไชยทอง
นายอําเภอทับปุด
จังหวัดพังงา

ประเด็นความคิดเห็น
2) ส่ ว นที่ ต้ อ งการจะเพิ่ ม เติ ม คื อ อยากชวนท้ อ งถิ่ น ให้ ม าเสนอร่ ว มกั น ในเรื่ อ ง
นโยบายการรับจํานําข้าว ซึ่งผมเป็นกรรมการคัดกรองโรงสีจากกระทรวงพาณิชย์ และแพ้
ผู้ส่งออกข้าวสารรายใหญ่ เพราะเขากุมอํานาจทั้งหมด จึงมาคิดว่าต่อไปท้องถิ่นต้องทํา
อะไรในเชิงพาณิชย์ด้วย โดยให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ และเอาผลผลิตจากท้องถิ่น
มาไว้ที่ล านตากและโรงอบที่มีท้องถิ่นดูแล เพราะท้องถิ่ นต้องดูแลพี่น้อง บําบัดทุกข์
เนื่องจากพ่อค้าไม่เห็ นใจคนจน ถ้าท้องถิ่นทําเรื่องนี้ เราจะเรียกร้องได้หรื อไม่ นี่คือ
อํานาจ ผมคนหนึ่งจะช่วยเรื่องนี้เต็มที่ ผมพูดทุกเวที ถ้าผลกําไรและผลประโยชน์ตกอยู่
กับท้องถิ่นจะช่วยสร้างและพัฒนาเรื่องอื่น ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการได้ ทําไม
เราไม่ทํา เริ่มจากการที่ท้องถิ่นต้องทําข้อมูลว่าในพื้นที่ตนเองมีคนปลูกข้าวเท่าใด มีพื้นที่
เท่าใด เอาข้อมูลมาขึง แล้วรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์จังหวัดเสนอเข้าไปเลย ดูยุทธศาสตร์
ให้แม่นและทําเรื่องนี้ ถ้าเราขับเคลื่อนในท้องถิ่น ชวนนายก และฝ่ายต่าง ๆ ไปคุยกัน
เพื่อต่อรองกับฝ่ายนโยบาย โดยชุมชนยืนหลังพิง ถ้าชาวบ้านเห็นด้วย อย่าลืมว่าการเมือง
กลัวชาวบ้าน
ถ้า มท. ไม่ทําในสิ่งที่เป็นปัญหา คือการบําบัดทุกข์ โดยให้คนอื่นมาทําให้ชาวบ้าน
แทน ต่อไปเราจะไม่อยู่ในหัวใจของชาวบ้าน อาจจะอยู่ซีกหนึ่งของชาวบ้านเท่านั้น
น้าแก้วฯ ได้ทําให้สิ่งที่พูดเมื่อเช้าชัดเจนขึ้นว่าทุกเรื่องในพื้นที่ถ้าจะให้เรื่องจบ ควร
นําผู้มีส่วนได้เสียมาพูดคุยและตกลงกัน โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ ๆ ถ้าชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่
มารวมหัวกันคิด รวมหัวกันทํา ทุกอย่างสําเร็จแน่นอน ประเด็นคือประชาชนอยู่คนเดียว
ให้ความรู้สึกว่าไม่เข้มแข็งเท่ากับรวมเป็นกลุ่ม ท่าน รศ. ตระกูลฯ พูดเรื่องเกษตรกรราย
ย่ อ ย ว่ า เกษตรกรรายย่ อ ยไม่ มี ใ ครที่ ร่ํ า รวย ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะสู้ ร ะบบทุ น ไม่ ไ หว
เนื่ อ งจากต่ อ สู้ เ พี ย งลํ า พั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารรวมตั ว กั น อย่ า งประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง เป็ น
ประเทศอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วย ซึ่งปลูกดอกไม้ส่งออกทั่วโลก จะเห็นว่าแทบ
ไม่มีเกษตรกรรายย่อยเลย จะมีการรวมตัวเป็นกลุ่มสหกรณ์ทั้งสิ้น เพราะถ้าเป็นเกษตรกร
รายย่อยจะสู้กลุ่มสหกรณ์อื่น ๆ ไม่ได้ ทั้งในเรื่องการพัฒนาพันธุ์ พัฒนาสี ดอกทิวลิปต้อง
มีการพัฒนาตลอดเวลา แม้แต่ดอกกุหลาบก็ต้องพัฒนาก้านดอก ให้หนามน้อย ให้ดอกมี
ขนาดใหญ่ ตลอดจนต้ อ งพั ฒ นาให้ มี สี ที่ แ ปลกจากคนอื่ น ซึ่ ง ทุ ก อย่ า งต้ อ งใช้ นั ก วิ จั ย
นักวิทยาศาสตร์ เพราะเกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุนสําหรับใช้ในการจ้างนักวิทยาศาสตร์
มาทํ า วิ จั ย จึ ง ต้ อ งมี ก ารออกทุ น ให้ โ ดยพี่ น้ อ งเกษตรกรที่ เ ป็น สมาชิ ก มี สิท ธิ์ ใ นการนํ า
วิทยาการและความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ และต้องมีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายด้วย สําหรับ
ขั้นตอนการขายก็รวมกันขาย และรวมตัวกันซื้อเพื่อให้ได้ของในราคาที่ถูกกว่า กรณี
ประเทศไทยเราจะสนับสนุนให้การดําเนินงานกลุ่มประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ได้กล่าวคํากลอนงาน 120 ปี ถอดรหัสมหาดไทย ดังนี้
120 ปี ถอดรหัสมหาดไทย
ถอดทําไม ถอดใจ หรือไงพี่
ถามพวกเราชาว มท. ทุกส่วนที
ตอบผมที ถอดไป ทําไมกัน
สุจริตคือเกาะบัง ศาสตร์พ้อง
ซื่อสัตย์ครองใจไว้ ไม่ไหวหวั่น
ยืนหยัดความถูกต้องในทุกวัน
ปกป้องมั่นความโปร่งใสไว้ทุกครา
เอื้อเฟื้อมีน้ําใจให้บริการ
ทํางานอย่างสร้างสรรค์แก้ปัญหา
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ชาวประชา
บูรณาการงานทั่วหล้าให้เกิดมี
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รศ. ตระกูล มีชัย
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเด็นความคิดเห็น
120 ปี ถอดรหัสมหาดไทย
ไปทางไหน คงอยู่เมืองไทยนี้
ภูมิภาค ส่วนกลาง ท้องถิ่นมี
รวมใจที แก้ปัญหาประชาชน
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
บริบทยืนอยู่บนเหตุผล
หากเราเอาใจใส่ประชาชน
ให้ทุกคนอยู่คู่ประชาชี
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ทุกสถาน
บริการประชาดุจน้องพี่
จงรังสรรค์มั่นไว้ในความดี
สิ้นชีพพลี อย่าเสียสัตย์นักปกครอง
ขอฝากบทสรุปสําหรับการปรับตัวครั้งใหญ่ของ มท. เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยภารกิจหลักที่องค์กรอื่นทําไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรท้องถิ่น
หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ อย่าไปเสียดาย ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้เขาทํา ส่วนภารกิจใด
ที่เขารับไปแล้วแต่ทําไม่ได้ เพราะศักยภาพเขาต่ํา ควรไปช่วยตรงนั้น
ดังนั้น มท. จะต้องจําแนกหรือวางยุทธศาสตร์ในจุดที่เป็นวิกฤติของประชาชนและ
คนทอดทิ้ง สําหรับแหล่งข้อมูลในจังหวัดหรืออําเภอนั้น ผู้ที่รู้ข้อมูลดีที่สุด คือ ผวจ. และ
นายอําเภอ ซึ่งกระบวนการและกลไกดังกล่าวสามารถที่จะให้ข้อมูลได้เลยว่า พื้นที่ใด
ถูกทอดทิ้ง เหมือนกับในปี 2520 ที่เคยมีการสํารวจข้อมูลพื้นที่ยากจน เช่นเดียวกับสมัย
รัฐบาลทักษิณที่เราต้องทําหน้าที่สํารวจหนี้สินครัวเรือน ซึ่งเราทําได้ดี ถึงแม้จะเป็นเรื่อง
วิชาการ เพราะคน มท. ทําอะไรทําจริง เพียงแต่นโยบายไม่เล่นจริงกับเรา
ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นวิกฤติของประชาชนผู้ยากไร้และยังไม่มีใครดูแลหรือไม่มีใครทํา
มท. ควรฉกฉวยเรื่องนี้ทันที โดยวางแผนปรับกลไกงานทุกอย่าง พร้อมกับมุ่งเป้าที่ตัว
วิกฤติตรงนั้น ทั้งนี้ ABC หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ เป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่มาแก้ไขปัญหา
พื้นฐานจริง ๆ เท่านั้น ดังนั้น มท. จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ทันการแก้ไขวิกฤติการณ์ที่
เกิดขึ้น ส่วนเรื่องระดับใหญ่ที่มีผู้รับผิดชอบแล้ว มท. ควรถอย และรุกในเชิงราบถึงตัว
ประชาชน ผมคิดว่าจะทําให้เราอยู่ในใจของประชาชนตลอดไป
เวลาหน่วยงานราชการจัดทํากิจกรรมอะไร ในวาระเฉลิมฉลองใดก็ตาม พวกเรา
มักจะถามกันเองเป็นคําถามทั่ว ๆ ไป ว่าจัดแล้วประชาชนได้อะไร สนุกกันเองหรือไม่
สําหรับในงาน มท. 120 ปี ผมคิดว่าการรวบรวมความคิดเห็น การเสนอแนะต่าง ๆ ตาม
บทบาทของ มท. ในระยะต่อไป ถ้าเราทําได้เอง ผมคิดว่าเรามีคําตอบว่าประชาชนได้
อะไรจากการจัดงาน 120 ปีของเรา
สําหรับข้อมูลทั้งหลายของท่านวิทยากร ตลอดจนข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เราจะนําไปสัมมนา In House Seminar ภายในของเราว่าจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ภัยมาอย่างนี้ โอกาสมาอย่างนี้ ภายในเรามีจุดอ่อนเช่นนี้ มีจุดแข็งอย่างนี้ เราสามารถที่
จะวางจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางชัด ๆ ว่าเราจะต้องทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ภารกิจเหล่านั้นที่เหมาะสมเป็น
อย่างไร เนื่องจากเรายังมีการสัมมนาที่พระนครศรีอยุธยา ยังมีการสัมมนา In House
หรืออาจมีวาระอื่น ๆ ในการประชุมต่าง ๆ หากใช้คําพูดของฝรั่งว่าในเรื่องนี้บทสรุปหรือ
คําพูดสุดท้ายที่ร่วมกัน สําหรับที่นี่จบ แต่ที่อื่นยังไม่จบ แต่เมื่อจบแล้ว ท่านจะได้เห็นว่า
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน มท. ที่เป็นโอกาสที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความ
ชื่นใจจากการบริการของภาครัฐ
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นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําพูน (รักษาการที่ปรึกษา
ด้านการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)

“การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
การสร้างจิตสํานึกความเป็นชาติ”
๑) การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย คื อ การปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน ในทางปฏิบัติจริงไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถให้ประชาชน
ไปทําหน้าที่ในการบริหารบ้านเมือง คือใช้อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และตุลาการ
พร้อมกันทั้งหมด โดยในทางปฏิบัติการใช้อํานาจจึงเป็นการใช้อํานาจโดยผ่านผู้แทน โดย
การเลือกตั้งเป็นที่มาของอํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกที่สําคัญ
ดังภาพสามเหลี่ยมอํานาจในระบอบประชาธิปไตย
(๒) ผู้แทน สส./สว.

(๑) ประชาชนเลือกตั้ง

(๓) รัฐบาล (บริหารประเทศ)

โดยหลักการเลือกตั้งคนดีและเก่ง เลือกคนดีอย่างเดียวได้ แต่เลือกคนเก่งอย่างเดียว
ไม่ได้ เมื่อการเลือกตั้งเป็นฐานอํานาจ ละเลยประเด็นการมีส่วนร่วม การปลูกฝังวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย มุ่งที่จะให้ชนะการเลือกตั้ง โดยไม่คํานึงถึงวิธีการ ลักษณะอย่างนี้ใน
สังคมไทย จึงเกิดนักเลือกตั้งมุ่งชนะกับนักการเมืองมุ่งชนะ นักการเมืองที่ดีจึงต้องปรับ
ทํ า ให้ ก ารเมื อ งไทยเข้ า สู่ ว งจรอุ บ าทว์ การเมื อ งการปกครองของไทยพั ฒ นาการ
ประชาธิปไตย ๘๐ ปี ยังคงอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่วนอยู่ในวงจร เราวนอยู่ในวงจรนี้ ๑๘
รอบแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ เมื่อจัดระเบียบเสร็จเราก็มีการเลือกตั้งใหม่ ขณะนี้เรากําลัง
สร้ า งวงจร ๕ อยู่ ข ณะนี้ ประชาธิ ป ไตยวนเวี ย นอยู่ ๑๘ รอบ จะวนอยู่ อ ย่ า งนี้ และ
ปรารถนาจะออกจากวงจรนี้ให้ได้
(๔) บริหารประเทศ
จัดตั้งรัฐบาล (๓)
มีผู้แทน (๒)

(๕) เกิดความขัดแย้งความรุนแรง
(๖) รัฐประหาร

(๑) การเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นเวลา
๘๐ ปีแล้ว แต่ประชาธิปไตยของไทยจนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงพัฒนา ปรับตัวและเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยทั้งระบบอย่างสมบูรณ์ ทุกประเทศประชาธิปไตยต้อง
เผชิญโดยมิอาจหลีกเลี่ยง จึงต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ ประเทศอังกฤษใช้เวลากว่า ๔๐๐ ปี
ประเทศไทย ๘๐ ปียังไม่ผ่าน บางประเทศยังไม่ผ่าน เช่น สหภาพโซเวียต
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๒) ลักษณะสังคมประชาธิปไตยในช่วงกําลังพัฒนาอยู่ในช่วงปรับตัวเปลี่ยนผ่าน
สถาบันหลักของชาติ
(๑)
(๒)
ความแตกต่าง
ความขัดแย้ง
ความคิดเห็น
แข่งขัน/แย่งชิง
และผลประโยชน์

(๓)
ความขัดแย้ง
ความรุนแรง
การต่อสู้

ประเทศประชาธิปไตยพัฒนา
ความก้าวหน้า (ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา)

(๔)
ประเทศแบ่งแยก - ล่มสลาย
(โซเวียต ยูโกสลาเวีย ซูดาน)

สิ่งที่ท้าทายคือ คนไทยต้องร่วมกันก้าวข้ามความแตกแยกไปให้ได้ เช่น การมอง
เก้าอี้ ๙๐ องศา บางคนมองเห็น ๒ ขา บ้างก็เห็น ๓ ขา ๔ ขา เมื่อมองจากคนละมุม จึง
เห็นไม่เหมือนกัน ให้เอาความดีมารวมกันจะดีได้ แต่ถ้าถือดี ไม่สามารถเอาความดีรวมกัน
ได้ แพ้ชนะไม่ได้ตัดสินจากเสียงข้างมาก
๓) ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน
ประชาธิ ป ไตยในระยะเปลี่ ย นผ่ า น เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งเผชิ ญ โดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
บทเรี ย นจากญี่ ปุ่ น อั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก า และการล่ ม สลายของโซเวี ย ต (๒๕๒๖ ๒๕๓๔) กอร์บาชอฟ ประธานาธิบดีโซเวียตได้มีการปฏิรูปประเทศเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีนโยบายเปเรสตรอยกา การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ให้มีทรัพย์สินส่วนบุคคล
และนโยบายกลาสน็อต การเปิดกว้างทางการเมือง ให้เสรีภาพทางการเมือง วิจารณ์
รัฐบาล แสดงความเห็นทางการเมืองได้ ซึ่งเป็นการนําโซเวียตเข้าสู่ประชาธิปไตยเป็น
ระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเกิดความแตกต่างทางความคิดและผลประโยชน์ เกิดความขัดแย้ง
เกิดความรู้สึกชาตินิยมในชนกลุ่มน้อยและการต่อต้านรัสเซียในรัฐต่าง ๆ
๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ มีการเลือกตั้งโดยเสรี เยลซินได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
สหพันธรัฐรัสเซีย แต่ผู้ที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับเลือกเข้ามาในสภา มีการเสนอ
สนธิสัญญา “New Union Treaty” เพื่อเปลี่ยนสหภาพโซเวียตเป็นสหพันธ์รัฐ และเกิด
ความแตกแยกรุนแรงยิ่งขึ้น
๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ เกิดรัฐประหาร เพื่อยึดอํานาจจากกอร์บาชอฟ แต่ไม่สําเร็จ
จึงเกิดความวุ่นวาย
จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว มี ป ระเทศแยกจากโซเวี ย ต ๑๕ ประเทศ มี ผ ลให้
ยูโกสลาเวียแยกเป็น ๕ ประเทศ (โครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนีย เชอเซโกวินา และมอนโตเนโกร) และประเทศเชคโกสโลวาเกีย (เช็ก และสโลวัก) และประเทศในทวีปแอฟริกา
หลายประเทศ ต่อมาอีก ๖ ปี ประเทศแตกแยกล่มสลาย เนื่องจากไม่มีสถาบันหลักของ
ชาติเป็นสิ่งยึดมั่นร่วมกัน
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๔) บทเรียนจากประเทศที่ก้าวผ่านได้ เช่น สหรัฐอเมริกา เพราะมีสถาบันหลักของ
ชาติเป็นสิ่งยึดมั่นร่วมกันทําให้ดํารงความผูกพันกันไว้ไม่แบ่งแยก แม้มีความแตกต่างขัดแย้ง สามารถแสวงหาสิ่งที่ดี และการสร้างสรรค์จากความแตกต่างขัดแย้งได้ โดยการ
แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
(๑) แม้มีความแตกต่างขัดแย้งแต่คนไทยทุกข้างทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้ง ต่างก็มี
ความปรารถนาร่วมกันที่จะให้ประเทศไทยดํารงอยู่เป็นราชอาณาจักรเดียว ไม่แบ่งแยก
(๒) บทเรียนจากประเทศประชาธิปไตย ที่ก้าวข้ามความแตกแยกในช่วงพัฒนา
การเมือง สถาบันหลักของชาติคือสิ่งที่คนในชาติยึดถือร่วมกัน แม้จะมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องอื่น ๆ แต่มีสิ่งที่ยึดมั่นหลักร่วมกัน ทําให้ผูกพันรวมกันเป็นประเทศอยู่ได้
๕) สถาบันหลักของประเทศไทย คือ ชาติ (ประชาชน+ดินแดน) ศาสนา (พุทธ คริสต์
อิสลาม อื่น ๆ) และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
หลักอื่น ๆ ในชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้ดํารงความผูกพันกันเป็นประเทศที่
มีเอกภาพอยู่ได้ แม้มีความแตกต่างและขัดแย้ง (Unity In Diversity) ถ้าไม่มีสถาบัน
กษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจะไม่เหมือนขณะนี้ ประเทศไทยมีศาสนาประจําชาติ
คื อ ศาสนาพุ ท ธ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงนํ า พาชาติ พ้ น วิ ก ฤติ ทรงเสด็ จ เยี่ ย มราษฎร
ต่างจังหวัด เห็นว่าในเรื่องแรกคือเรื่องความยากจน ข้นแค้น ประชาชนยากจนไม่มีที่ทํา
กิน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทําโครงการส่วนพระองค์ ในพระตําหนักสวน
จิตรลดา มีโครงการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทําไบโอดีเซล อะไรที่ทําได้ก็
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนเป็นโครงการพระราชดําริ มีศูนย์เรียนรู้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยเอา
ปั ญ หาของภู มิ ภ าคเป็ น ตั ว ตั้ ง ภาคเหนื อ เรื่ อ งป่ า ต้ น น้ํ า และศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ห้ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ภาคใต้ เรื่ อ งพรุดิ น ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องแหล่งน้ํา การใช้น้ํา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคตะวันออก ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคกลาง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นต้น
สรุป สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมสถาบันหลักของชาติ สถาบันหลักของ
ชาติดํารงประเทศนี้ให้อยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ารักษาสถาบันหลักของชาติไม่ได้ ก็เท่ากับ
รักษาชาติไว้ไม่ได้เช่นกัน
นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
ผมได้รับมอบหมายให้มากล่าวปิดงานสัมมนาวิชาการถอดรหัสมหาดไทย ใน 10 ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้างหน้า จึงอยากเรียนท่านว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะทําหรืออยู่อย่างไร ให้ลองนึกว่า
สุราษฎร์ธานี
อนาคตโลกจะเป็นอย่างไร ย่อโลกมาที่ ASEAN ตั้งแต่ปี 2558 อยู่กับเราอย่างไร ใน
ประเทศของเราจะอยู่อย่างไร และเราในฐานะผู้ปฏิบัติจะทําอย่างไร ท่านนึกภาพแค่นี้พอ
ผมลองยกตัวอย่างสั้น ๆ คือ
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ประการที่หนึ่ง โลกในอนาคตเป็นโลกแห่ง Digital
และโลกแห่ งความเร็ว
เพราะฉะนั้นโลกแห่ง Digital คนรู้เท่ากันหมด คนจะไม่โง่ ไม่จน และไม่เจ็บ ใน 10 ปี
ข้างหน้า ท่านพบกับเรื่องนี้แน่นอน เรื่องแรกที่พบอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว 200,000 เครื่อง
เป็น tablet ที่เอามาให้เด็กชั้น ป. 1 ตรงนี้ต้องศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่เอามาให้ความรู้
อย่างรวดเร็วมาก เมื่อเป็นโลก Digital การบริหารทั้งหมดใช้ความเร็วเป็นเรื่องในการ
ปฏิบัติ ทุกอย่างเป็นเรื่องของความเร็วทั้งหมด การเดินทางถ้าเป็นรถไฟต้องรถไฟเร็ว
ถนน R3A R3B ต้องเกิด คนจะเดินทางจากสุราษฎร์ธานีถึงกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 2
ชั่วโมง คนสุราษฎร์ธานีทํางานในกรุงเทพมหานคร แบบเช้าไปเย็นกลับเป็นสิ่งที่จะเกิดให้
เห็นแน่นอน คนที่เดินทางโดยเรือ(แต่ไม่ใช่เรืออย่างทุกวันนี้) คล้ายยาน over craft เป็น
เรือที่เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ ในอนาคตเราต้องบริหารเรื่องเหล่านี้ คนจะใช้เครื่องบินมาก
ขึ้น ต้องเตรียมการสร้างสนามบินเพิ่มเติม นอกจากนี้ จะต้องมีรถไฟฟ้าจากภูเก็ตมาพังงา
กระบี่และสุราษฎร์ธานี ให้เตรียมคิดว่าเราต้องพบกับเรื่องเหล่านี้แน่นอน ท่านจะทํา
อย่างไรกับเรื่องคนและระบบ
ประการที่สอง การแบ่งกลุ่ม cluster ปัจจุบันท่านแบ่ง cluster เป็น 18 cluster
ผมอยู่อ่าวไทย 4 จังหวัด อันดามัน 5 จังหวัด อนาคตจะเหลือ 10 cluster หรือไม่ เป็น
เรื่องที่ต้องคิด ปั จจุบันเรามีท้องถิ่นประมาณ 6,700 แห่ง อนาคตจะเหลื อ 1,000
หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าเราจะบริหารจัดการกันอย่างไร นอกจากมี ผวจ. ต้องมีผู้ว่า
มณฑลเหมือนฝรั่งเศสหรือไม่ ถ้าจะให้เหมือนฝรั่งเศสก็ต้องศึกษารูปแบบเป็นตัวอย่างไว้
ว่าเราจะต้องเป็นในลักษณะนั้น
ประการที่ ส าม โลกอนาคตจะเป็ น โลกของการบริ ห ารเชื่ อ มโยงทั้ ง ระบบ
เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นําในอนาคตไม่ใช่เหมือนกับพวกเราในปัจจุบัน ต้องมีความ
เชี่ยวชาญมากมาย ต้องเป็นผู้รอบรู้ในทุกเรื่อง เรียกว่าคนครบเครื่อง
มท. ในอนาคตหากท่านมาสําหรับที่จะบริหารเป็นนายก นายอําเภอ ปลัดจังหวัด
ผวจ. ตรงนี้เขาให้คุมทุกกระทรวง ทบวง กรม เพราะฉะนั้นท่านต้องนึกว่ากระทรวงไหน
ต้องทําอย่างไร อีก 10 ปีข้างหน้า คนจะอยู่ประมาณ 9,000-10,000 ล้าน อาเซียน
วันนี้ 580 อีก 10 ปีข้างหน้า อาเซียน 1,500 คนเที่ยวเกาะสมุยในอนาคตต้องเพิ่มขึ้น
เช่นกัน จึงตั้งคําถามว่าต้องมีการสร้างสะพาน/ท่าเรือใหม่สําหรับเชื่อมต่อไปยังสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ วันนี้ให้ท่านนึกถึงโลก ประเทศ และ
จังหวัดท่าน นึกสิ่งที่ท่านต้องทํารอบ ๆ ตัวท่าน แล้วท่านจะรู้ว่างานในอีก 10 ปีข้างหน้า
ของ มท. จะอยู่อย่างไร ท่านจะมองวันนี้ ท่านมองเพื่อนก่อน ถึงมองกรอบตัวเอง วันนี้
เป็นวันที่ท่านทําเรื่องข้อมูลเพื่อเสนอ มท. เป็นส่วนที่ 4 แล้ว เพราะฉะนั้นจึงฝากให้ทุก
ท่านไปช่วยคิดต่อด้วย
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