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สารจากคณบดี

  วารสารวชิาการ “นวตักรรมสงัคม : Journal of Social Innovation” ฉบบันีเ้ป็น

วารสารฉบบัที ่1 ปีที ่1 (เดอืนมกราคม – เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2560) อนัถอืเป็นฉบบัปฐมฤกษ์  

ทีม่วีทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรงัสติ เป็นเจ้าของ ก�าหนดออกเผยแพร่ปีละสองฉบบั

 วารสารฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายแน่นอนตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัย ที่นอกเหนือจาก

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมออกสู่สังคมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

แล้ว ก็ยังมีเจตนาแน่วแน่ในการเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของสังคมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ให้ความรูค้วามเข้าใจต่อสาธาณชนในด้านสงัคม การศกึษา เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง 

และวัฒนธรรม เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และกระตุ้นเตือนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์  

การค้นคว้า และการสังเคราะห์เพื่อยังประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ

 ทางวารสารมคีวามยินดเีป็นอย่างย่ิงทีจ่ะรบับทความและข้อเขยีนอนัมสีาระประโยชน์

ทางวิชาการจากทุกๆท่าน เพื่อน�าลงตีพิมพ์เผยแพร่

 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่จะยังคงมีฉบับอื่นๆตามติดมาอีกอย่างสม�่าเสมอ  

ซ่ึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากข้อเขียนของนักวิชาการแต่ละท่าน จนสามารถ 

น�าความรู้ความคิดที่ปรากฏไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตและหน้าท่ีการงาน เพ่ือประโยชน์ต่อ

สังคมโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืนในอนาคต

   รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์

   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

   มหาวิทยาลัยรังสิต
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บรรณาธิการแถลง
 

 วารสาร “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ 

ทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะเสนอ บทความวชิาการ (Academic Paper) บทความวจิยั (Research Paper) 

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพ ของอาจารย์

ประจ�า อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนท่ัวไปในด้านภาวะผู้น�า สังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง ตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู ้และความเข้าใจด้านวิชาการ  

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เกิดการเสวนาต่อยอดความรับรู ้ทางด้านวิชาการ 

เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม

 ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ ได้น�ำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรที่น่ำสนใจ 6 ชิ้นด้วยกัน

 ชิ้นที่หนึ่ง เป็นข้อเขียนของ ดร.สุนทร  คุณชัยมัง ผู ้อ�านวยการมูลนิธิสัมมาชีพ  

และผูร่้วมก่อตัง้องค์กรเพือ่การรเิริม่ธรุกจิเพือ่สงัคมแห่งประเทศไทย (Co - founder of Thailand 

Social Business Initiative : TSBI) นอกจากนี้ท่านยังด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการหลักสูตรอบรม

นกับริหารวสิาหกจิเพือ่สงัคม ศนูย์ศกึษาและพฒันากจิการเพือ่สงัคม ของวทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ข้อเขยีนของ ดร. สนุทร คณุชยัมงั เรือ่ง “ทฤษฎแีละการปฏบิตักิารของ “นวตักรรมสงัคม” 

เป็นการท�าความเข้าใจในเบื้องต้นต่อเรื่องนวัตกรรมสังคม ที่มุ่งอธิบายถึงคุณลักษณะทางทฤษฎี  

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับสังคม และน�าการจัดกลุ่มทฤษฎีนวัตกรรม

สังคมของนิอะ โชอิ และสัตยจิต มะจุมดาร์ (Nia Choi and Satyajit Majumdar) มาแสดง 

 ชิ้นที่สอง เป็นบทความของ รองศาสตราจารย์  วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบัน 

พระปกเกล้า เรื่อง “การกระจายอ�านาจเพื่อการยกระดับประชาธิปไตยและเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรม”

 บทความนี้เสนอแนวคิดว่าด้วยข้อดีข้อเสียของการกระจายอ�านาจและการปกครอง 

ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างประกอบจากต่างประเทศ รวมทั้งเป้าหมาย 17 ประการของ

สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ ย่ังยืน ด้วยรัฐบาลระดับชาติมักไม่อาจแก้ไขปัญหาใน 

ท้องถิ่นต่างๆภายในประเทศของตนได้ ทั้งที่เป็นเรื่องของการสนองความต้องการของประชาชน 

และเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่ทุกรัฐบาลควรให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง 
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 บทความชิน้ทีส่าม เรือ่ง “แนวทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

ในประชาคมอาเซียน” เป็นของท่านอาจารย์เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ 

นักวิชาการที่สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจ�า

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตด้วย 

 บทความชิ้นนี้น�าเสนอการเชื่อมโยงในระดับพื้นฐานของรูปแบบกรอบการท�างานต่างๆ

ของอาเซียน พูดถึงหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม ของความเป็นประชาคมอาเซียน 

ว่าตั้งอยู่บนมูลฐานของพลังขับเคลื่อนส�าคัญสามส่วนด้วยกัน คือความเชื่อมโยง ความสามารถใน

การแข่งขัน และความร่วมมือต่อกัน 

  ผู ้ เขียนกล ่าวถึงความแตกต ่างของที่ตั้ งทางภูมิศาสตร ์ของรัฐสมาชิกอาเซียน  

ที่ก ่อเกิดรูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในความสัมพันธ ์

ด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงแทบทุกภาคส่วนของกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และ 

เวียดนาม โดยที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เป็นเส้นทางถนนสายใหญ่ท่ีมีจุดเริ่มต้นมาจาก 

เมืองคุนหมิง ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผ่านเมืองต่างๆในเมียนมา ลาว และประเทศไทย  

ลงไปสุดที่สิงคโปร์ ความเชื่อมโยงเช่นนี้เองที่ช่วยให้ลาว หลุดจากการเป็นประเทศ Land-lock  

มาเป็นประเทศ Land-link ได้ในที่สุด ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นกับอาเซียนนี้ก่อให้เกิดพลวัตของ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อความพยายามของรัฐอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่ในการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป ประโยชน์อันเกิดจากความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเหล่านี้ จะช่วยให้

ประเทศไทยมศีกัยภาพกบัการเป็นศนูย์กลางการขนส่งสนิค้าในภมูภิาคอาเซยีนบนผนืแผ่นดนิใหญ่

อย่างดี 

 ส�าหรบับทความชิน้ทีส่ี ่คอื “ผูน้�าการปฏวิตัทิางความรูแ้ละการปฏวิตัปิระชาธปิไตยใน

อเมริกาและฝรั่งเศส” ของ รองศาสตราจารย์  วิทยากร  เชียงกูล นักวิชาการด้านสังคม  

การศึกษา เศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเป็นคณบดี

กิตติคุณของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 ท่านเขียนถึงบทบาทในการเผยแพร่ความคิด ความรู้ใหม่ๆ ต่อสาธารณชนที่น�าไปสู่การ

ปฏวิตัทิางความรู้ของนกัคดิ นกัเขยีน นกัปรชัญา นกัวทิยาศาสตร์ ในองักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนัและ 

เนเธอร์แลนด์ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 ซึ่งสร้างผลกระทบทางความคิดกับประชาชนยุโรป

อย่างส�าคัญ ท�าให้สามารถเข้าใจโลกธรรมชาติและสังคมได้อย่างมีเหตุผล ก่อเกิดขบวนการท�าให้

โลกสว่างด้วยเหตผุล (Enlightenment) จนน�าไปสูก่ารปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศส

ในปลายศตวรรษที่ 18 

 บทความชิน้ต่อไปทีห้่า คอื “บทเพลง” กบั “ความม่ันคง” ของ พนัเอก บุญรอด ศรีสมบัติ  

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
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 นายทหารนักวิชาการท่านนี้น�าเสนอบทความที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลง

ไทยกบัปัญหาความมัน่คงของประเทศ ต้ังแต่ยคุก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ท่ีมเีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุ 

“แนวคิดชาตินิยม” เน้นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ครั้นเข้ายุคสงครามโลก 

คร้ังที่ 2 บทเพลงที่โดดเด่นของหลวงวิจิตรวาทการจะมีเป้าหมายเพื่อ “ปลุกกระแสชาตินิยม”  

ให้ช่วยกันปกป้องแผ่นดินไทยจากผู้รุกราน

 ในยุคสงครามเย็น บทเพลงชี้ให้เห็นภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์และการต่อสู้ของ 

คนไทย มีเพลง 2 เพลงที่โดดเด่น คือ “ถามคนไทย” และ “หนักแผ่นดิน” นอกนั้นยังมีบทเพลงที่

ประชาชนทั่วไปแต่งขึ้นที่กล่าวถึง สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม บรรยายชีวิตของทหารที่ห่าง

คนรักไปรบในสมรภมูต่ิางๆ ท้ายสดุ ยคุคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) มบีทเพลงความมัน่คง

ที่แต่งขึ้นเพื่อเรียกร้องความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติผ่านบทเพลง 

แต่งโดย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้าคณะรฐัประหาร เช่น เพลง “คนืความสขุให้ประเทศไทย” 

 บทความชิน้สดุท้ายในฉบบัปฐมฤกษ์นี ้คอื “ผูน้�าเชงิจติวญิญาณแบบนางออง ซาน ซจู”ี 

เขยีนโดย นาวาอากาศเอกหญิง ดร. ชญาดา เข็มเพชร นายทหารปฏบัิตกิารประจ�ากองบัญชาการ 

กองทัพไทย ที่เขียนถึง นางออง ซาน ซูจี โดยใช้ทฤษฎีผู้น�าเชิงจิตวิญญาณเป็นทฤษฎีหลักในการ

อ้างอิง เป็นการมองชีวิตและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของผู้น�าสตรีแห่งประเทศเมียนมาผ่าน

ภาพยนตร์เรื่อง The Lady 

 วำรสำรวิชำกำร “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ฉบับนี้จะกลับ

มำพบกับท่ำนผู้สนใจอีกใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งใคร่ขอถือโอกำสนี้เรียนเชิญชวนทุกๆท่ำนที่สนใจ

ได้จดัส่งบทควำมทำงวชิำกำรของท่ำนมำเพือ่กำรแบ่งปันและเผยแพร่ อนัจะยงัประโยชน์แก่แวดวง

วิชำกำรและสำธำรณะต่อไปในอนำคต

   ขอขอบพระคุณ

   อาจารย์บุญส่ง ชเลธร
   บรรณาธิการวารสาร “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation”

   วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทฤษฏีและการปฏิบัติการของ 

“นวัตกรรมสังคม”

ดร.สุนทร คุณชัยมัง*

บทคัดย่อ

 ด้วยค�าและความหมายของค�าว่า นวัตกรรมสังคม เป็นค�าท่ีมีลักษณะพลวัต ไม่หยุดนิ่ง  

ตั้งอยู่บนฐานที่มาของการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ (ในเรื่องนั้นๆ) ไม่ใช่จะเกี่ยวข้องเฉพาะแต่เรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการบริษัท (Corporate Social Responsibility) หรือวิสาหกิจ

เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจในเบื้องต้นต่อเรื่องนวัตกรรมสังคม 

บทความน้ีจึงมุ่งอธิบายคุณลักษณะทางทฤษฎีของนวัตกรรมสังคมเป็นส�าคัญ โดยเริ่มจากการ

ท�าความเข้าใจต่อคุณลักษณะของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับสังคม และ 

น�าเอาการจัดกลุ่มทฤษฎีนวัตกรรมสังคมของนิอะ โชอิ และสัตยจิต มะจุมดาร์ (Nia Choi and 

Satyajit Majumdar) ซึ่งได้รวบรวมการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยนวัตกรรมสังคมไว้  

7 กรอบด้วยกัน คือ 1) กรอบสังคมวิทยา (The sociological perspective) 2) กรอบการค้นหา

ความคิดสร้างสรรค์ (The creativity research perspective) 3) กรอบการประกอบการ  

(The entrepreneurship perspective) 4) กรอบสวัสดิการ (The welfare economics  

perspective) 5) กรอบเน้นการปฏิบัติ (The practice-led perspective) 6) กรอบจิตวิทยาชุมชน 

(The community psychology perspective) 7) กรอบเขตแดนของการพัฒนา  

(The territorial development perspective)

Abstract

 This article aims to explain the definition of social innovation and theory 

of social innovation. As the word of innovation implies dynamicity, it is not  

merely an extension from corporate social responsibility or social enterprise.  

*ผู้อ�านวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเพื่อการริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
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This article points out the character of innovation, innovate and social relations, 

and links the grouping concept and theory of social innovation perspective  

given by Nia Choi and Satyajit Majumdar, who illustrated 7 perspectives of social 

innovation, namely: 1) Sociological perspective; 2) Creativity research perspective; 

3) Entrepreneurship perspective; 4) Welfare economics perspective; 5) Practice-led 

perspective; 6) Community psychology perspective; and , 7) Territorial development 

perspective.

ความส�าคัญของนวัตกรรม

ปัจจบุนั ค�าว่า “นวตักรรม” (Innovation) และ “นวตักรรมสงัคม” (Social Innovation) 

มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมพูดกันมากขึ้น ยิ่งมีการพูดถึงการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของ

ดิจิตอล ค�าว่านวัตกรรมและนวัตกรรมสังคม ก็มักจะถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งขึ้นเป็นเงาตามตัว  

เพราะผลของความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละความเข้มข้นของการสือ่สาร ได้สร้างโอกาสให้มกีาร

ประดษิฐ์ คดิค้น และผลติสิง่ของทดแทนผลติภณัฑ์และบรกิารเก่าๆ ทัง้ทีเ่ป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

และแบบเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลัน จะเห็นตัวอย่างได้จากเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ไม่ได้ท�าหน้าที่

แทนเครื่องโรเนียวเช่นในอดีตแรกเริ่ม แต่ยังท�าหน้าที่เป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็ก พร้อมให้บริการเป็น

โทรสารได้อีกด้วย หรือการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจากแผ่นดิสก์ไปสู่การเก็บไว้ในระบบโครงข่าย

อนิเตอร์เน็ต ปรากฏการณ์เหล่านี ้เป็นก้าวกระโดดครัง้ส�าคญัยิง่ของเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสาร และ

ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความเข้มข้นของความสมัพนัธ์ของผูค้นในสงัคม ท่ีจะได้รบัผลจากความสามารถ

ในการบรกิารของผลติภณัฑ์และเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าเหล่านัน้ การเปลีย่นแปลงและการจดัระเบียบ

ทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่นี้ มานูเอล คาสเทลส์ (Manuel Castells) ระบุว่า “...เป็นผลของการบวก

รวมระหว่างนวัตกรรมของเทคโนโลยีและการก�าหนดคุณค่าของสังคม...” (Castells, 1998) 

การสรุปของคาสเทลส์ข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเทคโนโลยี ข้อมูล

ข่าวสาร การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการ และผลท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมโดยต่อเนื่อง  

ซี่งมีลักษณะเป็นพลวัต ย้อนกลับไปกลับมาอย่างเข้มข้น รวดเร็ว และคึกคัก ระหว่างการยอมรับ

ของสงัคมกบัการพฒันาเทคโนโลย ีผลติภณัฑ์และบรกิารนัน้ๆ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการอธบิายผลท่ีมต่ีอกนั

หรือความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมและนวัตกรรมสังคม ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีบทความนี้  

มีวัตถุประสงค์หลักที่จะอธิบายเรื่องนี้เป็นส�าคัญ
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ค�า และความหมาย

นวัตกรรม เป็นค�าที่มีความหมายกว้าง และมีความเก่ียวข้องกับสิ่งท่ียึดโยงในหลายมิติ  
สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ์ และคณะ อธบิายคณุลกัษณะของนวตักรรม ว่ามอีงค์ประกอบ 3 ประการ
ส�าคัญ คือ 1) ความใหม่ (Newness) หมายถึง สังคมยอมรับว่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการท�างานขององค์กร 2) สิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic benefits) หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะสามารถวัดเป็นตัวเงินโดยตรงหรือวัดเป็น
มลูค่าโดยเปรยีบเทยีบ 3) สิง่ใหม่ทีเ่กดิขึน้นัน้ เกดิจากความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์ (Knowledge 
and creativity idea) ไม่ใช่การลอกเลียนแบบหรือการผลิตซ�้า ในขณะเดียวกัน ก็จัดกลุ่ม
คณุลกัษณะเพ่ือประกอบการอธบิายถงึความหลากหลายในความหมายของนวตักรรม โดยแบ่งเป็น 
4 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) จัดกลุ่มตามเป้าหมายของนวัตกรรม โดยจัดเป็น “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์” 
(Product innovation) เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นรุ่นๆ ของ รถยนต์ เครื่องบิน หรือ
ยานอวกาศ ฯลฯ และ “นวัตกรรมกระบวนการ” (Process innovation) เช่น การจัดระบบ 
ระเบียบการบริหารงานองค์กรแบบแบ่งงานกันท�าของระบบฟอร์ด (Fordism) 2) จัดกลุ่มตาม
ระดบัของการเปล่ียนแปลง โดยจดัเป็น “แบบค่อยเป็นค่อยไป” (Incremental innovation) เช่น 
การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ซ่ึงมักจะปรับปรุงบริการเพิ่มเติมจากรุ่นท่ี
ออกสูต่ลาดและใช้งานมาในระยะหนึง่ เพือ่ปรบัปรงุความสามารถการบรกิารให้สอดคล้องกบัตลาด
มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นบริการของผลิตภัณฑ์ในยี่ห้อนั้นๆอยู่ การจัดกลุ่มนวัตกรรมตามระดับ 
ของการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่ง จะเป็น “แบบตัดขาด/รุนแรง (Radical innovation) ไปจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการเดิมที่เคยมีในเรื่องนั้นๆ โดยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการแบบใหม่แทน เช่น  
การสร้างเครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีเรียกกันว่า “เสิร์ชเอนจิน” 
(Search engine) แทนการสืบค้นข้อมูลแบบเดิม ซึ่งจะต้องใช้เวลา และกระบวนการท่ียุ่งยาก
มากกว่า 3) จดักลุม่ตามพืน้ทีข่องผลกระทบ โดยจัดเป็น “นวตักรรมด้านเทคโนโลย”ี (Technology 
innovation) เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ท�างานแทนคนงานในโรงงาน และ “นวัตกรรมด้าน 
การจัดการ” (Administrative innovation) เช่น การพัฒนากระบวนการจัดการแบบ Six sigma 
4) จัดกลุ่มตามระดับความสามารถ โดยจัดเป็น (1) นวัตกรรมในระดับองค์กร (Organization’s 
innovativeness) ซึ่งเป็นเรื่องของระดับความสามารถของการท�างานท้ังองค์กร เช่น การเป็น
บริษัทชั้นน�าของโลก (2) นวัตกรรมในระดับบุคคล (Individual’s innovativeness) ซึ่งเป็น 
เรื่องของความสามารถส่วนตัวของคนๆนั้น ไม่ใช่ของคณะหรือองค์กร (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
และคณะ, 2553)
 จากการอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบและการอธิบายถึงคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งของนวัตกรรม เป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการก�าหนดกรอบศึกษา ไม่เช่นนั้นแล้ว  

จะท�าให้การสื่อสารในเรื่องนั้น น�าไปสู่ความไขว้เขวได้
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นวัตกรรมกับสังคม

นวัตกรรมกับสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการอธิบาย

เรื่องการประกอบการสร้างสังคม ของ The National Endowment for Science, Technology 

and the Arts หรือ NESTA ของอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้บัญญัติศัพท์ค�าว่า “ผู้ประกอบการนวัตกรรม” 

(Innovative entrepreneurs) ขึ้น ซึ่งหมายถึง นวัตกรรมที่น�าไปสู่การสร้างความสามารถในการ

ประกอบการ และมผีลต่อการสร้างเศรษฐกจิใหม่ๆขึน้ในสงัคม ทัง้ในระดบัองค์กร ในภาคส่วนของ

ธุรกิจ และในระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553) 

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรม ไม่ได้จ�ากัดความเกี่ยวข้องไว้ในระดับผลิตภัณฑ์ และการจัดการภายใน

องค์กรหรือระดับองค์กร เท่านั้น ยังมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

หรือของสังคมโดยรวม อีกด้วย

ผลติภณัฑ์และบรกิารทีส่ร้างสรรค์ขึน้ใหม่ๆ จะเป็นทีย่อมรบัและใช้งานกนัแพร่หลายหรอื

ไม่ ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ จะต้องผ่านกระบวนการผลักดันเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง

กับสังคม 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1) การอธิบายถึงลักษณะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิด

ขึ้น (Knowledge) 2) การกระตุ้นชักชวน/แนะน�า (Persuasion) 3) การตัดสินใจของบุคคล 

หรือกลุ่ม (Decision) 4) การใช้ปฏิบัติจริง (Implementation) 5) การยืนยัน (Conformation) 

(Roger, 1983) ในขณะเดียวกัน สังคมจะให้การยอมรับสิ่งท่ีคิดค้นและน�าเสนอเหล่านั้นหรือไม่  

ก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น สามารถตอบสนองการจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญอยู่หรือสร้างคุณค่า

ใหม่ๆแทนสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมได้หรือไม่ (เป็นหลักการส�าคัญว่าด้วยการทดแทนหรือแทรกแซงทาง

สังคม -Social intervention) (Brest, 2010) ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สังคมไม่ยอมรับนั้นจะเป็น

เพียงสิ่งของที่เรียกกันว่า “สิ่งประดิษฐ์” (Invention) เท่านั้น จึงเท่ากับว่าค�าว่า “นวัตกรรม” 

(Innovation) จะผนวกความเป็นสังคมไว้ในการยอมรับของสังคม (Social recognition)  

อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังจะรวมความหมายถึงการยอมรับใน “ความใหม่” ที่เข้าไปแทนที่ 

“ความเก่า”อีกมิติหนึ่งด้วย

 ในที่นี้จะยกตัวอย่างของการปฏิบัติการว่าด้วยนวัตกรรมกับสังคมตามกรณีข้างต้น  

จากการปรากฏตวัของ Facebook ซึง่เป็นผลติภณัฑ์และบรกิารของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู

การส่ือสาร ที่ได้เข้ามาท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการล�าเลียงข้อมูลข่าวสารจากผู้ผลิตไปยังผู้รับ  

ร่วมและแทน “การสื่อสารมวลชน” (Mass media) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีอยู่เดิม การท�าหน้าที่

บริการของ Facebook เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขวาง หลงัจากเปิดทดลองใช้งานส�าหรบัการค้นคว้าข้อมลูของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด

ในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ทีม่ผีูใ้ช้งานเริม่ต้นเพยีง 450 คน จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มคีนใช้งาน

จากทุกเพศ วัย อาชีพ และสถานภาพทางสังคมทั่วโลก ประมาณ 2,000 ล้านคน Facebook  
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ได้ท�าหน้าที่สื่อสาร รายงานความเป็นไปของสังคมจากท่ีๆหนึ่งไปยังอีกท่ีๆหนึ่ง ตามรัศมีของ 

การบริการของเครือข่ายเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทั้งโครงสร้างของการสื่อสารและโครงสร้างของ 

ความสัมพันธ์ทางสังคม การท�างานของ Facebook ได้เปลี่ยนบทบาทของการสื่อสารที่มี

บรรณาธิการข้อมลู ทีม่ตัีวกลางท�าหน้าทีคั่ดกรองข้อมลูข่าวสารจากผูผ้ลติไปยงัผูร้บัสาร ไปเป็นการ

ผลิต ส่งและรับสารกันโดยตรงของคนในสังคมที่เคยเป็นผู้รับสารแต่เพียงด้านเดียวมาก่อน  

ในขณะที่มีการใช้บริการ Facebook นั้น สมาชิกในเครือข่ายทางสังคมได้สื่อสารกันโดยไม่พึ่งพา

ผู้ท�าหน้าที่ตัวกลาง/คัดกรอง จึงเท่ากับว่า การสื่อสารแบบใหม่นี้มีการสถาปนาโครงสร้างของการ

สื่อสารขึ้นใหม่ไปแทนที่โครงสร้างการสื่อสารแบบเดิมที่มีตัวกลาง/คัดกรอง เคยท�าหน้าที่อยู่ หรือ

จะพูดในท�านองเดียวกันได้ว่า การสื่อสารโดยโครงสร้างใหม่ของสังคมโดย Facebook นั้น  

ได้ลดบทบาทความส�าคัญของตัวกลาง/คัดกรองข้อมูลและความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิม 

ลงไป ไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  

แม้กระทั่งผู้ด�าเนินรายการสนทนาหรือเวทีเสวนา ฯลฯ

 กรณตีวัอย่างของ Facebook ข้างต้น ยงัแสดงให้เหน็พฒันาการของการใช้ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่แต่เดิมใช้ประโยชน์กันในแวดวงการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ฮาวาร์ด และมหาวิทยาลัยชั้นน�าของอเมริกา ไปยังการใช้งานของประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ

ทั่วโลก ทั้งใช้ส�าหรับการค้นคว้าข้อมูล รับส่งข้อมูลข่าวสาร สนทนาการในชีวิตประจ�าวัน และ 

การใช้งานในวงการธุรกิจ จึงนับได้ว่า Facebook และเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นปฏิบัติการของ

นวัตกรรมกับสังคมที่สร้างผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีพลวัต

การปฏเิสธความเก่าอย่างสิน้เชงิ (Disruptive innovation)กบันวตักรรมสังคม
 นวัตกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 

ทั้งการเปล่ียนแปลงแบบตัดขาด/เฉียบพลัน เช่น การใช้ค้นคว้าข้อมูลการวิจัยโดยเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและเคร่ืองมือแบบเสิร์ชเอนจินแทนการเดินทางไปสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดและ 

การพ่ึงพาบริการของบรรณารักษ์ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น จากการ

พัฒนาการใช้บริการเพิ่มเติมของ Facebook จากเดิมท่ีมีการมีส่วนร่วมของการใช้งาน เพียงกด 

Like กับ Comment แต่ต่อมาได้เพิ่ม Share และ Live Program เข้าไปอีก เหมือนกับเป็นการ

ปรับปรุงรถยนต์แต่ละรุ่น เป็นชุดของซีรีส์ไปฯลฯ

 เคลย์ตัน คริสเทนเซน (Clayton M. Christensen) อธิบายเรื่องนวัตกรรม โดย 

องิการเปลีย่นแปลงแบบตัดขาด/เฉยีบพลนั ซึง่จะต้องมกีารลงทุนเพือ่วจิยัทดลองหรอืจดัท�าต้นแบบ

จะด�าเนินการไปว่า ปกติโดยทั่วไปของการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์

และบรกิาร หรอืเพิม่ความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ เพือ่สนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคที่
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มกี�าลงัซือ้ ซึง่มกัจะเป็นความต้องการของตลาดส่วนบน (High end of the market) ครสิเทนเซน 

เรียกการพัฒนาแบบนี้ว่า “นวัตกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืน” (Sustaining Innovation) เขา

เห็นว่า การพัฒนาและการสนองตอบของเทคโนโลยีนี้ จะละเลยความต้องการทางการตลาดใน

ระดับล่าง (Low end of the market) ทีม่กัจะขยายตวัจากประสทิธภิาพของการจัดการของรฐั และ

จะท�าให้มกี�าลังซือ้เพิม่มากขึน้กว่าเดมิ เมือ่ความต้องการเหล่านี ้มขีนาดใหญ่ขึน้ จะท�าให้เกดิเทคโนโลยี

ชุดใหม่ๆ เพื่อไปผลิตสินค้าและบริการตอบสนองตลาดในระดับล่าง แต่การผลิตและบริการที่เกิด

ขึน้ใหม่ ส�าหรบัตลาดใหม่น้ีจะไม่ได้เกดิจากการปรบัปรงุเทคโนโลยแีบบเดมิ กลบัจะเป็นโอกาสของ

การสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยี คริสเทนเซน เรียกนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเข้ามาใหม่นี้ว่า 

“นวตักรรมของการปฏเิสธความเก่าอย่างสิน้เชงิ (Disruptive Innovation) (Christensen, 1999) 

นวัตกรรมของการปฏิเสธความเก่าอย่างสิ้นเชิง ได้ท�าให้เกิดโอกาสของธุรกิจใหม่ๆ  

ท่ีมีผู้น�าเอานวัตกรรมในลักษณะน้ีไปสร้างเป็นธงน�าของการเติบโตของกิจการ (Innovative-

driven growth) เช่น Intel ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหน่วยประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ

คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล ทีก่่อนหน้าน้ันบรษัิทขนาดใหญ่ในธรุกจินีจ้ะให้บรกิารด้วยระบบท่ีมอีปุกรณ์

ขนาดใหญ่ Southern New Hampshire University ท่ีบุกเบิกศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม 
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โดยระบบออนไลน์และการเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง และบริษัท Saleforce.com ซึ่ง

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของบริษัท Oracle ซึ่งเป็นกิจการชั้นน�าในธุรกิจการจัดการฐาน

ข้อมลูด้วยระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้บรกิารโปรแกรมจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ (Christensen, Raynor, 

and McDonald, 2015)

ในกรณีของไทย นวตักรรมของการปฏเิสธความเก่าอย่างสิน้เชงิ ทีเ่กดิขึน้จากการทีเ่ทคโนโลยี

ที่มีอยู่มุ่งไปพัฒนาบริการตอบสนองต่อตลาดบนแต่เพียงอย่างเดียว จนละเลยและเปิดโอกาสให้

เกิดเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนองตอบต่อตลาดระดับล่าง จะเห็นได้จาก รถซาเล้งท่ีเป็นการดัดแปลง

มอเตอร์ไซค์ (อาจจะรวมวินมอเตอร์ไซค์) ส�าหรับการขนส่งประจ�าซอยในเมือง หรือการต่อเติม

ส่วนบรรทุกและการใช้ประโยชน์ส�าหรับการขนส่งหรือเดินทางของรถอีแต๋นของคนในชนบท 

เคร่ืองจกัรกลทางเกษตรบางรายการ เช่น เครือ่งปลกูอ้อย เครือ่งปลกูข้าว เครือ่งเกีย่วข้าว ทีบ่รษิทั

ขนาดเล็กและบริษัทใหม่ๆ ได้ร่วมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเป็นธุรกิจ ล้วนแต่เป็นตัวอย่าง

ของการปฏิเสธความเก่าอย่างสิ้นเชิงของคริสเทนเซน ตามที่ได้อธิบายข้างต้น ซึ่งนอกจาก 

จะเป็นการตอบสนองความต้องการทางการตลาด ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุง

เทคโนโลยีเดิมแล้ว ยังเป็นการสร้างความใหม่ขึ้นพร้อมๆกับการจัดการปัญหาทางสังคมที่ด�ารงอยู่ 

การจัดการปัญหาทางสังคมในภาคส่วนสังคมท่ีด�าเนินการโดยองค์กรของขบวนการทาง

สงัคมหรอืวสิาหกจิเพือ่สงัคม กม็ปีรากฏการณ์ของการเปลีย่นแปลงตามลกัษณะของกระบวนการ 

การปฏเิสธความเก่าโดยสิน้เชงิทีเ่กิดขึน้ในภาคส่วน ตามการอธบิายของ ครสิเทนเซน ขา้งตน้ เช่น

เดยีวกนั โดย เจฟฟ์ มลูแกน (Geoff Mugan) อธบิายว่าการจดัสวสัดกิารทางสงัคม (Social welfare) 

ของรฐั ในยคุต้นของการพฒันาอตุสาหกรรมนัน้ ไม่มปีระสทิธภิาพและไม่มคีวามสามารถเพยีงพอ 

ปัญหาเหล่าน้ัน ได้น�าไปสูก่ารจดัการด้วยกระบวนการใหม่ของภาคธรุกจิและสงัคม เช่น การจดัตัง้

สหกรณ์ของ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) การจัดการที่อยู่อาศัยและการจัดการชุมชนของ 

ออ็คตาเวีย ฮิลล์ (Octavia Hill) การบรกิารมหาวทิยาลยัเปิดและการสร้างผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม 

(Social Entrepreneur) ของไมเคิล ยงั (Michael Young) ปัจจบุนัยงัจะเหน็ถงึกระบวนการท�างาน

ของขบวนการทางสงัคมทีท่�าหน้าทีจั่ดการแก้ไขปัญหาทางสงัคมด้วยตนเอง แทนทีจ่ะรอการจดัการ

โดยรฐัอย่างต่อเนือ่ง เช่น กจิการธนาคารกรามนีและธรุกจิเพือ่สงัคม (Grameen Bank & Social 

Business) ของมูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ  

ค.ศ. 2006 การปลกูต้นไม้ อนุรกัษ์ดินและน�า้เพ่ือการผลติในระดบัชุมชนของวงัการ ีมาไธ (Wangari 

Maathai) เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ค.ศ. 2004 ที่ได้จัดตั้งขบวนการแนวร่วมสีเขียว 

(Green Belt Movement :GBM) และการพฒันาชมุชนตามแนวคดิว่าด้วยชมุชนพึง่พาตนเองของ

ชุมชนในชิคาโก ตามแนวคิดและการรณรงค์ของซัล อลินสกี้ (Saul Alinsky) ก็เป็นตัวอย่างของ

การจัดการตนเองของชุมชน โดยไม่รอการจัดการโดยรัฐ (Mulgan, 2006) 
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ในกรณีของไทย นวตักรรมของการปฏเิสธความเก่าอย่างสิน้เชงิในภาคส่วนสงัคม กจ็ะเหน็ได้

จากการรณรงค์การสร้างบ้านดนิและการใช้ชวีติอย่างพอเพยีง หนัไปใช้ชวีติแบบอยูก่นิอย่างง่ายๆ

ในชนบทของโจน จันได ที่เป็นตัวอย่างของการปฏิเสธการใช้ชีวิตตามกระแสหลักของสังคม  

ท่ีท�างานในระบบองค์กร พึง่พาการจ้างงานระบบเงนิเดอืน อาศยัและใช้ชวีติประจ�าวนัแบบบรโิภค

สังคมเมือง ฯลฯ การจัดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตของครูชบ ยอดแก้ว ฯลฯ

กระบวนการนวัตกรรมของการปฏิเสธความเก่าอย่างสิ้นเชิง จะเป็นเส้นแบ่งของการ

เปลี่ยนแปลงหรือจุดตัดความแตกต่าง ระหว่างแนวทางเก่ากับใหม่ กระแสหลักกับทางเลือก  

พ่ึงพาเทคโนโลยแีบบเดมิกบัการสร้างขึน้ใหม่ รวมทัง้ระหว่างรอการจดัการโดยรฐักบัทางเลอืกในการ

จัดการตนเองของขบวนการทางสังคม จุดเปลี่ยนหรือจุดตัดนี้ โธมัส คูห์น (Thomas Kuhn) ก็ได้

ใช้อธิบายถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของสังคม (Social transformation) ที่หมายถึง การก้าวพ้น

ไปจากยุคเก่าโดยสิ้นเชิง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง การเปลี่ยนผ่านนี้

จะเห็นได้จากการอธิบายเรื่อง “จากอุตสาหกรรม 1.0 ถึงอุตสาหกรรม 4.0” ของเคล้าส์ ชวาบ 

(Klaus Schwab) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ World Economic Forum ที่บอก

ว่า ยุคสมัยของการปฏวิัตอิุตสาหกรรมของโลกมี 4 ยคุด้วยกนั คือ การปฏวิตัิครั้งที่หนึ่ง เริ่มในช่วง

ปี ค.ศ.1784 เป็นยุคที่อุตสาหกรรมค้นพบกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรไอน�้า  

การปฏวิตัคิร้ังทีส่อง ในช่วงปี ค.ศ. 1900 เป็นยคุสมยัทีอ่ตุสาหกรรมพึง่พาระบบการบรหิารจดัการ

แบบแบ่งงานกนัท�าและการผลติสนิค้าแบบการผลติขนาดใหญ่ (Mass production) ซึง่ต้องอาศยั

พลังงานไฟฟ้า การปฏิวัติคร้ังที่สาม ในช่วงปี ค.ศ. 1969 เป็นยุคสมัยท่ีพึ่งพาอิเลคทรอนิคส์ 

และระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการผลิตแบบอัตโนมัติ และการปฏิวัติครั้งท่ีสี่  

เป็นยุคสมัยปัจจุบันที่โลกก�าลังเดินหน้าไปด้วยเครือข่าย/โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์  

( Schwab, 2016) การอธิบายเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตร 

(Thailand 1.0) ไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเบา (Thailand 2.0) อุตสาหกรรมหนัก (Thailand 3.0) 

และก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของสังคมดิจิตอล (Thailand 4.0) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ก็เป็น 

การอธิบายตามหลักว่าด้วยนวัตกรรมของการปฏิเสธความเก่าอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกัน 

ลักษณะทางทฤษฎีของนวัตกรรมสังคม 

จากการอธิบายมาตามล�าดับข้างต้น จะเห็นว่า นวัตกรรมสังคม นั้น จะมีคุณลักษณะ

เดยีวกนักบันวตักรรมโดยทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น นวตักรรมผลติภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรม

เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการ ฯลฯ ที่เป็นเรื่องของการปฏิเสธความเก่าพร้อมๆกับการยอมรับ

ความใหม่ เป็นการสร้างสรรค์ และมปีระโยชน์ในทางเศรษฐกจิและสงัคม แต่ในกรณขีองนวตักรรม

สังคมนั้น จะเกิดข้ึนบนพ้ืนที่และกระบวนการของภาคส่วนทางสังคมเป็นหลักส�าคัญ อย่างไร 
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ก็ตาม นวัตกรรมสังคมยังมีรายละเอียดที่มากไปกว่านั้น คือ มีลักษณะพลวัต ไม่หยุดนิ่ง เป็นเรื่อง

ภาพรวม ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะ มีความเป็นกึ่งปฏิบัติการและกึ่งทฤษฎี (Quasi-Concept)  

(Bernard, 1999) 

การอธิบายเรื่องนวัตกรรมสังคม จึงมีความแตกต่างกันไปตามความเกี่ยวข้องของบริบท 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของนวัตกรรมสังคม นิอะ โชอิ และสัตยจิต มะจุมดาร์  

(Nia Choi and Satyajit Maumdar) ได้รวบรวมการอธบิายแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบันวตักรรม

สังคม และประมวลไว้ 7 กรอบ (Choi and Majumdar, 2015) ประกอบด้วย

 1. กรอบทางสังคมวิทยา (The Sociological Perspective)

 กรอบทางสังคมวิทยา จะให้ความส�าคัญต่อการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ทั้งระดับปฏิบัติ ระดับโครงสร้าง เน้นการพิจารณาถึงปัจจัย หรือความเกี่ยวข้องท่ีจะน�าไปสู่

วิวัฒนาการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social evolution and social change) 

โดยจะศึกษาการเปลี่ยนทางสังคมทั้งเชิงบวกและลบ ขยายความเกี่ยวข้องไปโยงกับหลักคุณธรรม

และจรยิธรรมทีค่วรจะมใีนการด�าเนนิธรุกจิและภาคเศรษฐกจิ นอกจากนัน้ค�าว่าสงัคม ยงัจะหมายถงึ 

ความส�าคัญต่อสังคมในระยะยาวอีกด้วย

นกัวชิาการในกลุม่นี ้ประกอบด้วย เช่น วฟูกงั ซาพฟ์ (Wolfgang Zapf) กาตรนิ กลิล์วอลด์ 

(Katrin Gillwald) รสิโต ไฮสกาลา (Risto Heiskala) อเลก็ซานเดอร์ เคสเซลรงิ และ มเิชลา ลทีเนอร์ 

(Alexander Kesselring and Michaela Leitner) เจอร์เกน โฮวอล์ดท์ และไมเคิล ชวาร์ซ  

(Jurgen Howaldt and Michael Schwarz)

 2. กรอบการวิจัยความคิดสร้างสรรค์ (The Creativity Research Perspective)

 กรอบคิดน้ี จะให้ความส�าคัญต่อยทุธศาสตร์และยทุธวธิขีองการบรหิารนวตักรรมสงัคม 

โดยค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ การก�าหนดประเด็นทางสังคม การสร้างการ

ยอมรับ การแปรผล และการเผยแพร่กระจายนวัตกรรมออกไปสู่สังคมวงกว้าง จะอธิบายถึง

นวัตกรรมสังคมว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม การจัด

ระเบียบของสังคม และความต่อเนื่องของการด�าเนินงานเป็นส�าคัญ 

 ยกตวัอย่าง การสือ่สารแนวคิดใหม่ๆอย่างต่อเนือ่งท่ีสามารถสร้างการยอมรบัของสงัคม

ได้ ของมาร์ติน ลูเธอร ์(Martin Luther) เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) และคาร์ล มาร์ก (Karl Marx) 

หรือการน�าเอาแนวปฏิบัติของกิจการลูกเสือที่มีการก�ากับงานด้วยตนเอง (Self-abuse) ไปใช้ 

เพ่ือการต่างๆ เช่น การปล่อยสนิเชือ่ของกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) (Mumford, 2002, 

อ้างใน Choi and Majumdar, 2015) นักวิชาการที่โดดเด่นกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ไมเคิล มัมฟอร์ด 

(Michael Mumford) และพีเตอร์ โมเอิร์ทล์ (Peter Moertl)
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 3. กรอบการประกอบการ (The Entrepreneurship Perspective)

 กรอบคดิว่าด้วยการประกอบการ และการประกอบการสงัคม (Social Entrepreneurship) 

เป็นกรอบส�าหรับการอธิบายเรื่องนวัตกรรมสังคมท่ีโดดเด่นมาก มีการพัฒนาท่ีเน้นเฉพาะ 

เรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยมีการสถาปนาเป็นส�านัก ที่เรียกว่า “วิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อการประกอบ

การสังคม” (Social innovation school of social entrepreneurship) แนวคดิส�าคญัของกรอบ

คดิน้ี สร้างทฤษฏกีารเป็นผูป้ระกอบการของโจเชฟ ชมุปีเตอร์ (Joseph Schumpeter’s theory) 

ที่ชี้ว่า “ผู้ประกอบกำร คือ ผู้สร้ำงนวัตกรรม”(Entrepreneurs as Innovators) มีการเชื่อมโยง

ระหว่างการประกอบการกับนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม 

 นักวิชาการที่เป็นตัวอย่างของการอธิบายตามกรอบนี้ คือ เจ เกรกกอรี ดีส์  

(J.Gregory Dees) ทีร่ะบวุ่า “..ผูป้ระกอบกำรเพือ่สงัคม เป็นตวักลำงของกำรเปลีย่นแปลงสงัคม...” 

(Dees, 1998, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

 4. กรอบเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (The Welfare Economics Perspective)

 กรอบคิดนี้ สร้างค�าจ�ากัดความของค�าว่านวัตกรรมสังคม ด้วยการพิจารณาศักยภาพ

ของความใหม่ ทีจ่ะเปลีย่นคุณภาพชวีติของสงัคมทัง้ในด้านคณุภาพและปรมิาณ ท้ังในระดบัจลุภาค

และมหภาค โดยที่“คุณภาพของชีวิตในระดับจุลภาค” (Micro – quality of life) จะหมายถึง 

คุณภาพชวีติของปัจเจกและทางการก�าหนดคณุค่าของบคุคล ซึง่จะเป็นเรือ่งเฉพาะตวัของความพอใจ

ของแต่ละคน ส�าหรับ “คุณภาพของชีวิตในระดับมหภาค” (Macro-quality of life) จะหมายถึง 

ความผาสุกโดยรวมที่เกิดขึ้นจากโอกาสทางการศึกษา สุขภาพ ความมั่นคงของการงาน ชีวิต

ครอบครัว ชีวิตชุมชน สิ่งแวดล้อม อิสรภาพทางการเมือง ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ซึ่งเป็น

คุณค่าทีก่�าหนดร่วมกนัของคนในสงัคม (Pol and Ville, 2009, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

 กรอบเศรษฐศาสตร์สวสัดิการนี ้ยดึเอาแนวคดิของอมาตยา เซน (Amartya Sen) เป็น

หลักน�าร่องที่เห็นว่า คุณภาพของชีวิตของสังคม จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของกิจการที่ดี

ของกิจการบริษัท ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพนักงาน ย่อมจะน�าไปสู่สวัสดิการของสังคมได้  

แต่หากผลติภณัฑ์นัน้ ท�าร้ายและท�าลายความผาสกุของสงัคม เช่น บหุรี ่กไ็ม่อาจจะนบัว่าเป็นกจิการ

ทีส่ร้างความผาสกุและนวตักรรมเพ่ือสงัคมได้ (Pol and Ville, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

  อย่างไรก็ตาม กรอบคิดข้างต้น เป็นกรอบทฤษฎีท่ีไม่นับรวมเอาเรื่องของก�าไรของ

บริษทัมาเกีย่วข้องด้วย จะเน้นเฉพาะความจ�าเป็นของการตอบสนองความต้องการและความพอใจ

ของสังคมโดยผลิตภณัฑ์และบรกิาร ซึง่เป็นไปตามหลกัคดิว่าด้วย “สนิค้าสาธารณะ” (Public goods) 

นักวิชาการที่ส�าคัญตามกรอบนี้ คือ เอ็ดดูอาร์โด โพล และไซมอน วิลล์ (Eduardo Pol 

and Simon Ville)
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 5. กรอบเน้นการปฏิบัติ (The Practice-Led Perspective)

 กรอบคิดนี้ จะเน้นขั้นตอนการน�าเอานวัตกรรมต่างๆ ไปแก้ไขปัญหาของสังคม จะ

อธิบายถึงความจ�าเป็น องค์ประกอบ และขั้นตอนของการปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม จะ

เน้นว่านวัตกรรมสงัคม คอื กจิกรรมของนวตักรรมทีท่�าไปกเ็พือ่รองรบัต่อการแก้ไขปัญหาสงัคม ไม่

ว่าจะด�าเนินการโดยนักการเมือง ข้าราชการ ปัญญาชน นักธุรกิจ ต่างเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้ ยิ่ง

ไปกว่านั้น ยังนับเอาการเมืองแบบภาคพลเมือง ที่มีนักกิจกรรมเป็นผู้สร้างขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคม (ไม่ว่าจะเป็นขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการสตรี และขบวนการรณรงค์เพื่อสิทธิของ

คนพกิาร) เป็นเรือ่งของการสร้างสรรคน์วตักรรมสงัคม ในฐานะทีเ่ป็นผูน้�าเสนอหรอืจดัเรยีงล�าดบั

ความส�าคัญของประเด็นปัญหาสังคม โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การท�าความเข้าใจต่อความ

ต้องการและประเมนิศกัยภาพของแนวทางแก้ไข 2) การพฒันาตวัแบบและโครงการน�าร่อง 3) การ

ขยายขนาดและการแพร่กระจาย 4) การเรยีนรู้และววิฒันาการ (Mulgan, 2007 อ้างใน Choi and 

Majumdar, 2015, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

 นวัตกรรมสงัคม เป็นผลรปูธรรมของประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความยัง่ยนื ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มิใช่ระดับปัจเจกบุคคล โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) 

กระบวนการของนวัตกรรม (Process of innovation) 2) การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของนวัตกรรม (In-

novation as an outcome) 3) การกระจายหรือการปรับใช้ (Diffusion or adoption) 4) การ

สร้างสรรค์คุณค่าจากความเป็นนวัตกรรม (The value created by the innovation) (Phills 

et al, 2008, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

 ผลิตภัณฑ์ บริการ และตัวแบบของนวัตกรรมสังคม จะท�าให้ศักยภาพและความ

สามารถของสงัคมยกระดบัขึน้ไป 6 ขัน้ตอน โดยต่อเนือ่งกนัไปตัง้แต่การส�ารวจปัญหาไปจนถงึการ

เปลี่ยนแปลงระบบของสังคม คือ 1) การส�ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม 2) การจัด

ท�าข้อเสนอและแนวคดิ 3) การสร้างตัวแบบและงานน�าร่อง 4) การพฒันาความยัง่ยนื 5) การขยาย

ขนาดและการกระจาย 6) การเปลี่ยนแปลงของระบบ (Murray et al, 2010, อ้างใน Choi and 

Majumdar, 2015)

 นักวิชาการที่โดดเด่น เช่น เจฟฟ์ มูลแกน (Geoff Mulgan) เจมส์ เอ ฟิลลส์ (James 

A.Phills) คริส ไดอิกล์เมียร์ (Kriss Deiglmeire) เดล ทีมิลเลอร์ (Dale T.Miller) โรบิน มูร์เรย์ 

(Robin Murray) จูลี คูเลียร์-กริซ (Julie Caulier-Grice)

 6. กรอบจิตวิทยาชุมชน (The Community Psychology Perspective)

 กรอบคิดจิตวิทยาชุมชน กรอบนี้จะอ้างอิงผลการทดลองที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม 

(Experimental Social Innovation - ESI) ไปอธบิายความใหม่ของนวตักรรมสงัคม ซึง่จะสามารถ
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ประมวลลกัษณะดงักล่าวได้จากทัง้การเปลีย่นแปลงในระดบัปัจเจก และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน

โดยจิตวิทยาชุมชนแบบเดิม (ที่เน้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปโดยชุมชน) 

 นักวิชาการที่อธิบายตามกรอบนี้ คือ เคนเน็ท ไอ มาทอน (Kenneth I.Maton) ที่เห็น

ว่า การเหยียดผิว การเหยียดเพศสภาพ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และความต่างกันในทางสังคม

และเศรษฐกิจ เป็นการท�างานที่บกพร่องของระบบ (Dysfunctional school systems) ซึ่งจะ

ต้องจัดการแก้ไขด้วยกลไกเชิงบวก เป็นกลไกเปลี่ยนแปลงสังคม (Maton, 2000, อ้างใน Choi 

and Majumdar, 2015)

 7. กรอบเขตแดนของการพัฒนา (Territorial Development Perspective)

 กรอบคิดนี ้จะเน้นน�าเอาประเด็นของสงัคมท่ีไม่เคยได้รบัการแก้ไขมาก่อน ท้ังในระดบั

ปัจเจกและกลุ่ม มาเป็นวาระของสังคม การจะถือว่าอะไรเป็นปัญหาของสังคม และการท�างาน

นวัตกรรมสังคมของกรอบนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสังคม ประสิทธิภาพการท�างานของ

สถาบันทางสังคม และตัวกลางของแต่ละสังคมเป็นส�าคัญ จะให้ความส�าคัญต่อนวัตกรรม

กระบวนการ (Matter of Process innovation) การก�าหนดลักษณะของอ�านาจทางสังคม  

การนบัรวมทางสงัคม (Social Inclusion) การต่อสูก้บัพลงัอนรุกัษ์ท่ีครอบครอง“ต�าแหน่งจรยิธรรม

ของความยุติธรรมทางสังคม (Ethical position of social justice) ควบคู่ไปกับการอธิบายถึง

ผลลัพธ์ของการประกอบสร้างทางสังคม (Outcome of Social Construction) (Moulaert  

et al, 2005, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)

 การถูกกีดกันออกไปจากสังคม หรือการไม่ถูกนับเป็นส่วนของสังคมโดยนโยบาย 

ของรฐั โดยกฎหมาย และ/หรอืโดยกระบวนการทางสงัคมน้ี การไม่นับส่วนของสงัคม หรือมองข้าม  

จะเป็น “ความเก่า” การกลบัมาพจิารณานบัเป็นส่วนของสงัคม จะเป็น “ความใหม่” ตวัอย่างของ

นวัตกรรมสังคมในเรื่องนี้ รัฐบาลเยอรมนี ได้ก�าหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการรวมประเทศ 

ด้วยการสร้างความร่วมมือเพ่ือสนับสนุน กระตุ้น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพือ่นบ้านทัง้เยอรมนัตะวนัตกและตะวนัออกให้อยูร่่วมกนั โดยกลบัย้อนไปอ้างองิถงึกระบวนการ

ทางสังคมที่เคยอยู ่ร ่วมกันมาก่อน แต่มาถูกแยกออกจากกันเพราะการเมืองการปกครอง  

(ในระหว่างนัน้ รฐับาลได้รณรงค์เรือ่งน้ีผ่านแนวคิดทีว่่าเยอรมนัตะวนัออกต้องอยูร่วมเยอรมนัตะวนั

ตก ไม่ใช่ไปรวมอยู่กับโซเวียต) อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ โรงพยาบาลโรคจิตในมิลาน ซึ่งโดยปกติแล้ว 

ผูป้ว่ยจะเปน็ผู้ใช้บริการ แต่อกีฐานะหนึง่ผู้ป่วยเหลา่นัน้ กเ็ป็นสมาชิกชุมชนและมีส่วนรว่มบรหิาร

กับชุมชนด้วย กิจการโรงพยาบาลจึงดึงเอาผู้ป่วยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการ  

การอธิบายตามกรอบนี ้จะเหมาะกบัการพฒันาชมุชนของท้องถ่ินและชมุชนละแวกบ้าน ทีร่วมเอา

ส่วนที่ไม่เคยถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมาก่อน มานับเป็นส่วนของสังคม (Gerometta et 

al, 2005, อ้างใน Choi and Majumdar, 2015)
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นักวิชาการตามกรอบคิดน้ี ประกอบไปด้วย แฟรงค์ มูลาเอิร์ท (Frank Moulaert)  

จูเลีย เจอโรเมตตา (Julia Gerometta) แอนเดรยีส โนว ีและเบร์ินฮาร์ท เลอโบด์ (Andreas Novy 

and Bernhard Leubold) และอีเทียนเน คริสเตียนส์ (Etienne Christiaens) 

การปฏิบัติการของนวัตกรรมสังคม

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บทความนี้จะขอประมวลคุณลักษณะของค�า ความหมาย 

และพลวัตของค�าว่า นวัตกรรมสังคม เพิ่มเติมจากการอธิบายค�าว่า นวัตกรรม ของสมนึก เอื้อจิระ

พงษ์พันธ์ และคณะ ดังนี้ 

1.  ค�าว่า “นวัตกรรม” นั้น แม้จะไม่มีค�าว่า “สังคม” ต่อท้าย ก็จะมีความหมายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาของสังคม และมีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับ

ของสังคมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และผลของการสร้างนวัตกรรมข้ึน จะโดยระดับใด

กต็าม จะเป็นประเภทใดกต็าม ย่อมจะสร้างผลต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมไม่มาก 

ก็น้อย ทั้งที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบตัดขาด/เฉียบพลัน ส�าหรับค�าว่า 

“นวตักรรมสงัคม” นัน้ กย็ิง่เป็นทีช่ดัเจนมากขึน้ไปอกีว่า เป็นนวตักรรมทีส่ร้างสรรค์

ขึ้นในพื้นที่ของภาคส่วนทางสังคม ไม่ใช่ภาคส่วนธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ยังเจาะจง

ลงไปอีกว่า ผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมนั้น จะเป็นผู้น�าทางสังคม องค์กรทาง

สงัคม และขบวนการทางสงัคม ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัรวมความถงึการเปลีย่นผ่านของยคุ

สมัยทางสังคมด้วย

2.  การแก้ไขปัญหาทางสงัคมโดยองค์กรและขบวนการทางสงัคม แทนทีจ่ะเป็นรฐั ตาม

การอธิบายของเจฟฟ์ มูลแกน ถือได้ว่าเป็นการท�างานของนวัตกรรมในหลักการ

เดยีวกนักบัแนวคดิว่าด้วยการปฏเิสธความเก่าของระบบทีม่อียูโ่ดยสิน้เชงิของเคลย์

ตัน คริสเทนเซน ดังนั้น จึงถือได้ว่า การปฏิเสธความเก่าโดยสิ้นเชิงเป็นคุณลักษณะ

ประการส�าคัญของนวัตกรรมสังคม

3.  นวัตกรรมสังคม เป็นค�าที่มีความหมายกว้าง และพลวัต นิอะ โชอิ และสัตยจิต มะ

จุมดาร์ รวมความหมายไว้ได้ถึง 7 มุมมองด้วยกัน ย่อมหมายความว่า นวัตกรรม

สังคม มีความหมายได้มากถึง 7 ความหมาย แต่การอธิบายของทุกความหมาย 

ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมที่มีอยู่เป็นหลัก และทุกมุมมองต่างอธิบายด้วย

การปฏิบัติการโดยสังคม (Social action) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกรอบการอธิบาย

ของกรอบเน้นการปฏิบัติ ก็เน้นเร่ืองของภาคปฏิบัติเป็นเกณฑ์ แม้กระท่ังกรอบ

สงัคมวทิยา กย็งัมกีารรวมเอาการปฏบิตัเิข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างค�าอธบิายด้วย
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4.  การสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคส่วน

ทางสงัคมและเป็นพืน้ทีท่ีน่วตักรรมโดยทัว่ไปทีเ่กดิขึน้จากการท�างานโดยระบบปกติ

โดยรัฐและระบบเศรษฐกิจการตลาด ไม่สามารถจะครอบคลุมถึง จึงเท่ากับว่า 

นวตักรรมสงัคมได้ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกจดัการปัญหาของสงัคมทีไ่ม่ได้รบัการแก้ไขมา

ก่อนให้ลลุ่วงไปได้ ดังน้ัน การสร้างสรรค์นวตักรรมสงัคม จงึเป็นเสมอืน“ไกสญัญาณ” 

(Trigger) ของการยกระดับความสามารถของสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คน ให้มี

ความก้าวหน้าผาสุกไปอีกล�าดับหนึ่ง
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การกระจายอ�านาจเพ่ือการยกระดับประชาธิปไตย
และเสริมสร้างความเป็นธรรม

รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย*

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น�าเสนอแนวคิดเชิงพรรณนาว่าด้วยข้อดีข้อเสียของการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิน่ในมติิต่าง ๆ  จากมมุมองของนกัคดิและนกัปราชญ์ไทย พร้อมตวัอย่างประกอบ

จากต่างประเทศ ที่แสดงให้เห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ของการกระจายอ�านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยความรู้และความรับผิดชอบของประชาชนแต่ละคน รวมไปถึงเป้าหมาย

ทัง้ 17 ประการของสหประชาชาติว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื เนือ่งจากรฐับาลระดบัชาตไิม่อาจแก้ไข

ปัญหาในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศได้ แต่เป็นเรื่องของการสนองความต้องการของประชาชน และ

เป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่เราควรให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง งานชิ้นนี ้

ผูเ้ขยีนมุง่ให้เป็นจดุเริม่ต้นของการศกึษาเก่ียวกับการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถ่ินเท่านัน้ 

เพราะเป็นสาขาวิชาทางสังคมที่ต้องการการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากนักวิชาการ 

รุ่นใหม่ อกีทัง้การแสวงหาองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ในทางปฏบิตัจิากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ที่

นอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎี ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการ และประชาชน หรือการเข้าไปอาศัยและเฝ้าสังเกตการณ ์

ความเป็นไปของท้องถิ่นถือเป็นเรื่องจ�าเป็นเช่นกัน

Abstract

 The article is a conceptual description of the pros and cons, dimensions, 

strategies and frameworks of decentralization of power, administration, and 

financial distribution in local governances with references to Thailand and other 

countries based on published literatures of Thai political scientists and thinkers. 

*เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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It reveals the strengths and weaknesses of decentralization of local governance, 

which concern the knowledge and responsibility of individual citizens, along with 

the United Nations’ 17 Sustainable. Development Goals. As local administration 

and unity can clearly respond to the needs of people at the grassroots level, it 

is the core of democratic development which should receive utmost attention. 

The article is not designed to provide the solutions for decentralization of various 

dimensions of the state governance; rather, it hopes to serve as an inspiration for 

new researchers to explore this field of social science in pursuit of new bodies of 

knowledge and experiences beyond the given theoretical frameworks, especially 

from the administrators and members of local district councilors, civil servants, 

and citizens. Direct sociological research and field study of local phenomena are 

encouraged.   

1. บทน�า: ความส�าคัญของการกระจายอ�านาจ

  การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นส�าคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับ 

ความสนใจจากประชาชน  เนื่องจากการปกครองแบบรวมศูนย์อ�ำนำจทั้งทำงกำรเมืองและ 

กำรบริหำรงำนสู่ส่วนกลำงของประเทศได้กลำยเป็นอุปสรรคส�ำคัญของกำรพัฒนำประชำธิปไตย

และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  ในด้านการพัฒนาประชาธิปไตยเห็นได้ชัดว่า

ประชาธปิไตยในระดบัท้องถิน่ เป็นรากฐานส�าคญัต่อการพฒันาประชาธปิไตยระดบัชาต ิดงัจะพบ

ว่าประเทศที่มีระดับการกระจายอ�านาจสูง มักปกครองตามระบอบเสรีประชาธิปไตยและเป็น

ประเทศทีม่อีาณาเขตกว้างขวาง ทีต้่องอาศัยการพฒันาโครงสร้างการปกครองแบบกระจายอ�านาจ

เพื่อให้เกิดการปกครองที่มีประสิทธิภาพ เช่น ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา และสหรัฐอเมริกา1 

ส่วนด้านความต้องการที่แท้จริงของประชาชนก็มักถูกเพิกเฉยจากส่วนกลาง อีกท้ังส่วนกลาง 

มักมองปัญหาในท้องถิ่นจากมุมมองของ “คนนอกที่อยู่ห่างไกล” โดยขาดความเข้าใจว่าท้องถ่ิน

ต้องการอะไรและการแก้ปัญหาเหมาะสมกับท้องถิ่นจริงหรือไม่ แตกต่างจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่จะใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการของประชาชน ดังที่ Walter Kalin ศาสตราจารย์

ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองแห่ง University of Bern 

ให้ความเห็นว่า 

1Alan Grant, “Local Governance: Politics Below the Nation-State,” in Politics: An Introduction, ed.  

Barrie Axford, et al. (New York: Routledge, 2002), p. 298.
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  นอกจากนี้  การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่นก็เป็นประเด็นการศึกษาทาง

วิชาการและการบริหารงานภาครัฐ กำรท�ำควำมเข้ำใจแนวคิดและทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐำนของกำร 

กระจำยอ�ำนำจและกำรปกครองท้องถิน่ ถอืเป็นจุดเริม่ต้นท่ีส�ำคญั เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจปรำกฏกำรณ์

ทีเ่กดิขึน้และพยำยำมให้ข้อเสนอแนะทำงนโยบำย เพ่ือขยบัขยำยกำรกระจำยอ�ำนำจและเพิม่อ�ำนำจ

ให้กบักำรปกครองท้องถิน่ให้กว้ำงขวำงยิง่ขึน้ แม้ว่าความรูด้้านการกระจายอ�านาจและการปกครอง

ท้องถิน่ในปัจจบุนัต้องอาศยัองค์ความรูใ้นหลายสาขาวชิา อาท ิเราต้องอาศยัความรูท้างรฐัศาสตร์

เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ว่าเป็นไปในทิศทาง 

ทีเ่อือ้ให้ท้องถิน่มอีสิระหรอืไม่ หรอืเพือ่ท�าความเข้าใจการแข่งขนัทางการเมอืงในท้องถิน่ ว่าท�าไม

ประชาชนในหลายพื้นที่ จึงให้ความส�าคัญต่อการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ หรือเราอาศัยความรู้ด้านบริหารรัฐกิจเพื่อออกแบบระบบการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ อาทิ จะท�า

อย่างไรให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลารอการบริการของท้องถิ่นนานเกินไป หรือเราอาศัยความรู้ 

ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ท่ีจ�าเป็นต่อการออกแบบ

บรกิารสาธารณะในพืน้ที ่อาท ิการออกแบบทางเท้าทีผู่พ้กิารสามารถใช้ได้อย่างสะดวก การค้นหา

และดูแลเด็กก�าพร้าภายในพื้นที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการท�าความเข้าใจ 

จดุเร่ิมต้นของแนวคิดการกระจายอ�านาจ และการปกครองท้องถ่ินเพือ่น�าไปต่อยอดและบูรณาการ

กับองค์ความรู้อื่น ๆ ในหลายสาขาวิชาดังที่กล่าวไปตอนต้น 

 “จากมุมมองของประชาชนคนธรรมดา รัฐบาลกลาง 
บ่อยครั้งก็ดูจะอยู่ห่างไกลจากประสบการณ์ในชีวิตของประชาชน
ที่จะพบความต้องการและปัญหาที่ประชาชนพบอยู ่ทุกวัน... 
แต่ในอีกทางหนึ่ง การปกครองในระดับท้องถ่ินคือสิ่งท่ีส�าคัญกับ
ปัจเจกบคุคลและครอบครวัของพวกเขาจรงิ ๆ  ประชาชนส่งลกูหลาน
ของพวกเขาเข้าเรียนโรงเรียนท่ีรัฐด�าเนินการในหมู ่บ้านหรือ 
เมืองของพวกเขา ใช้ถนนและขนส่งมวลชนสาธารณะ แจ้งจด 
ในเร่ืองทีเ่ป็นเหตุการณ์ส�าคญัของครอบครวั อย่างการแจ้งเกดิและ
แจ้งตายกับเจ้าหน้าท่ี และได้รับน�้าประปาและไฟฟ้าจากท้องถ่ิน
ของพวกเขาเอง”2 

2Walter Kälin, “Decentralization - Why and How?,”  https://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/

English/General/SDC_why_how.pdf.

ศาสตราจารย์ Walter Kalin 

แห่ง University of Bern
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 ในงานเขียนชิ้นนี้ ผู ้เขียนมุ่งน�าเสนอออกเป็นสามส่วน คือ 1) กำรกระจำยอ�ำนำจ  

(Decentralization) คืออะไร ? โดยศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการกระจายอ�านาจ

และมิติการกระจายอ�านาจโดยละเอียด เพื่อมุ ่งอธิบายความหมายของการกระจายอ�านาจ  

รวมถึงมิติการกระจายอ�านาจที่พัฒนาจากการกระจายอ�านาจสู่รัฐบาลไปสู่การกระจายอ�านาจ 

ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม 2) ทิศทำงและควำมท้ำทำยของกำรกระจำยอ�ำนำจ มุ่งอธิบายทิศทาง

และความท้าทายการกระจายอ�านาจทีเ่ชือ่มโยงและมส่ีวนช่วยแก้ไขปัญหากบัประเดน็ปัญหาส�าคญั 

ได้แก่ การบริหารเชิงพื้นที่ การสร้างความเป็นธรรมและการหลอมรวมทุกภาคส่วน และ 

การยกระดับประชาธิปไตย โดยชี้ให้เห็นว่าการกระจายอ�านาจได้ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางบวก 

ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว และ 3) บทสรุป

2. การกระจายอ�านาจ (Decentralization) คืออะไร ? 

  2.1.  ความหมายและองค์ประกอบของการกระจายอ�านาจ

ในการศึกษาการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถ่ิน มีผู ้ให้ค�านิยามความหมายการ 

กระจายอ�านาจไว้จ�านวนมาก แต่สรปุความหมายและองค์ประกอบของการกระจายอ�านาจได้เป็น 

3 ลักษณะตามแผนภาพที่ 1 คือ

แผนภาพที่ 1: ความหมายและองค์ประกอบของการกระจายอ�านาจ (Decentralization)

3 
 

ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตนดว้ยเหตผุลต่าง ๆ หรอืเราอาศยัความรูด้า้นบรหิารรฐักิจเพือ่ออกแบบระบบการ
บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ได ้อาท ิจะทาํอย่างไรให ้
ใหป้ระชาชนไม่ตอ้งเสยีเวลารอการบริการของทอ้งถิ่นนานเกินไป หรือเราอาศยัความรูด้า้นสาธารณสุขและการแพทย ์
วศิวกรรมศาสตร ์หรอืสงัคมสงเคราะหท์ี่จาํเป็นต่อการออกแบบบรกิารสาธารณะในพื้นที ่อาท ิการออกแบบทางเทา้ที่ผู ้
พกิารสามารถใชไ้ดอ้ย่างสะดวก การคน้หาและดูแลเดก็กาํพรา้ภายในพื้นที ่เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เราหลกีเลีย่งไมไ่ดใ้น
การทาํความเขา้ใจจดุเริ่มตน้ของแนวคดิการกระจายอาํนาจและการปกครองทอ้งถิน่เพือ่นาํไปต่อยอดและบูรณาการกบั
องคค์วามรูอ้ืน่ ๆ ในหลายสาขาวชิาดงัทีก่ลา่วไปตอนตน้   

ในงานเขยีนชิ้นน้ีผูเ้ขยีนมุง่นาํเสนอออกเป็นสามส่วน คอื 1) การกระจายอาํนาจ (Decentralization) คืออะไร 
? โดยศึกษาความหมายและองคป์ระกอบของการกระจายอาํนาจและมติกิารกระจายอาํนาจโดยละเอยีด เพือ่มุง่อธบิาย
ความหมายของการกระจายอาํนาจ รวมถึงมติิการกระจายอาํนาจที่พฒันาจากการกระจายอาํนาจสู่รฐับาลไปสู่การ
กระจายอาํนาจใหก้บัทกุภาคส่วนในสงัคม2) ทศิทางและความทา้ทายของการกระจายอาํนาจมุง่อธบิายทศิทางและความ
ทา้ทายการกระจายอาํนาจทีเ่ชื่อมโยงและมสี่วนช่วยแกไ้ขปญัหากบัประเดน็ปญัหาสาํคญั ไดแ้ก่ การบรหิารเชงิพื้นที ่การ
สรา้งความเป็นธรรมและการหลอมรวมทกุภาคส่วน และการยกระดบัประชาธิปไตย โดยชี้ใหเ้หน็ว่าการกระจายอาํนาจ
ไดช่้วยสรา้งผลลพัธท์างบวกต่อประเดน็ปญัหาดงักลา่ว และ 3) บทสรุป 
 
2. การกระจายอาํนาจ (Decentralization) คอือะไร ?  

2.1. ความหมายและองคป์ระกอบของการกระจายอาํนาจ 
ในการศึกษาการกระจายอาํนาจและการปกครองทอ้งถิ่น มผูีใ้หค้าํนิยามความหมายการกระจายอาํนาจไว ้

จาํนวนมาก แต่สรุปความหมายและองคป์ระกอบของการกระจายอาํนาจไดเ้ป็น 3 ลกัษณะตามแผนภาพที ่1 คอื 
 

แผนภาพที่ 1: ความหมายและองคป์ระกอบของการกระจายอาํนาจ(Decentralization) 

 
ที่มา: ผูเ้ขียน 

2.1.1 การกระจายอาํนาจในฐานะการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ่น การกระจาย
อาํนาจ คือการมุ่งใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มอีาํนาจและมอีิสระท ัง้ในทางการเมอืงและการบริหาร โดยแบ่งอาํนาจและความ

 คอื การจดัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ่น การกระจายอาํนาจ
• มุ่งใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มอีาํนาจและมอีสิระท ัง้ในทางการเมอืงและการบรหิารของตนเอง 
• มกีารจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ ระหว่างการรวมศูนยอ์าํนาจสู่รฐับาลกลาง (Centralization) กบัการกระจายอาํนาจสู่รฐับาลทอ้งถิน่ 
(Decentralization) 

 คอื การกาํหนดประเภทอาํนาจที่จะถา่ยโอนใหก้บัทอ้งถิ่น การกระจายอาํนาจ
• การกระจายอาํนาจทางการเมอืง (Political Decentralization)
• การกระจายอาํนาจทางการบรหิาร (Administrative Decentralization)
• การกระจายอาํนาจทางการคลงั (Fiscal Decentralization) 

 คอื การกาํหนดระดบัความเขม้ขน้ของการถา่ยโอนอาํนาจสูท่อ้งถิ่นการกระจายอาํนาจ
• การแบง่อาํนาจ (deconcentration) 
• การมอบอาํนาจหนา้ทีใ่หด้าํเนินการแทน (delegation) 
• การถ่ายโอนอาํนาจ (devolution) 

ที่มา: ผู้เขียน
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    2.1.1  การกระจายอ�านาจในฐานะการจดัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลกลางและ

รัฐบาลท้องถิน่ กำรกระจำยอ�ำนำจ คอื กำรมุง่ให้รฐับำลท้องถิน่มอี�ำนำจและมอีสิระทัง้ในทำงกำร

เมืองและกำรบริหำร โดยแบ่งอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบของรัฐและท้องถ่ินภำยใต้กรอบ 

กำรจดัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรฐับำลกลำงและรฐับำลท้องถ่ิน โดยให้น�ำ้หนกัระหว่ำงกำรรวมศูนย์อ�ำนำจ 

(Centralization) ที่มุ่งให้อ�ำนำจและควำมรับผิดชอบกับรัฐบำลกลำง กับกำรกระจำยอ�ำนำจ 

(Decentralization) ที่มุ่งให้อ�ำนำจและควำมรับผิดชอบต่อรัฐบำลท้องถ่ิน ตามแผนภาพท่ี 2  

โดย Alan Grant (ค.ศ. 2002) มองว่าการกระจายอ�านาจ คือ การจัดสรรอ�านาจระหว่างรัฐบาล 

ส่วนกลางและรัฐบาลที่อยู่ในระดับต�่ากว่า อาทิ รัฐบาลระดับมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น โดยระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้องถ่ินของแต่ละประเทศ จะอยู่ระหว่างแกน

ของการกระจายอ�านาจและการรวมศนูย์อ�านาจ (decentralization-centralization axis) ระหว่าง

ประเทศที่มีการกระจายอ�านาจในระดับสมาพันธรัฐ (decentralized confederation) ที่รัฐบาล

กลางมีอ�านาจเพียงเล็กน้อยแต่มลรัฐหรือท้องถิ่นจะมีอิสระอย่างแท้จริง กับประเทศที่มีการ 

รวมศูนย์อ�านาจของรัฐเดียว (centralized unitary state) ท่ีท้องถ่ินมีอ�านาจจ�ากัดและ 

ด�าเนินงานในฐานะตัวแทนของรฐับาลกลาง3 สอดคล้องกบัท่ีผูเ้ขียนเคยเสนอว่าการกระจายอ�านาจ 

คือ การจัดสรรดุลอ�านาจภายนอกท้องถิ่น (External balance of power) ระหว่างระดับท้องถิ่น 

(Local Level) กับระดับที่อยู่เหนือกว่า (Upper Level) อย่างรัฐบาลระดับชาติหรือรัฐบาลระดับ

มลรัฐ4

แผนภาพที่ 2: การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

ที่มา: ผู้เขียน

4 
 

รบัผดิชอบของรฐัและทอ้งถิน่ภายใตก้รอบการจดัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ โดยใหน้ํา้หนกั
ระหว่างการรวมศูนยอ์าํนาจ (Centralization) ทีมุ่่งใหอ้าํนาจและความรบัผิดชอบกบัรฐับาลกลาง กบัการกระจาย
อาํนาจ (Decentralization) ทีมุ่ง่ใหอ้าํนาจและความรบัผดิชอบต่อรฐับาลทอ้งถิน่ ตามแผนภาพที ่2 โดย Alan Grant 
(2002) มองว่าการกระจายอาํนาจ คอื การจดัสรรอาํนาจระหว่างรฐับาลส่วนกลางและรฐับาลที่อยู่ในระดบัตํา่กว่า อาท ิ
รฐับาลระดบัมลรฐั และรฐับาลทอ้งถิ่น โดยระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลส่วนกลางและรฐับาลทอ้งถิ่นของแต่ละ
ประเทศจะอยู่ระหว่างแกนของการกระจายอาํนาจและการรวมศูนยอ์าํนาจ (decentralization-centralization axis) 
ระหว่างประเทศที่มกีารกระจายอาํนาจในระดบัสมาพนัธรฐั (decentralized confederation) ทีร่ฐับาลกลางมอีาํนาจ
เพยีงเลก็นอ้ยแต่มลรฐัหรอืทอ้งถิน่จะมอีสิระอย่างแทจ้รงิ กบัประเทศทีม่กีารรวมศูนยอ์าํนาจของรฐัเดยีว (centralized 
unitary state) ทีท่อ้งถิน่มอีาํนาจจาํกดัและดาํเนินงานในฐานะตวัแทนของรฐับาลกลาง3สอดคลอ้งกบัทีผู่เ้ขยีนเคยเสนอ
วา่การกระจายอาํนาจ คอื การจดัสรรดุลอาํนาจภายนอกทอ้งถิน่ (External balance of power) ระหว่างระดบัทอ้งถิน่ 
(Local Level) กบัระดบัทีอ่ยู่เหนือกวา่ (Upper Level) อย่างรฐับาลระดบัชาตหิรอืรฐับาลระดบัมลรฐั4 

 

แผนภาพที่ 2: การจดัความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ่น 

 
ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

อย่างไรก็ตาม การจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศ วา่จะเนน้การรวม
ศูนยอ์าํนาจใหก้บัส่วนกลางหรือจะการกระจายอาํนาจใหก้บัทอ้งถิน่ยงัเป็นเรื่องทีถ่กเถียงกนัอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กบั
แนวคิดและเป้าหมายของการปกครองประเทศทีแ่ตกต่างกนัตวัอย่างเช่น อาํนาจดา้นตลุาการในการพจิารณาตดัสนิคดี
ความต่าง ๆ ในบางประเทศไดก้ระจายอาํนาจตลุาการใหท้อ้งถิ่น เช่น สหรฐัอเมริกามกีารปกครองแบบสหพนัธรฐัซึ่งมี
อาํนาจอธิปไตยซอ้นกนัระหว่างอาํนาจอธิปไตยของมลรฐัต่าง ๆ และอาํนาจอธิปไตยของประเทศสหรฐัอเมริกาที่ไดร้บั
การมอบอาํนาจจากทกุมลรฐั ทาํใหแ้ต่ละมลรฐัมอีาํนาจในการจดัต ัง้ศาลมลรฐั (state courts) เพือ่ตดัสนิคดคีวามใน
เขตมลรฐัของตน และรฐับาลกลางมกีารจดัต ัง้ศาลรฐับาลกลางซึ่งมเีขตอาํนาจตามที่รฐัธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
รฐัสภาตราขึ้นกาํกบั5 ขณะที่ บางประเทศไดร้วมศูนยอ์าํนาจตลุาการไวก้บัส่วนกลางโดยไม่ไดม้ถี่ายโอนอาํนาจดงักล่าว
ใหก้บัทอ้งถิ่น เช่น ประเทศไทย เป็นตน้ วสนัต ์เหลอืงประภสัร ์(2559) เสนอว่าการจดัโครงสรา้งและสมัพนัธภาพทาง

                                                            
3Grant, "Local Governance: Politics Below the Nation-State," p. 298. 
4วุฒสิาร ตนัไชย, "ดุลอาํนาจรฐั ทอ้งถิน่ และประชาชน: การกระจายอาํนาจและการบรหิารทอ้งถิน่," ในดุลอาํนาจในการเมอืงการปกครองไทย, วุฒสิาร ตนัไชย
และคณะ (บรรณาธกิาร). (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้, 2558). 
5ดวงจติต ์กาํประเสรฐิ, กฎหมายแองโกลอเมรกินัเบื้องตน้ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547), น. 15. 

การรวมศูนยอ์าํนาจ 
(Centralization) 

การกระจายอาํนาจ 
(Decentralization) 

อาํนาจและความรบัผิดชอบ 

รฐัสว่นกลาง ทอ้งถิ่น 

3Grant, “Local Governance: Politics Below the Nation-State,” p. 298.
4วุฒิสาร ตันไชย, “ดุลอำานาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน: การกระจายอำานาจและการบริหารท้องถ่ิน,” ในดุลอำานาจ 

ในการเมืองการปกครองไทย, วุฒิสาร ตันไชยและคณะ (บรรณาธิการ). (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2558).

 



35

  อย่างไรก็ตาม กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่นของแต่ละ

ประเทศ ว่ำจะเน้นกำรรวมศูนย์อ�ำนำจให้กับส่วนกลำงหรือกำรจะกระจำยอ�ำนำจให้กับท้องถิ่น 

ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดและเป้ำหมำยของกำรปกครองประเทศ 

ท่ีแตกต่ำงกนั ตวัอย่างเช่น อ�านาจด้านตุลาการในการพจิารณาตดัสนิคดคีวามต่าง ๆ  ในบางประเทศ

ได้กระจายอ�านาจตุลาการให้ท้องถิ่น เช่น สหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบสหพันธรัฐซึ่งมีอ�านาจ

อธิปไตยซ้อนกันระหว่างอ�านาจอธิปไตยของมลรัฐต่าง ๆ และอ�านาจอธิปไตยของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาทีไ่ด้รบัการมอบอ�านาจจากทกุมลรฐั ท�าให้แต่ละมลรฐัมอี�านาจในการจดัตัง้ศาลมลรฐั 

(state courts) เพื่อตัดสินคดีความในเขตมลรัฐของตน และรัฐบาลกลางมีการจัดตั้งศาลรัฐบาล

กลางซ่ึงมีเขตอ�านาจตามทีร่ฐัธรรมนญูและกฎหมายอืน่ท่ีรฐัสภาตราข้ึนก�ากบั5 ขณะท่ี บางประเทศ

ได้รวมศูนย์อ�านาจตุลาการไว้กับส่วนกลางโดยไม่ได้มีถ่ายโอนอ�านาจดังกล่าวให้กับท้องถิ่น เช่น 

ประเทศไทย เป็นต้น วสนัต์ เหลอืงประภสัร์ (พ.ศ. 2559) เสนอว่าการจดัโครงสร้างและสมัพนัธภาพ

ทางอ�านาจทางการเมืองและการบริหารปกครองในแต่ละประเทศต้องพิจารณาระหว่างการรวม

ศนูย์อ�านาจ (Centralization) กบัการกระจายอ�านาจ (Decentralization) อยูเ่สมอใน 3 ลกัษณะ6 

ได้แก่ 

  ประการที่  1  การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางการเมืองและการบริหารของ

ประเทศ ส่วนใดที่ต้องรวมศูนย์อ�านาจ และส่วนใดที่ต้องกระจายอ�านาจออกไป เพื่อก�าหนดว่า

ภารกิจหรือหน่วยงานใดควรจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ ท่ีเน้นการรวมศูนย์ไว้ท่ีส่วนกลาง 

หรือควรกระจายให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ภารกิจด้านการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่ 

ในประเทศไทยที่ปัจจุบันยังเป็นอ�านาจของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่มีการกระจาย 

อ�านาจการจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เองไม่มากนัก7 

  ประการที่  2  การรวมศูนย์อ�านาจและการกระจายอ�านาจในแต่ละด้านอาศัยฐานคิด

อะไร เนือ่งจากข้อถกเถยีงและการก�าหนดโครงสร้างและความสมัพนัธ์ทางการเมอืงและการบรหิาร

มีนโยบายหรือหลักคิดเบื้องหลังที่ส่งผลต่อทิศทางการรวมศูนย์อ�านาจหรือการกระจายอ�านาจ 

เสมอ ตวัอย่างเช่น ข้อเสนอการจัดการบรหิารงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ข้ีอเสนอหลากหลาย 

5ดวงจติต์ กำาประเสรฐิ, กฎหมายแองโกลอเมรกินัเบือ้งต้น (กรงุเทพมหานคร: สำานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคำาแหง, 2547), น. 15.
6ผู้เขียนได้ดัดแปลงและขยายความเพิ่มเติมจาก วสันต์ เหลืองประภัสร์, การรวมศูนย์อำานาจและการกระจายอำานาจ 

กับการบริหารราชการแผ่นดินไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกล้า, 2559), น. 39-40.
7ภาษทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดเก็บเองในปัจจุบันมีเพยีง 3 ประเภท คอื ภาษีโรงเรือนและทีด่นิภาษีบำารุงท้องทีแ่ละ

ภาษีป้าย โปรดดูใน วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข, ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:  

ราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2557).
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ระหว่างข้อเสนอให้คงรูปแบบการบริหารงานที่ใช้ในปัจจุบัน ท่ีเน้นแนวคิดการรวมศูนย์อ�านาจ 

ท่ีอิงกับแนวคิดการสร้างเอกภาพในการบริหารราชการ8 กับข้อเสนอให้อ�านาจองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือตั้งหน่วยการปกครองใหม่ ตามแนวคิดการกระจายอ�านาจท่ีอิงกับแนวคิด 

ให้ประชาชนในพื้นที่ปกครองกันเอง เพื่อลดความตึงเครียดและความไม่สงบภายในพื้นที่9 

  ประการที่  3:  รูปแบบและวิธีการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางการเมืองและ 

การบรหิารของประเทศ ภายใต้แนวคดิรวมศนูย์อ�านาจและการกระจายอ�านาจ มคีวามเป็นไปได้

ในกี่รูปแบบหรือกี่ลักษณะ  เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางการเมืองและ 

การบริหารระหว่างส่วนกลาง-ท้องถิ่นในแต่ละประเทศไม่จ�ำเป็นต้องมีเพียงรูปแบบเดียวกันทั้ง

ประเทศ แต่ขึน้อยูก่บัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาและแต่ละพืน้ที ่ตวัอย่าง

เช่น ประเทศไทยก�าหนดรปูแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในหลายรปูแบบ เช่น กรงุเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล นอกจากนี้  

มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างส่วนกลาง-องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย 

อยู่เสมอ เช่น การปกครองท้องถิ่นของเทศบาล สุขาภิบาล สภาต�าบล และองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดก่อน พ.ศ. 2540 มีโครงสร้างการบริหารงานที่มุ่งรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลางเพราะ 

ผูบ้ริหารและสมาชกิสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บางส่วนมาจากการแต่งตัง้จากส่วนกลาง

และส่วนภมูภิาค แต่ภายหลงั พ.ศ. 2540 ได้มกีารปรบัโครงสร้างการบรหิารให้ผูบ้รหิารและสมาชกิ

สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ที่สอดคล้องกับหลักการ 

กระจายอ�านาจให้กับประชาชนมากขึ้น10

  2.1.2  การกระจายอ�านาจในฐานะการก�าหนดประเภทอ�านาจที่จะถ่ายโอนให้

กับท้องถิ่น การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น คือ การถ่ายโอนอ�านาจในแต่ละประเภทที่จ�าเป็นต่อการ

ประกันความเป็นอิสระให้กับท้องถิ่น โดยประเภทของอ�านาจที่จะกระจายออกไปสู่ท้องถิ่น 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

8คือ รูปแบบที่ประกอบด้วย 1) ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่มีเลขาธิการศอ.บต.  

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง มีพื้นที่ดูแลครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การปกครองส่วนภูมิภาค คือ  

จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย ดูแลและทำาหน้าที่ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  

ในการทำางานในพื้นที่ และ 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดูใน โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ), 

“กระจายอำานาจชายแดนใต้ เสนอ 6 รูปแบบการปกครอง,”  http://www.deepsouthwatch.org/dsj/2702.
9ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ดูใน เรื่องเดียวกัน.
10วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข, ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย. 
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      1)  การกระจายอ�านาจทางการเมือง (Political Decentralization) 

    การกระจายอ�านาจทางการเมือง คือ การกระจายอ�านาจที่ท�าให้เกิด

ระบบกำรเมอืงของท้องถิน่ ทีม่ตัีวแสดงทำงกำรเมอืงของท้องถ่ิน เข้ำไปมส่ีวนร่วมถกเถียงต่อรองกนั

ในประเด็นปัญหำของท้องถิ่นเอง และระบบกำรเมืองของท้องถิ่น ต้องเป็นอิสระจำกระบบกำรเมือง

ระดบัชำติ โดยการกระจายอ�านาจทางการเมอืงสูท้่องถิน่ทีด่ ีต้องท�าให้ระบบการเมอืงของท้องถิน่

เกิดการขับเคลื่อน การจัดองค์การ การน�าเสนอทางความคิด การมีส่วนร่วม การแข่งขันและการ

รวบรวมผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรเมือง

ต้องอำศัยกลไกแบบตัวแทน (representation) ของกำรเลือกตั้งในท้องถิ่น ที่ช่วยให้ผลประโยชน์

ที่หลากหลายของประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจทางการเมืองของท้องถิ่น11 กล่าวอีกนัย

หนึ่งเป้าหมายการกระจายอ�านาจทางการเมือง คือ การท�าให้ท้องถิ่นมีความพร้อมรับผิดชอบต่อ

การท�าสิ่งต่าง ๆ ต่อประชาชนในท้องถิ่น (accountability)12

    ตวัอย่างการกระจายอ�านาจทางการเมอืงให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

สะท้อนได้จากการกระจายอ�านาจของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันที่รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติใน พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้ 

สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน รวมถงึเปิดโอกาสให้ตวั

แสดงทางการเมอืงเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรง เช่น สทิธเิข้าชือ่ถอดถอนสมาชกิสภาท้อง

ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ท้ังนี้ประเทศไทยมีการออก

กฎหมายเพ่ือรับรองการกระจายอ�านาจทางการเมืองด้วย อาทิ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชกิและผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัว่ิาด้วย

การเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 13

      2)  การกระจายอ�านาจทางการบรหิาร (Administrative Decentralization) 

    การกระจายอ�านาจทางการบรหิาร คอื การมอบให้ท้องถิน่มอี�านาจการ

ตัดสนิใจทีเ่ป็นอสิระจากการควบคมุของส่วนกลาง ทัง้ด้านการตดัสนิใจนโยบายทัว่ไป การควบคมุ

บุคลากร และการควบคุมทางการเงินการคลัง14 โดยการกระจายอ�านาจทางการบริหารจะมีระดับ

11Aaron Schneider, “Decentralization Conceptualization and Measurement,” Studies in Comparative 

International Development 38, no. 3 (Fall 2003): p. 39-40.
12Camille Cates Barnett, Henry P. Minis, and Jerry VanSant, “Democratic Decentralization,” (Research 

Triangle Institute, 1997), p. 3.
13วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข, ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย,  

น. 103-04.
14Schneider, “Decentralization Conceptualization and Measurement,” p. 37.
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ความเข้มข้นของการถ่ายโอนอ�านาจสู่ท้องถิ่นแตกต่างกันเป็น 3 ระดับ คือ การแบ่งอ�านาจ (de-

concentration) การมอบอ�านาจหน้าทีใ่ห้ด�าเนนิการแทน (delegation) และการถ่ายโอนอ�านาจ 

(devolution) ตามที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไป15 หรือจะพิจารณาควบคู่ไปกับการกระจายอ�านาจ

ทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ที่บ่งชี้ว่าท้องถิ่นจะมีอ�านาจและความสามารถในการ

ควบคุมการบริหารจัดการรายได้ของท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจในการ

จัดเกบ็ภาษจีะบ่งบอกได้ว่าท้องถิน่มคีวามเป็นอสิระในทางบรหิารดทีีส่ดุ มากกว่าการมรีายได้จาก

เงินอดุหนุนและการกูย้มืทีแ่สดงถงึความมอีสิระน้อยกว่า16 กล่าวอกีนยัหนึง่เป้าหมายการกระจาย 

อ�านาจทางการบรหิาร คอื การท�าให้ท้องถิน่มกีลไกทีต่อบสนองต่อความต้องการภายในท้องถิน่ได้ 

(functional responsibility)17 

   ตัวอย่างการกระจายอ�านาจทางการบริหารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่สะท้อนได้จากการกระจายอ�านาจในประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2540 จนถงึปัจจบุนัทีร่ฐัธรรมนญู 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติใน พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้มีการ

จัดการปกครองท้องถิน่ทีส่อดคล้องกบัหลกัการปกครองตนเอง อกีทัง้ให้ท้องถิน่มอีสิระในการตดัสนิ

ใจและด�าเนินการจดัท�าบรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารจดัการทางการเงนิ

การคลัง นอกจากนี้มีการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มความมีอิสระตามรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวใน 

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 

      3)  การกระจายอ�านาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) 

    การกระจายอ�านาจทางการคลงั คอื การถ่ายโอนงบประมาณและอ�านาจ

การบริหารจัดการงบประมาณจากส่วนกลางให้กับท้องถ่ิน เพื่อให้ท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร

จัดการด้านการคลังและงบประมาณของตนเอง19 การกระจายอ�านาจทางการคลังยังเกี่ยวข้องกับ

การเพิ่มขอบเขตอ�านาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งอ�านาจหน้าที่ การควบคุมการใช้และการบริหาร

ทรัพยากรทางการเงินการคลังที่ได้รับการถ่ายโอนใน 3 ด้าน คือ 1) การจัดหาชุดของบริการ

สาธารณะที่รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบ 2) ระดับของภาษีและรายได้ของท้องถ่ิน (ท้ังฐานภาษี/ 

15ดูในหัวข้อ 2.1.3 การกระจายอำานาจในฐานะการกำาหนดระดับความเข้มข้นของการถ่ายโอนอำานาจสู่ท้องถิ่น
16Schneider, “Decentralization Conceptualization and Measurement,” p. 38-39.หรือดูในหัวข้อการ 

กระจายอำานาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization)
17Barnett, Minis, and VanSant, “Democratic Decentralization,” p. 3.
18วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข, ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย.
19ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 

พระปกเกล้า, 2559).
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รายได้ อัตราภาษี/รายได้ และการจัดเก็บภาษี/รายได้) และ 3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลท้องถิ่น 

ใช้ลงทุนเพื่อจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การกระจายอ�านาจทางการคลัง 

โดยตัวมันเองยังไม่เพียงพอและการกระจายอ�านาจทางการคลังจะส�าเร็จได้ถ้าท�าควบคู่ไปกับ 

การกระจายอ�านาจทางการเมืองและการบริหาร20 กล่าวอีกนัยหนึ่งเป้าหมายการกระจายอ�านาจ

ทางการคลัง คือ การท�าให้ท้องถิ่นเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้ (access to resources)21

 ตวัอย่างการกระจายอ�านาจทางการคลงัให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สะท้อนได้จาก

การกระจายอ�านาจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

พ.ศ. 2550 และร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติใน พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้ท้องถิ่นมีอิสระ 

ด้านการเงินการคลัง โดยให้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้ของตนเองและมีการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนการท�างานของท้องถิ่นอย่างเพียงพอ นอกจากนี้มีการออกกฎหมายเพื่อประกัน 

ความมีอิสระทางการคลังในพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายได้คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และให้ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีอากร  

ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

  2.1.3  การกระจายอ�านาจในฐานะการก�าหนดระดับความเข้มข้นของการถ่ายโอน

อ�านาจสู่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจมีระดับและความเข้มข้นของการถ่ายโอนมากน้อยแตกต่าง

กนัในแต่ละประเทศในแต่ละประเดน็ โดยทัว่ไปมกัแบ่งระดบัและความเข้มข้นการถ่ายโอนอ�านาจ

จากน้อยไปหามากออกเป็น 3 ระดับ คือ 

      1)  การแบ่งอ�านาจ (deconcentration) 

    การแบ่งอ�านาจ หมายถงึ การกระจายอ�านาจการบรหิารภายในโครงสร้าง

ของหน่วยงานรัฐด้วยกันเองซึ่งเป็นการถ่ายโอนอ�านาจในระดับต�่าที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสอง 

รูปแบบย่อย คือ หนึ่ง กำรแบ่งอ�ำนำจในกำรตัดสินใจของหน่วยงำนรัฐส่วนกลำง ให้กับหน่วยงำน

หรือตัวแทนของรัฐในระดบัพืน้ที ่ (prefectural system) ให้มอี�านาจตดัสนิใจภายใต้กรอบและ

นโยบายของหน่วยงานรัฐส่วนกลาง และ สอง กำรแบ่งอ�ำนำจกำรตัดสินใจของหน่วยงำนรัฐ 

แยกตำมภำรกิจ (functional system) โดยหน่วยงานรัฐมอี�านาจการตดัสินใจตามภารกจิที่ตนได้

รับมอบหมายในพืน้ที ่โดยไม่ขึน้ตรงต่อหน่วยงานรฐัทีด่แูลภาพรวมของพืน้ที ่แต่อ�านาจการตดัสนิ

ใจยงัอยูภ่ายใต้กรอบหรอืนโยบายของส่วนกลาง อย่างไรกต็าม การแบ่งอ�านาจจะไม่มกีารถ่ายโอน

20UNDP, “Fiscal Decentralization and Poverty Reduction,” (New York: UNDP Primer, United Nations 

Development Programme, 2005), p. 2.
21Barnett, Minis, and VanSant, “Democratic Decentralization,” p. 3.
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อ�านาจให้หน่วยงานรัฐ หรือตัวแทนของรัฐในพื้นที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ เพราะเป็นเพียงการ

แบ่งอ�านาจให้กับหน่วยงานรฐัด้วยกนัเองและยงัอยูภ่ายใต้การก�ากับทิศทางจากหน่วยงานรฐัส่วนกลาง 

ท�าให้นักวิชาการบางส่วนเห็นว่าการแบ่งอ�านาจไม่ถือเป็นการกระจายอ�านาจอย่างแท้จริง22 

   ตวัอย่างการแบ่งอ�านาจทีพ่บได้บ่อย สะท้อนได้จากการบรหิารงานภาครฐัไทย 

ที่แต่ละกระทรวงหรือกรมของส่วนกลาง มักแบ่งอ�านาจการตัดสินใจและการก�ากับดูแลบางส่วน 

ให้กับส�านักงานของกระทรวงหรือกรม ที่ตั้งอยู่ในระดับจังหวัดหรืออ�าเภอ อาทิ ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

ในทุกจังหวัดและแบ่งอ�านาจการก�ากับดูแลบางส่วนให้สสจ. เป็นผู้ด�าเนินการ เช่น อ�านาจควบคุม

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด เป็นต้น 

      2)  การมอบอ�านาจหน้าที่ให้ด�าเนินการแทน (delegation) 

    การมอบอ�านาจหน้าที่ให้ด�าเนินการแทน คือ รัฐมอบอ�านาจความ 

รับผิดชอบการตดัสนิใจ และการบรหิารจัดการในระดบัท่ีสงูกว่าการแบ่งอ�านาจ โดยจะมอบอ�านาจ

ให้กบัองค์กรของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างเป็นเอกเทศ แต่ไม่ได้เป็นองค์กรทีอ่ยูภ่ายใต้ หรอืเป็นส่วนหนึง่

ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การใช้อ�านาจสามารถท�าได้อย่างอิสระและคล่องตัวมากขึ้น โดยองค์กร 

ที่ได้รับมอบอ�านาจมักอยู่ในรูปขององค์การมหาชน องค์กรอิสระ บรรษัทของรัฐหรือท้องถิ่น หรือ 

การแปรรปูกจิการให้เป็นของเอกชน ฯลฯ หรอือาจอาศยัการออกแบบกลไกและรปูแบบการบรหิาร

พิเศษเพื่อมอบอ�านาจให้ เช่น การจ้างเหมาบริการ และการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กร

อาสาสมัคร โดยการมอบอ�านาจถือเป็นการกระจายอ�านาจ เพื่อท�าให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน และไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม  

บางฝ่ายมองว่า หน่วยงานรัฐส่วนกลางยังคงมีบทบาทก�ากับดูแลการท�างานขององค์กร หรือกลไก

เหล่านี้ได้ผ่านกฎหมายที่ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลบางด้าน เช่น การตรวจสอบบัญชี การตรวจ

สอบมาตรฐานและคุณภาพการจัดบริการตามกฎหมาย การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กร 

ฯลฯ23 

22ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, น. 37-38.
23เร่ืองเดียวกัน, น. 38. และ วุฒิสาร ตันไชย, “หน่วยท่ี 12 ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอำานาจ,” ในเอกสารการสอน

ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues), คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาปัญหาการเมืองไทย

ปัจจุบัน (บรรณาธิการ) (กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558), บทที่ 12 น. 25.
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   ตัวอย่างการมอบอ�านาจหน้าทีใ่ห้ด�าเนนิการแทน จะพบเช่นเดยีวกนัในระบบ

การบริหารงานภาครัฐไทย ที่มักมอบอ�านาจให้องค์กรของรัฐที่มีการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระ 

อาท ิการตัง้องค์กำรมหำชนเป็นหน่วยงานอสิระแยกออกไป ด�าเนนิการตามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ตามที่กฎหมายก�าหนด มีกฎระเบียบของตนเองที่ไม่ข้ึนกับกฎระเบียบท่ีออกโดยส่วนราชการ  

โดยหน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างการบังคับบัญชาของระบบราชการไทยปกติ24 

      3)  การถ่ายโอนอ�านาจ (devolution) 

    การถ่ายโอนอ�านาจ คอื รฐัได้โอนหรอืยกอ�านาจการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง 

ๆ ให้หน่วยงานหนึ่ง ๆ  ในพื้นที่ ชุมชน หรือท้องถิ่นเพื่อท�าหน้าที่ตัดสินใจ และก�าหนดนโยบายต่าง 

ๆ รวมถึงตรากฎหมายและออกระเบียบข้อบังคับ ใช้ภายในพื้นที่แทนส่วนกลางอย่างกว้างขวาง 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอนอ�านาจจะมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

โดยทีส่่วนกลางควรมีอ�านาจก�ากับดูแลการท�างานของหน่วยงานดงักล่าวอย่างจ�ากดั และก�ากบัดแูล

เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น การถ่ายโอนอ�านาจโดยทั่วไปมักเกิดขึ้น 2 ระดับ คือ 1) กำรถ่ำยโอนอ�ำนำจ

ทำงกำรบริหำร (administrative devolution) เพื่อให้ท้องถ่ินมีอ�านาจในการปกครองตนเอง 

(local-self government) เพือ่ให้ท้องถิน่มอีสิระในการจดัท�ากจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น และท�าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 

ทีจ่�าเป็นต่อการท�างานของตน และ 2) กำรถ่ำยโอนอ�ำนำจทำงนติบัิญญตั ิ(legislative devolution) 

คือ การถ่ายโอนให้ท้องถิ่นมีการจัดต้ังสภา (assembly) ของตนเอง เพื่อออกกฎหมายและ 

นโยบายต่าง ๆ บังคับใช้ภายในพื้นที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการถ่ายโอนอ�านาจทางการเมืองให้กับ

ท้องถิ่น25 

   ตวัอย่างการถ่ายโอนอ�านาจของระบบการบรหิารงานภาครฐั สะท้อนได้เด่นชดั

ท่ีสดุ คอืการกระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้การกระจายอ�านาจทางการเมอืง 

การกระจายอ�านาจทางการบริหาร และการกระจายอ�านาจทางการคลัง ดังที่กล่าวในตอนต้น26

 2.2   ข้อดีและข้อเสียของการกระจายอ�านาจ

  แม้การกระจายอ�านาจจะถือเป็นหน่ึงในทางออก เพื่อแก้ไขปัญหาการปกครอง

ประเทศ แต่ยังคงมีข้อถกเถียงถึงข้อดีและข้อเสียของการกระจายอ�านาจ ตามตารางที่ 1 ดังนี้

24 โปรดดูใน สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “หลักการและแนวคิด,”  http://po.opdc.go.th/content.

php?content_id=19.
25ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย.วสันต์ เหลืองประภัสร์,  

การรวมศูนย์อำานาจและการกระจายอำานาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และ 

ข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป.และ วุฒิสาร ตันไชย, “หน่วยที่ 12 ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอำานาจ.”

 26โปรดดูใน 2.1.2 การกระจายอำานาจในฐานะการกำาหนดประเภทอำานาจที่จะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
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ตารางที่ 1: ข้อดีและข้อเสียของการกระจายอ�านาจ

ข้อดีของการกระจายอ�านาจ

1. การกระจายอ�านาจให้กบัหน่วยการปกครองท้องถิน่ช่วยท�าให้เกดิการตรวจสอบและถ่วงดลุกนั 

เพราะการรวมศูนย์อ�านาจไว้ให้กับคน ๆ เดียวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องอันตราย 

2. รัฐบาลท้องถิ่นจะด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนผู ้ได้รับผลกระทบ  และใช ้

องค์ความรู้ของท้องถิ่นในการตัดสินใจ ท�าให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและ

สร้างความพึงพอใจได้ แตกต่างจากรัฐบาลกลางและเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลกลางมักให ้

ความส�าคัญกับส่วนกลางมากกว่าประชาชนในพื้นที่

3. การกระจายอ�านาจท�าให้ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจ  ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ 

พวกเขาเองในพื้นที ่ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของประชาชน

4. รัฐบาลท้องถิ่นเปรียบเสมือนห้องทดลองระบอบประชาธิปไตย  และเป็นศูนย์กลางของ 

การทดลองแนวคิดใหม่ ๆ เพราะนวัตกรรมทางนโยบายสาธารณะจ�านวนมาก มาจาก

การสร้างสรรค์ของท้องถิ่นก่อนจะเป็นที่แพร่หลายและถูกน�าไปใช้ในระดับชาติ

5. รัฐบาลท้องถิ่นช่วยแบ่งเบาภาระการบริหารงานภาครัฐบางด้านของรัฐบาลกลาง  

ปัจจุบันรัฐบาลกลางมีภาระที่ต้องแก้ไขปัญหาตามความต้องการของสังคมมากเกินไป 

(administrative overload) ดังนั้น การกระจายอ�านาจและภารกิจให้กับรัฐบาลท้องถิ่น

หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงส�าคัญ

6. การกระจายอ�านาจช่วยสร้างการแข่งขันระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง เพราะท้องถิ่น 

ต้องดึงดูดและรักษาให้ภาคธุรกิจและประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่อไป การแข่งขันนี้จะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย เช่น การรักษาอัตราภาษีและต้นทุนของ

รัฐบาลท้องถิ่นให้ต�่า แต่ยังคงจัดบริการสาธารณะที่ดีได้

7. การกระจายอ�านาจท�าให้ประชาชนเข้าถึงท้องถ่ินได้มากข้ึน เพราะรัฐบาลท้องถิ่นจะ

สะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มีสิทธิกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ได้มากกว่ารัฐบาล

ในระดับชาติ

8. การกระจายอ�านาจได้ให้อ�านาจการตดัสนิใจแก่กลุม่ทางสงัคม ทีม่อีตัลกัษณ์ของตนเอง 

ทั้งทางชาติพันธุ ์ สีผิว ศาสนา เชื้อชาติ และภาษา ให้สามารถปกครองตนเองได้  

(self-government) ซึ่งช่วยยกระดับเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศโดยรวม 
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ข้อเสียของการกระจายอ�านาจ

1. การกระจายอ�านาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม เนื่องจาก

ประชาชนในแต่ละพื้นที่อาจได้รับบริการสาธารณะที่แตกต่างกันทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ 

และประเภทของบริการสาธารณะ

2. การกระจายอ�านาจอาจสร้างความไม่เท่าเทียมด้านขนาดและทรัพยากร ระหว่างหน่วย

การปกครองท้องถิ่น ท�าให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศักยภาพแตกต่างกัน เป็นเหตุให้รัฐบาล

กลางต้องแทรกแซงการท�างานของท้องถิ่นเพื่อท�าให้แน่ใจว่าท้องถิ่นทุกแห่งมี 

ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ตามมาตรฐานข้ันต�่าได้อย่างเท่าเทียมกัน 

ทัง้ประเทศ อย่างไรกต็าม บางครัง้การแทรกแซงของรฐับาลกลางในการก�าหนดนโยบาย

เพื่อบังคับใช้ต่อท้องถิ่นอาจถูกต่อต้านจากรัฐบาลท้องถิ่น

3. การกระจายอ�านาจไม่ได้รบัประกันว่าจะช่วยท�าให้เกดิการปกป้องสทิธขิองปัจเจกบคุคล

หรือชนกลุ่มน้อยจากนโยบายที่กดขี่ของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การก�าหนดแบ่งแยกสีผิว 

(racial segregation) ที่มีต่อคนผิวด�าของมลรัฐทางใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนท�าให้

รัฐบาลกลางต้องออกกฎหมายและมาตรการเพื่อประกันสิทธิพลเมืองของคนผิวสี 

ในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 

4. ผลลพัธ์การกระจายอ�านาจอาจไม่สอดคล้องกบัการพฒันาประชาธปิไตยในระดบัท้องถิน่ 

เพราะผู้บริหารของท้องถิ่นอาจมาจากกลุ่มชนชั้นน�า ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชน 

อย่างแท้จริง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมาจากการครอบง�าของระบบพรรคเดียว หรือมีความ

สัมพนัธ์ใกล้ชดิกบักลุม่ผลประโยชน์ทีม่อีทิธพิลครอบง�าระบบเศรษฐกจิและสงัคมของท้องถิน่ 

นอกจากนี้ การเลือกตั้งภายในท้องถิ่นที่มีการแข่งขันน้อยและมีฝ่ายค้านที่อ่อนแอ 

อาจท�าให้ได้รัฐบาลท้องถิ่นที่ขาดประสิทธิภาพและสร้างความเป็นไปได้ของการทุจริต

5. การกระจายอ�านาจอาจกระตุ้นให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ในกรณีที่อ�านาจ

ของรัฐบาลกลางมีความอ่อนแอและไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์ 

ทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมทีน่�าไปสูค่วามแตกแยกในสงัคม การกระจายอ�านาจอาจน�าไป

สู่ผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย (slippery slope) ต่อความสามารถในการปกครองของรัฐบาล

กลางได้

ทีม่า: ดดัแปลงจาก Alan Grant, “Local Governance: Politics Below the Nation-State,” 

in Politics: An Introduction,  ed. Barrie Axford, et al.  (New York: Routledge, 

2002), p. 298-300.
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  2.3 การกระจายอ�านาจสองมิติ: จากรัฐบาลท้องถิ่นสู่ทุกภาคส่วน 

  จากความหมายของการกระจายอ�านาจดังท่ีได้อธิบายไปตอนต้น ผู้เขียนเห็นว่า 

การกระจายอ�านาจทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัควรพจิารณาถงึค�าถามทีเ่กดิขึน้ใน 2 ด้าน คอื ประการแรก 

ท�าอย่างไรให้เกิดการกระจายอ�านาจทั้งด้านการเมือง  การบริหาร  และการคลังไปสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ? การกระจายอ�านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือเป็นจุดเริ่มต้น

ของการ “น�าอ�านาจไปไว้ใกล้กับประชาชน” เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยการ

ปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ ดังนั้นการท�าให้เกิด

การกระจายอ�านาจทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้แทน ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปท�าหน้าที่ใช้อ�านาจดังกล่าวแทนประชาชน การกระจายอ�านาจทางการ

บริหารเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจ ด้านนโยบายและบริหารจัดการ

ด้านทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรของท้องถิ่นเอง และการกระจายอ�านาจทางการคลัง 

ท่ีท�าให้เกิดการถ่ายโอนงบประมาณ และอ�านาจการบริหารจัดการการเงินการคลังแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ประการที่สอง  คือ  ท�าอย่างไรให้การกระจายอ�านาจ  “ถึงมือ”  ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้อ�านาจร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ? 

แม้ว่าการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ ที่ “น�าอ�านาจไปไว้ใกล้

กับประชาชน” ก็จริง แต่ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจผูกขาดอ�านาจ 

ไว้เอง โดยไม่ให้ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วม เปรียบเสมอืนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลายเป็นท่ี 

“รวมศูนย์อ�านาจ” ย่อย ๆ แทนส่วนกลางเสียมากกว่า ดังนั้น การกระจายอ�านาจควรเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สุข เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน  

ทั้งประชาชน กลุ่ม ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน ฯลฯ รวมถึงท�าให้พวกเขามีส่วนในการใช้อ�านาจ 

เพื่อปกครองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น ซึ่งการท�าให้ประชาชนสามารถใช้อ�านาจของตน

ได้จะยกระดับของประชาธิปไตยด้วย 

  ผู้เขียนเห็นว่าการตอบค�าถามทั้งสองข้อ ต้องพิจารณาการกระจายอ�านาจออกเป็น 

2 มิติ คือ 1) กำรกระจำยอ�ำนำจสู่รัฐบำลท้องถิ่น ส�าหรับการตอบค�าถามในข้อแรก เพื่อพิจารณา

ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง และส่วนท้องถิน่ในเรือ่งการถ่ายโอนอ�านาจให้กบัรฐับาลท้องถิน่

หรือหน่วยการปกครองรูปแบบต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น และ 2) กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ทุกภำคส่วน 

ส�าหรับการตอบค�าถามในข้อสอง เพื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่นและ 

ทกุภาคส่วน ในเรือ่งการถ่ายโอนอ�านาจให้ถงึมอืประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคม27 ตามแผนภาพที ่3

27ดัดแปลงจากแนวคิดการกระจายอำานาจเพื่อประชาธิปไตย (Democratic Decentralization) ของ Barnett, Minis, 

and VanSant, “Democratic Decentralization,” p. 8-9.
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แผนภาพที่ 3: การกระจายอ�านาจสองมิติ - จากรัฐบาลท้องถิ่นสู่ทุกภาคส่วน

ที่มา:  ดัดแปลงจากแนวคิดการกระจายอ�านาจเพ่ือประชาธิปไตย  (Democratic  

Decentralization) ของ Camille Cates Barnett, Henry P. Minis, and Jerry VanSant, 

“Democratic Decentralization,” (Research Triangle Institute, 1997), p. 8.

  2.3.1 มิติการกระจายอ�านาจสู่รัฐบาลท้องถิ่น  (Decentralized  power  to 

local government and local organization)

   การกระจายอ�านาจสู่รัฐบาลท้องถ่ิน คือ มิติการกระจายอ�านาจเพื่อมุ่ง 

ถ่ำยโอนอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้กับรัฐบำลท้องถ่ินหรือหน่วยกำรปกครองรูปแบบ 

ต่ำง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งอ�ำนำจทำงกำรเมือง กำรบริหำร และกำรคลัง นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่น

สามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายของส่วนกลาง และมอีทิธพิลในกจิกรรมต่าง ๆ  ของ

ส่วนกลาง แต่รฐับาลท้องถิน่ยงัคงด�าเนินงานบางด้านตามภาระหน้าท่ีของส่วนกลางอกีด้วย ท่ีส�าคญั 

รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งควรร่วมท�างานเพื่อก�าหนดนโยบาย (common policy) ต่อส่วนกลาง

ร่วมกัน รัฐบาลท้องถิ่นอาจรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อช่วยให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถท�างาน 

ร่วมกันได้ และช่วยสร้างพลังที่จะเข้าไปก�าหนดนโยบายของส่วนกลางได้ ดีกว่าปล่อยให้รัฐบาล 

ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวผลักดันโดยล�าพัง28 

28 Ibid., p. 7-8.
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   มติิการกระจายอ�านาจสูร่ฐับาลท้องถิน่จะส�าเรจ็ได้ ต้องอาศยัการด�าเนนิงาน
ในสองส่วน คือ 1) การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและกฎหมายเชิงสถาบันเพื่อถ่ายโอนอ�านาจ เช่น การ
แก้ไขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อถ่ายโอนอ�านาจให้กับหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
ทีม่ผีูบ้ริหารทีม่าจากการเลอืกต้ังทีเ่ป็นประชาธปิไตย อกีทัง้รฐับาลกลางต้องด�าเนนิการและให้การ
สนับสนุนในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหล่านี้ด้วย และ 2) การยกระดับสมรรถนะ
ของรฐับาลท้องถิน่ในการด�าเนนิการต่าง ๆ  เช่น การเสรมิศกัยภาพด้านการคลงัและงบประมาณ 
การก�าหนดนโยบายอย่างมปีระสทิธผิล การยกระดับทักษะและความเช่ียวชาญบุคลากรของท้องถ่ิน 
นอกจากน้ี รัฐบาลท้องถิน่ควรยกระดับสมรรถนะของตนโดยการปรบัปรงุโครงสร้างการท�างานและ
การริเริ่ม สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อตอบสนองกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ29

  2.3.2 มิติการกระจายอ�านาจสู่ทุกภาคส่วน (Decentralized power to All)
มิติการกระจายอ�านาจสู่ทุกภาคส่วน คือ การก�าหนดความสัมพันธ์ของรัฐท่ีมีต่อประชาชนและ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งยกระดับประชำธิปไตย ที่ประชำชนและทุกภำคส่วนสำมำรถมีอ�ำนำจและ 
มบีทบำทในกำรท�ำงำนร่วมกบัรฐั และมอีสิระในกำรด�ำเนนิกำรใด ๆ เพือ่ประโยชน์สขุของประชำชน
และทุกภำคส่วนเอง รวมถึงท�าให้ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 
โดยแบ่งความสัมพนัธ์ออกเป็นสองลกัษณะ คอื 1) ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลางและทกุภาคส่วน 
ส่วนกลางมีส่วนส�าคัญมาก ในการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์กับประชาชน และทุกภาคส่วน 
ที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน เช่น การรับรองสิทธิข้ันพื้นฐาน  
การมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชน และการท�าให้ประชาชนมพีลงัอ�านาจในการต่อรองกบัรัฐบาลกลาง 
เป็นต้น และ 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนท้องถ่ินและทกุภาคส่วน คอื การยกระดบัประชาธปิไตย
ในท้องถิ่น ผ ่านการสร ้างความสัมพันธ ์ที่ เข็มแข็ง ระหว ่างท ้องถิ่นกับประชาชนและ 
ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน กลุ่ม ชุมชน ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น  
ซึง่การส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนท้องถิน่และทกุภาคส่วน เพือ่พฒันาประชาธปิไตยดงัทีก่ล่าว 
ในตอนต้น จะช่วยท�าให้ท้องถิ่นมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย30

   มิติการกระจายอ�านาจสู ่ทุกภาคส่วนเพื่อท�าให้ท้องถ่ินกับทุกภาคส่วน 
มีความสัมพันธ์ที่ดีและสอดคล้องกับประชาธิปไตย ต้องอาศัยวิธีการใน 3 ด้าน คือ 1) การเพิ่ม
ความพร้อมรับผิด ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การมีมาตรฐาน
และประมวลจริยธรรม การวัดผลสัมฤทธิ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมความโปร่งใส  
การตรวจสอบโดยพลเมือง และการตอบสนองต่อความจ�าเป็น ข้อคิดเห็น และการเรียกร้องจาก
ประชาชน เป็นต้น 2) การยกระดับบทบาทของประชาสังคม เช่น การมีการแข่งขันเพื่อให้ได้มา

29Ibid., p. 8-9.
30 Ibid.
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ซ่ึงอ�านาจทางการเมืองอย่างสันติ มีการเลือกต้ังที่เป็นธรรมและอิสระ การท�าให้สาธารณชน 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงการประชุมและกลไก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง 
ต่าง ๆ รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 3) การ
พฒันาคณุภาพชวีติ ได้แก่ การเสรมิอ�านาจให้ประชาชน การปรบัปรงุการจดัหาบรกิารสาธารณะ 
การสร้างการเข้าถงึบรกิารสาธารณะอย่างเท่าเทยีม การพฒันาสถานะทางเศรษฐกจิของประชาชน
ที่ด้อยโอกาส การให้ความส�าคัญต่อความอ่อนไหวต่อบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ในการวางแผนและ

การปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ31 

3. ทิศทางและความท้าทายของการกระจายอ�านาจ

 กระบวนการกระจายอ�านาจและการเพิม่อ�านาจให้กบัการปกครองท้องถ่ิน ได้สร้างผลกระทบ

และผลลัพธ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในหลายด้าน การกระจายอ�านาจได้กระทบต่อประเด็นปัญหา

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จนท�าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม 

จนยังคงเป็นทิศทางและความท้าทายที่กระบวนการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น 

ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยใน 3 ด้าน สรุปได้ตามแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4: ทิศทางและความท้าทายของการกระจายอ�านาจ

31Ibid., p. 9-10.

ที่มา: ผู้เขียน
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ส่วน และ 3) การพฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ การเสรมิอาํนาจใหป้ระชาชน การปรบัปรุงการจดัหาบรกิารสาธารณะ การ
สรา้งการเขา้ถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม การพฒันาสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนที่ดอ้ยโอกาส การให ้
ความสาํคญัต่อความอ่อนไหวต่อบทบาทของกลุม่ต่าง ๆ ในการวางแผนและการปฏบิตัติามนโยบายสาธารณะ31 
 
3 ทศิทางและความทา้ทายของการกระจายอาํนาจ 

กระบวนการกระจายอาํนาจและการเพิ่มอาํนาจใหก้บัการปกครองทอ้งถิ่นไดส้รา้งผลกระทบและผลลพัธต่์อการ
พฒันาทอ้งถิน่ในหลายดา้น การกระจายอาํนาจไดก้ระทบต่อประเดน็ปญัหาทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงจนทาํให ้
เกดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหมแ่ละแกไ้ขปญัหาทีม่อียู่เดมิ จนยงัคงเป็นทศิทางและความทา้ทายทีก่ระบวนการกระจายอาํนาจ
และการปกครองทอ้งถิน่ท ัง้ในระดบัสากลและในประเทศไทยใน 3 ดา้น สรุปไดต้ามแผนภาพที ่4 
 

แผนภาพที่ 4: ทศิทางและความทา้ทายของการกระจายอาํนาจ 

 
ที่มา: ผูเ้ขียน 
 

3.1 การกระจายอาํนาจเพือ่การบรหิารเชิงพื้นที่(Decentralization for Area-Based Management) 
การบริหารเชิงพื้นที่ (Area-Based Management) คือ การพฒันารูปแบบหน่ึงอนัเป็นผลพวงจากการ

กระจายอาํนาจที่ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ผ่านการมุ่งถ่ายโอนอาํนาจใหห้น่วยงานและภาค
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งในพ้ืนทีเ่พ่ือบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยมอีาํนาจหนา้ทีแ่ละทรพัยากรทีจ่าํเป็นต่อการ
จดัการเชิงพื้นที่เฉพาะเหล่านัน้ ซึ่งจะช่วยทาํใหเ้กิดสมดุลระหว่างการบริหารจดัการเชิงอาํนาจหนา้ที่ (Functional – 
based) ที่ยดึอยู่กบัอาํนาจหนา้ทีข่องหน่วยงานรฐัต่าง ๆ ทีแ่ยกขาดออกจากกนั และการบริหารเชงิพื้นที่ทีย่ดึเอาปญัหา

                                                            
31Ibid., p. 9-10. 

การกระจายอาํนาจเพื่อการบรหิารเชิงพื้นที่ (Decentralization for Area-Based 
Management)ประการแรก

• ทาํใหเ้กดิการพฒันาทีเ่หมาะสมเฉพาะพื้นที่
• มุง่ถา่ยโอนอาํนาจใหห้น่วยงานและภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีเ่พือ่บริหารจดัการและแกไ้ขปญัหาของตนเอง

การกระจายอาํนาจเพื่อสรา้งความเป็นธรรมและการหลอมรวมทกุภาคสว่น 
(Decentralization for Equity and Inclusiveness)ประการที่สอง

• การกระจายอาํนาจช่วยสรา้งความเป็นธรรมและหลอมรวมทกุภาคส่วนผ่านการมคีวามมุง่ม ัน่ทางการเมอืงอย่างแรงกลา้ การมี
ทรพัยากรทีเ่พยีงพอใหก้บัรฐับาลทอ้งถิน่ การมรีะบบการบรหิารและการจดัการทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธิภาพ 

การกระจายอาํนาจเพื่อยกระดบัประชาธิปไตย (Decentralization for Democracy)ประการที่สาม

• การกระจายอาํนาจช่วยพฒันาประชาธปิไตยท ัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
• ตอ้งระวงัไมใ้หก้ารกระจายอาํนาจถกูใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาผลประโยชนแ์ละขยายอทิธพิลของส่วนกลางต่อทอ้งถิน่จน
รดิรอนประชาธปิไตย
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ส่วน และ 3) การพฒันาคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ การเสรมิอาํนาจใหป้ระชาชน การปรบัปรุงการจดัหาบรกิารสาธารณะ การ
สรา้งการเขา้ถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม การพฒันาสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนที่ดอ้ยโอกาส การให ้
ความสาํคญัต่อความอ่อนไหวต่อบทบาทของกลุม่ต่าง ๆ ในการวางแผนและการปฏบิตัติามนโยบายสาธารณะ31 
 
3 ทศิทางและความทา้ทายของการกระจายอาํนาจ 

กระบวนการกระจายอาํนาจและการเพิ่มอาํนาจใหก้บัการปกครองทอ้งถิ่นไดส้รา้งผลกระทบและผลลพัธต่์อการ
พฒันาทอ้งถิน่ในหลายดา้น การกระจายอาํนาจไดก้ระทบต่อประเดน็ปญัหาทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงจนทาํให ้
เกดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหมแ่ละแกไ้ขปญัหาทีม่อียู่เดมิ จนยงัคงเป็นทศิทางและความทา้ทายทีก่ระบวนการกระจายอาํนาจ
และการปกครองทอ้งถิน่ท ัง้ในระดบัสากลและในประเทศไทยใน 3 ดา้น สรุปไดต้ามแผนภาพที ่4 
 

แผนภาพที่ 4: ทศิทางและความทา้ทายของการกระจายอาํนาจ 

 
ที่มา: ผูเ้ขียน 
 

3.1 การกระจายอาํนาจเพือ่การบรหิารเชิงพื้นที่(Decentralization for Area-Based Management) 
การบริหารเชิงพื้นที่ (Area-Based Management) คือ การพฒันารูปแบบหน่ึงอนัเป็นผลพวงจากการ

กระจายอาํนาจที่ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ผ่านการมุ่งถ่ายโอนอาํนาจใหห้น่วยงานและภาค
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งในพ้ืนทีเ่พ่ือบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยมอีาํนาจหนา้ทีแ่ละทรพัยากรทีจ่าํเป็นต่อการ
จดัการเชิงพื้นที่เฉพาะเหล่านัน้ ซึ่งจะช่วยทาํใหเ้กิดสมดุลระหว่างการบริหารจดัการเชิงอาํนาจหนา้ที่ (Functional – 
based) ที่ยดึอยู่กบัอาํนาจหนา้ทีข่องหน่วยงานรฐัต่าง ๆ ทีแ่ยกขาดออกจากกนั และการบริหารเชงิพื้นที่ทีย่ดึเอาปญัหา

                                                            
31Ibid., p. 9-10. 

การกระจายอาํนาจเพื่อการบรหิารเชิงพื้นที่ (Decentralization for Area-Based 
Management)ประการแรก

• ทาํใหเ้กดิการพฒันาทีเ่หมาะสมเฉพาะพื้นที่
• มุง่ถา่ยโอนอาํนาจใหห้น่วยงานและภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีเ่พือ่บริหารจดัการและแกไ้ขปญัหาของตนเอง

การกระจายอาํนาจเพื่อสรา้งความเป็นธรรมและการหลอมรวมทกุภาคสว่น 
(Decentralization for Equity and Inclusiveness)ประการที่สอง

• การกระจายอาํนาจช่วยสรา้งความเป็นธรรมและหลอมรวมทกุภาคส่วนผ่านการมคีวามมุง่ม ัน่ทางการเมอืงอย่างแรงกลา้ การมี
ทรพัยากรทีเ่พยีงพอใหก้บัรฐับาลทอ้งถิน่ การมรีะบบการบรหิารและการจดัการทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธิภาพ 

การกระจายอาํนาจเพื่อยกระดบัประชาธิปไตย (Decentralization for Democracy)ประการที่สาม

• การกระจายอาํนาจช่วยพฒันาประชาธปิไตยท ัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
• ตอ้งระวงัไมใ้หก้ารกระจายอาํนาจถกูใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาผลประโยชนแ์ละขยายอทิธพิลของส่วนกลางต่อทอ้งถิน่จน
รดิรอนประชาธปิไตย
ต้องระวังไม่ให้การ
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 3.1  การกระจายอ�านาจเพือ่การบรหิารเชงิพ้ืนท่ี (Decentralization for Area-Based 

Management)

  การบริหารเชิงพื้นที่ (Area-Based Management) คือ การพัฒนารูปแบบหนึ่ง 

อันเป็นผลพวงจากการกระจายอ�านาจ ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ 

ผ่านการมุง่ถ่ายโอนอ�านาจให้หน่วยงานและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ เพือ่บรหิารจดัการและแก้ไข

ปัญหาของตนเอง โดยมอี�านาจหน้าทีแ่ละทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อการจดัการเชิงพืน้ท่ีเฉพาะเหล่านัน้ 

ซึ่งจะช่วยท�าให้เกิดสมดุลระหว่างการบริหารจัดการเชิงอ�านาจหน้าท่ี (Functional – based)  

ที่ยึดอยู่กับอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่แยกขาดออกจากกัน และการบริหารเชิงพื้นที ่

ที่ยึดเอาปัญหาของเฉพาะพื้นที่เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา32 โดย Jam Harfst (2006) เสนอ 

ความหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่ว่าเป็น “พื้นที่เป้าหมายเฉพาะทางภูมิศาสตร์ในประเทศ  

ที่มีลักษณะพิเศษจากปัญหาการพัฒนาเฉพาะ ที่มีความซับซ้อนผ่านการใช้วิธีการท่ีบูรณาการ  

เน้นหลอมรวม มีส่วนร่วม และมีความยืดหยุ่น”33 โดย Harfst มองว่า “พื้นที่” และ “ปัญหา”  

มีความสัมพันธ์กันเพราะเราจะพบ “ปัญหา” ที่ต้องแก้ไขได้ โดยการระบุถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีต้องเร่งแก้ไขปัญหา นอกจากนี ้การก�าหนด “พืน้ทีท่ีต้่องแก้ไขปัญหา” (area for intervention) 

ตามแนวคดิการบรหิารเชงิพ้ืนที ่ไม่จ�ำเป็นต้องยดึติดกบัเขตพืน้ท่ีการปกครองท่ีตายตวั (jurisdiction) 

เส้นแบ่งพรมแดนที่ตายตัวระหว่างประเทศ หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แต่สามารถก�าหนดพื้นที่ 

ตามขอบข่ายของปัญหาที่ต้องแก้ไขได้34 

  นอกจากน้ี กำรบริหำรเชิงพื้นที่ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรใช้วิธีกำรแก้ไขปัญหำ 

ท่ีสอดรบักบัหลกักำรและเป้ำประสงค์ของกำรกระจำยอ�ำนำจใน 5 วธิกีาร 1) วธีิการแบบบรูณาการ  

(integrated  approach) ที่ต้องมีการบ่งชี้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและให้ความส�าคัญกับ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและปัจจัยภายในพื้นที่ 2)  วิธีการแบบหลอมรวม  (inclusive  approach)  

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อชุมชนโดยรวม มากกว่าเป้าหมายเฉพาะ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แม้ว่าการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่จ�านวนมาก จะมุ่งแก้ไขปัญหาของบางกลุ่มเฉพาะ

ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสก็จริง แต่ก็เป็นไปเพื่อเป้าหมายและประโยชน์สุขของชุมชน 3)  วิธีการแบบมี

ส่วนร่วม  (participatory  approach)  ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จะส�าเร็จได้ต้องอาศัยการ 

มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน 4) วธิกีารแบบล่างขึน้บน (bottom-up approach) 

32 ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

“กระจายอำานาจ : ช่องทางสำาคัญของการปฏิรูปประเทศ,” ประชาคมวิจัย19, no. 114 (มีนาคม - เมษายน 2557): น. 8.
33 Jan Harfst, “A Practioner’s Guide to Area-Based Development Programming,” (UNDP Regional Bureau 

for Europe & CIS, 2006), p. 9.
34 Ibid.
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ในการจัดการความสัมพันธ์แบบแนวราบ (horizontal linkage) และแนวดิ่ง (vertical linkage) 

เพื่อเชื่อมต่อการบริหารเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับการปฏิรูปเชิงนโยบายและเชิงสถาบันในระดับชาติ 

และ 5) วิธีการแบบยืดหยุ่น  (flexible approach) ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในพื้นที่ที่ได้รับผลจากปัญหาเพื่อให้การแก้ไขปัญหายังคงใช้ได้ผล35

  จากการศึกษาพบว่าบางประเทศได้ริเริ่มวิธีการบริหารเชิงพื้นที่  โดยมีความ

พยายามให้อ�านาจหน้าที่  และทรัพยากรส�าหรับการแก้ปัญหา  อยู่ในมือของหน่วยงานและ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายพัฒนาการจ้างงานโดยอาศัยการสร้างพันธมิตรเชิงพื้นท่ี  

(area-based partnerships) ของแคว้นกาตาลุญญา (Catalonia) ประเทศสเปนที่เกิดขึ้นภายใต้

บริบทการกระจายอ�านาจในระดับภูมิภาค โดยทางแคว้นฯ ได้สร้างข้อตกลงกาตาลุญญา  

(The Catalonian pacts) ร่วมกัน ที่ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมนายจ้าง 

และสหภาพแรงงาน รวมไปถึงองค์กรด้านแรงงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ในข้อตกลงนี้ด้วย โดยข้อตกลงกาตาลุญญามีเป้าหมายเพื่อสร้างการบริหารในระดับภูมิภาคและ

ติดตามการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับข้อตกลงและมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุน  

(Matching Fund) ให้ด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ โดยมเีป้าหมายด้านนโยบายเพิ่มจ�านวนผูห้ญิง

เข้าสู่ตลาดแรงงาน การรบัรองคุณสมบติัคนงานให้สามารถใช้เทคโนโลยใีหม่และเทคนคิการสือ่สาร 

การสร้างงานทีม่คีณุภาพในพืน้ทีก่ารจ้างงานใหม่ ๆ  และการน�าโครงการการจ้างงานไปปฏบิตัผ่ิาน

การประสานงานในระดับท้องถิน่ รวมถงึการอ�านวยความสะดวกให้เกดิการเตบิโตด้านการจ้างงาน

ผ่านข้อตกลงความร่วมมือกับระหว่างท้องถิ่น โดยท่ีกรมแรงงานแห่งแคว้นกาตาลุญญาร่วมกับ

สมาคมเทศบาลแห่งคาตาลัน (Catalan Association of Municipalities) และสมาพันธ์เทศบาล

แห่งแคว้นกาตาลุญญา (Federation of the Municipalities of Catalonia) จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อข้อตกลงนี้เพื่อวางโครงการและจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น36

 3.2 การกระจายอ�านาจเพื่อสร้างความเป็นธรรมและการหลอมรวมทุกภาคส่วน 

(Decentralization for Equity and Inclusiveness)

  การสร้างความเป็นธรรมและการหลอมรวมทกุภาคส่วนในสงัคม ถอืเป็นทศิทางและ

ความท้าทายใหม่ประการหนึ่งของการกระจายอ�านาจ ที่ผ่านมามีข้อเสนอจากงานวิจัยและ 

นกัวชิาการ ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิน่ มส่ีวนส�าคญัต่อกระบวนการ

พัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและหลอมรวมทุกภาคส่วน อาทิ Zoë Scott และ Sumedh 

35 Ibid., p. 9-10.
36 Organisation for Economic Co-operation and Development, “New Forms of Governance for Economic 

Development,” (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004), p. 250-51.
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Rao (2011) มองว่า การกระจายอ�านาจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันา เพราะช่วยสร้างการ
พัฒนาขึ้นในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความยากจนและการบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มากกว่าท่ีการกระจายอ�านาจจะเป็นเป้าหมายใน 
ตัวเอง37 แม้ว่าการกระจายอ�านาจจะไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการลดความยากจน แต่ก็มีอิทธิพล
โดยอ้อมผ่านการจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ  
โดยการกระจายอ�านาจที่จะช่วยเอื้ออ�านวยให้ลดความยากจน ต้องมีปัจจัยใน 3 ด้าน คือ  
1) การมคีวามมุง่มัน่ทางการเมอืงอย่างแรงกล้า (Strong political commitment) ของชนชัน้น�า
และรัฐบาลส่วนกลางในการบรรเทาปัญหาความยากจน 2)  การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอให้กับ
รัฐบาลท้องถิ่น (Adequate resourcing of local government) ทั้งทรัพยากรมนุษย์และ
การเงิน และ 3) การมีระบบการบริหารและการจัดการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (Strong 
administrative and managerial  systems and capacity)38 เช่นเดียวกับข้อเสนอของ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic  
Co-operation and Development: OECD) ในรายงาน All on Board: Making Inclusive 
Growth Happen เสนอว่าการหลอมรวมคนทุกคนและทุกกลุ่มในสังคม (Inclusiveness)  
ต้องอาศัยการท�างานของรัฐบาลท้องถิ่น ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้คนด้อยโอกาสถกูหลอมรวมเข้ามาในระบบสงัคมและเศรษฐกจิได้ และมุง่สร้างความร่วมมอื
กับทุกภาคส่วนทางนโยบายทุกด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทักษะแรงงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันและสร้างการหลอมรวมคน 
ทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน39

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ของการกระจายอ�านาจที่ผ่านมา ท�าให้เชื่อได้
ว่าการกระจายอ�านาจเป็นเงือ่นไขจ�าเป็น ต่อการสร้างความเป็นธรรมและหลอมรวมทกุภาคส่วน 
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals:  SDGs)  
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ท่ีเป็นกรอบการพัฒนาต่อประเทศสมาชิก 
น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน 
ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 - สิงหาคม พ.ศ. 2573 โดย SDGs จะมาทดแทน

37 Zoë Scott and Sumedh Rao, “Topic Guide on Decentralization and Local Government,” (London: 

Commonwealth Secretariat in collaboration with the Governance and Social Development Resource 

Centre (GSDRC), 2011), p. 34.
38 Ibid., p. 34-35.
39 Organisation for Economic Co-operation and Development, “All on Board: Making Inclusive Growth 

Happen,” (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014), p. 13-14.หรือดูใน  

วุฒิสาร ตันไชย, รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2559), น. 110-16.
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เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ทีค่รบก�าหนด
ใน พ.ศ. 255840 
  SDGs ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ทั้งหมด 17 ด้าน และก�าหนดเป้าประสงค์
โครงการย่อยอกีทัง้หมด 169 ด้าน ซึง่เป้าหมายทัง้ 17 ด้านมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเป็นธรรม

และการหลอมรวมทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบด้วย 

1)  การขจดัความยากจน (No Poverty)
2)  การขจดัความอดอยากและสรา้ง
 ความมัน่คงทางอาหาร (Zero Hunger)
3) การสง่เสรมิความเป็นอยู่ที่ดีของทกุคน  
 (ในดา้นสขุภาพและสวสัดิภาพของคน)  
 (Good Health and Well-being)
4)  การสง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้(Quality  
 Education)
5)  การสรา้งความเท่าเทยีมทางเพศสตรแีละ 
 เด็กหญงิทกุคน (Gender Equality)
6)  การจดัการน�้าอย่างย ัง่ยนืและพรอ้มใช ้
 ส�าหรบัทกุคน (Clean Water and 
 Sanitation) 
7) การใหท้กุคนเขา้ถงึพลงังานที่ย ัง่ยนืได ้
 ตามก�าลงัของตน (Affordable and  
 Clean Energy)
8) การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 ที่ย ัง่ยนื (Decent Work and Economic  
 Growth)
9)  การสง่เสรมิอตุสาหกรรมที่ย ัง่ยนืและ 
 นวตักรรม (Industry, Innovation and  
 Infrastructure)

10) ลดความเหลื่อมล�้าท ัง้ภายในและระหว่าง 
 ประเทศ (Reduced Inequalities)
11) การสรา้งเมืองและการตัง้ถิ่นฐานที่ 
 ปลอดภยั (Sustainable Cities and  
 Communities)
12) การสรา้งรูปแบบการผลติและการบรโิภคที่ 
 ย ัง่ยนื (Responsible Consumption  
 and Production)
13) การด�าเนินงานอย่างเรง่ด่วนเพือ่แกป้ญัหา 
 โลกรอ้น (Climate Action)
14) การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนข์องทรพัยากร 
 ทางทะเลอย่างย ัง่ยนื (Life Below Water)
15) การสง่เสรมิการใชป้ระโยชนท์ี่ย ัง่ยนืของ 
 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land)
16) การสง่เสรมิสนัตภิาพและการเขา้ถงึระบบ 
 ยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมกนั (Peace,  
 Justice and Strong Institutions)
17) การสรา้งความรว่มมือระดบัสากลและการ 
 พฒันาอย่างย ัง่ยนื (Partnerships for  
 the Goals)41

40 โปรดดูใน องค์การสหประชาชาติ, “The Global Goals for Sustainable Development,”  http://www.un.or.
th/globalgoals/th/.
41มูลนิธิมั่นพัฒนา, “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน,”  http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/%E0%B9%
80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E
0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2
%E0%B8%B7%E0%B8%99.
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รูปภาพที ่1: แผนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ

ที่มา: มูลนิธิมั่นพัฒนา. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.” 

  จากการประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย SDGs มีงานศึกษาบางส่วนให้ข้อเสนอแนะว่า 

การกระจายอ�านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะเป็นกญุแจส�าคัญให้การบรรลเุป้าหมาย 

SDGs เพ่ือสร้างความเป็นธรรมข้ึนในสังคม เพราะประเทศใดที่ใช้แนวคิดเริ่มต้นที่ท้องถิ่น  

(subsidiarity) ทีร่ฐัจะอาศยัการกระจายอ�านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มบีทบาทหลกัใน

การด�าเนินการตาม SDGs โดยให้ท้องถิน่ทีม่อี�านาจหน้าท่ีและมคีวามใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสดุ

มีอ�านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  ที่กระทบกับประชาชน ดังนั้น การถ่ายโอนกลไก ทรัพยากร 

และอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญจากรัฐบาลส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิด

กับพื้นที่จะช่วยให้หาหนทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ากับต้นทุน 

ที่เสียไป (cost-effective)42 นอกจากนี้ ในการศึกษาระดับการกระจายอ�านาจ (ทั้งในประเด็น

ทางการเมือง การบริหาร การคลัง การมีเสถียรภาพ และความรับผิดรับชอบ) และระดับ 

ความก้าวหน้าตามการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs) พบว่าประเทศใดทีม่คีวามก้าวหน้าด้านการ 

กระจายอ�านาจสูง จะมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา MDGs ดีกว่าประเทศ 

42Nicholas Awortwi, “Decentralisation and Local Governance Approach: A Prospect for Implementing 

the Post-2015 Sustainable Development Goals,” in Local Governance, Economic Development and 

Institutions, ed. Georgina M. Gómez and Peter Knorringa, Eadi Global Development Series (Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2016).
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ที่มีระดับการกระจายอ�านาจต�่าตามแผนภูมิที่ 1 ตัวอย่างเช่น ในประเทศเนปาลมีอัตรา 

การลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา ให้กับ 

คณะกรรมการประจ�าท้องถิน่ทีม่าจากการเลอืกต้ัง เช่นเดยีวกบัในทวปีแอฟรกิาและเอเชีย ท่ีรฐับาล

ท้องถิ่นได้จัดโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีนโยบายขับเคลื่อน 

ทีร่่วมมอืกับผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วนในท้องถิน่ ได้ช่วยเพิม่อตัราการเข้าเรยีนและลดอตัราการ

ลาออกจากโรงเรียนกลางคันได้ โดยเฉพาะกับนักเรียนหญิง43 ขณะเดียวกัน การกระจายอ�านาจ

ทางการคลังช่วยให้ท้องถิ่น ที่เดิมเคยขาดแคลนทรัพยากร สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น อีกทั้งประเทศที่มีการกระจายอ�านาจทางการคลังที่ดีกว่า จะมีอัตรา

ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชากรต�่ากว่าตามแผนภูมิที่ 144

แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิระดับการกระจายอ�านาจและระดับการพัฒนา MDGs (ซ้าย) กับแผนภูมิ

ระดบัการกระจายอ�านาจทางการคลงั กบัระดับความไม่เท่าเทยีมทางรายได้ของประชาชน (ขวา)

ที่มา: Nicholas Awortwi, “Decentralisation and Local Governance Approach: A 

Prospect for Implementing the Post-2015 Sustainable Development Goals,” 

p. 46, 54.

 3.3  การกระจายอ�านาจเพือ่ยกระดบัประชาธปิไตย (Decentralization for Democracy)

  การกระจายอ�านาจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งใน

ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ เพราะการกระจายอ�านาจท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ทีม่ขีนาดเลก็

สามารถมีอ�านาจในการปกครองกนัเอง ทีจ่ะช่วยเป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตยในระดบัชาต ิ

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (พ.ศ. 2552) ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นมี 

43 Ibid., p. 45-46.
44 Ibid., p. 53.
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ความส�าคญัเพราะหัวใจการปกครองท้องถิน่ คือ การสร้างประชาธปิไตยท่ีประชาชนปกครองตนเอง 
(Self-Government Democracy) เนือ่งจากประชาธปิไตยจะเกดิขึน้ได้ในท้องถิน่ทีจ่ะเป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตยระดับชาติ แม้ว่าทิศทางการพัฒนาประชาธิปไตยสมัยใหม่จะให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาประชาธปิไตยแบบตัวแทน (representative democracy)45 ทีผ่่านมานกัวชิาการเสนอ
ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นกุญแจส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย เช่น Robert Dahl และ 
Edward R. Tufle ได้เสนอในหนังสือ Size and Democracy ว่าประชาธิปไตยในรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อท�าสาธารณกิจขึ้นอยู่กับขนาดของการปกครอง ถ้าการปกครอง
มีขนาดใหญ่ มีประชากรจ�านวนมาก และในพื้นที่กว้างขวาง โอกาสที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตยทางตรงย่อมท�าได้ยาก ดังนัน้ เมอืงทีม่ขีนาดเลก็หรอืองค์กรท้องถ่ิน จงึควรหาโอกาส
ให้ประชาชนดูแลบ้านเมืองมากขึ้น หรืองานของ Robert Dahl อีกชิ้นหนึ่งชื่อ The city in the 
future of democracy ชีว่้าประชาธปิไตยทีป่ระชาชนสามารถปกครองกนัเอง สามารถเกดิข้ึนได้ 
ในเมอืงหรอืท้องถิน่ทีม่ขีนาดเหมาะสม โดยเฉพาะเมอืงท่ีมปีระชากรประมาณ 50,000-100,000 คน
แต่จะไม่เกิดขึ้นได้ในระดับหมู่บ้าน หรือที่ท�างานที่มีประชากรน้อยเกินไป46 
 เช่นเดียวกับการศึกษาบางส่วนที่ชี้ว่าการกระจายอ�านาจของหลายประเทศมักเกิดขึ้น
พร้อมกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization) และประชาธิปไตยท้องถิ่น
ช่วยปลูกฝังให้ประชาชนตระหนัก และมีมุมมองที่ดีต่อประชาธิปไตยระดับชาติ อาทิ ในทวีป
แอฟรกิาและลาตนิอเมรกิาพบว่า การกระจายอ�านาจทีเ่ป็นประชาธปิไตย เป็นทางเลอืกทีด่ใีนการ
ท�าให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถปลดแอกจากระบอบอ�านาจนิยมในอดีตที่ผ่านมา รวมถึง 
ช่วยยกระดับความชอบธรรมของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย และสร้างความรับผิดรับชอบ 
(accountability) ต่อประชาชน47 หรืองานวิจัยของ Paola Giuliano และ Nathan Nunn  
(ค.ศ. 2013) ที่ศึกษาจารีตประเพณีแบบประชาธิปไตยท้องถิ่น (tradition of local democracy) 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ท้ังหมด 1,265 กลุ่มทั่วโลก อาทิ ต้องมีมติจากประชาชนในการเลือกผู้น�า 
ท้องถิ่นของตนเองแทนที่จะอาศัยการแต่งต้ังจากเบื้องบน เป็นต้น อีกท้ังจารีตประเพณีแบบ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยในระดับชาติโดยเฉพาะในทวีปยุโรป 
นอกจากน้ี จารีตประเพณีแบบประชาธปิไตยท้องถิน่ ส่งผลประชาชนมมีมุมองทีด่ต่ีอประชาธปิไตย

ในระดับชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อสถาบันประชาธิปไตยอีกด้วย48

45 เอนก เหลา่ธรรมทศัน,์ แปรถิน่ เปล่ียนฐาน สรา้งการปกครองท้องถิน่ใหเ้ปน็รากฐานของประชาธปิไตย (กรงุเทพมหานคร: 

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552).
46 Ibid., น. 70-71.
47 Awortwi, “Decentralisation and Local Governance Approach: A Prospect for Implementing the  

Post-2015 Sustainable Development Goals,” p. 48.
48 Paola Giuliano and Nathan Nunn, “The Transmission of Democracy: From the Village to the  

Nation-State,” (Bonn: The Institute for the Study of Labor, 2013).
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 อย่างไรกต็าม มข้ีอพงึระวงัว่า การกระจายอ�านาจอาจไม่ได้สร้างประชาธิปไตยในระดบั 

ท้องถิน่ได้อย่างแท้จรงิ แต่อาจถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาผลประโยชน์ และขยายอทิธิพล

ของส่วนกลางต่อท้องถ่ิน จากงานของ Anjali Thomas Bohlken (ค.ศ. 2016) ท่ีศกึษาการกระจาย 

อ�านาจและการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น (local democratization) ในประเทศก�าลังพัฒนา 

เสนอว่าชนชัน้น�าของรฐับาลส่วนกลาง อาศยัการกระจายอ�านาจเป็นกลยทุธ์หนึง่ของการแสวงหา

หรือรักษาอ�านาจควบคุมเหนือตัวแสดงในท้องถิ่น จากกรณีศึกษาของประเทศอินเดียพบว่า แม้

การพัฒนาประชาธปิไตยท้องถิน่ ทีเ่กดิขึน้พร้อมกบัการถ่ายโอนอ�านาจการใช้ดลุพนิจิให้กบัรฐับาล

ท้องถิ่น แต่กลับไม่เกิดการกระจายอ�านาจด้านทรัพยากรและงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

เนือ่งจากรฐับาลกลางหรอืรฐับาลในระดบัมลรฐัอาศยัเงือ่นไขการกระจายอ�านาจและการถ่ายโอน

ทรัพยากรกับงบประมาณ เพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับนักการเมืองท้องถิ่น ที่เป็นตัวกลาง

ระหว่างประชาชนและรฐับาล ท�าให้การพฒันาประชาธปิไตยท้องถ่ินของอนิเดยียงัอยูภ่ายใต้บรบิท

ของการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ รัฐบาลท้องถิ่นไม่มีแนวโน้มท�างานเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบการด�าเนิน

งานที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลกลาง แต่รัฐบาลท้องถิ่นกลับพึ่งพาอาศัยทรัพยากรและอ�านาจของ

รัฐบาลกลาง เพื่อช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง ท�าให้นักการเมืองท้องถ่ินมีแนว

โน้มทีจ่ะเป็นตวัแทนให้กบัชนชัน้น�าของรฐับาลส่วนกลาง มากกว่าทีจ่ะเป็นตวัแทนของประชาชน49

4. สรุป

 งานเขียนชิ้นนี้ผู ้เขียนมุ ่งน�าเสนอแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิ่น โดยอาศัยตัวอย่างประกอบทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ที่สะท้อน

ว่าการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนทุกคน เพราะท้องถ่ิน

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด และเป็นรากฐานส�าคัญของการ

พฒันาประชาธปิไตย ทีเ่ราควรให้ความส�าคัญอย่างจริงจงั อย่างไรกต็าม งานชิน้นีเ้ป็นเพยีงจดุเริม่ต้น

เท่าน้ันเพราะประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น ที่ยังไม่ม ี

การศึกษาวิจัยอย่างจริงจังที่ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าไปบุกเบิก เข้าไปศึกษา ยังมีอยู่

อกีมาก อกีทัง้การแสวงหาองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ในทางปฏบิตัจิากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ที่

นอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎี ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการ และประชาชน หรือการเข้าไปอาศัยและเฝ้าสังเกตการณ ์

ความเป็นไปของท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องจ�าเป็นเช่นกัน

49 โปรดดูใน  Anjali Thomas Bohlken, Democratization from Above: The Logic of Local Democracy in the 

Developing World (New York: Cambridge University Press, 2016).



56

บรรณานุกรม

ดวงจิตต์ ก�าประเสริฐ. กฎหมายแองโกลอเมริกันเบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2547.

มูลนิธิมั่นพัฒนา. “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.” http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event
/10268/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0
%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ). “กระจายอ�านาจชายแดนใต้ 
เสนอ 6 รูปแบบการปกครอง.” http://www.deepsouthwatch.org/dsj/2702.

วสนัต์ เหลอืงประภสัร์. การรวมศนูย์อ�านาจและการกระจายอ�านาจกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิ
ไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

วุฒิสาร ตันไชย. “ดุลอ�านาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน: การกระจายอ�านาจและการบริหาร 
ท้องถิ่น.” ใน ดุลอ�านาจในการเมืองการปกครองไทย, วุฒิสาร ตันไชย, อรทัย ก๊กผล,  
ธีรพรรณ ใจมั่น และ ภควัต อัจฉริยปัญญา (บรรณาธิการ), 159-204. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, 2558.

———. รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

———. “หน่วยที่ 12 ปัญหาการเมืองไทยด้านการกระจายอ�านาจ.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (Current Political Issues), คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุง
ชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (บรรณาธิการ), บทที่ 12, 1-84. กรุงเทพมหานคร: 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.

วุฒิสาร ตันไชย, และ เอกวีร์ มีสุข. ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: 
ราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2557.

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

ศนูย์ส่งเสรมิและประสานงานการวจิยัเพือ่การปกครองตนเองของท้องถิน่, and ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการวจิยั. “กระจายอ�านาจ : ช่องทางส�าคญัของการปฏริปูประเทศ.” ประชาคม
วิจัย 19, no. 114 (มีนาคม - เมษายน 2557).

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. “หลกัการและแนวคดิ.” http://po.opdc.go.th/
content.php?content_id=19.

องค์การสหประชาชาต.ิ “The Global Goals for Sustainable Development.” http://www.
un.or.th/globalgoals/th/.



57

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

Awortwi, Nicholas. “Decentralisation and Local Governance Approach: A Prospect 
for Implementing the Post-2015 Sustainable Development Goals.” Chap. 2 
In Local Governance, Economic Development and Institutions, edited by 
Georgina M. Gómez and Peter Knorringa. Eadi Global Development Series, 
39-63. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.

Barnett, Camille Cates, Henry P. Minis, and Jerry VanSant. “Democratic Decentralization.” 
Research Triangle Institute, 1997.

Bohlken, Anjali Thomas. Democratization from Above: The Logic of Local  
Democracy in the Developing World. New York: Cambridge University Press, 
2016.

Giuliano, Paola, and Nathan Nunn. “The Transmission of Democracy: From the  
Village to the Nation-State.” Bonn: The Institute for the Study of Labor, 
2013.

Grant, Alan. “Local Governance: Politics Below the Nation-State.” In Politics:  
An Introduction, edited by Barrie Axford, Gary K. Browning, Richard Huggins, 
Ben Rosamond, Alan Grant and John Turner, 297-325. New York: Routledge, 
2002.

Harfst, Jan. “A Practioner’s Guide to Area-Based Development Programming.” UNDP 
Regional Bureau for Europe & CIS, 2006.

Kälin, Walter. “Decentralization - Why and How?” https://www.ciesin.columbia.
edu/decentralization/English/General/SDC_why_how.pdf.

Organisation for Economic Co-operation and Development. “All on Board: Making 
Inclusive Growth Happen.” Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2014.

———. “New Forms of Governance for Economic Development.” Paris:  
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004.

Schneider, Aaron. “Decentralization Conceptualization and Measurement.” Studies 
in Comparative International Development 38, no. 3 (Fall 2003): 32-56.

Scott, Zoë, and Sumedh Rao. “Topic Guide on Decentralization and Local  
Government.” London: Commonwealth Secretariat in collaboration with 
the Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC), 2011.

UNDP. “Fiscal Decentralization and Poverty Reduction.” New York: UNDP Primer, 
United Nations Development Programme, 2005.



58

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งในประชาคมอาเซียน

อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์*

บทคัดย่อ

  บูรณาการความเป็นประชาคมอาเซียนน้ัน.ตั้งอยู่บนมูลฐานของพลังขับเคลื่อนส�าคัญ 

สามส่วนด้วยกัน คือความเชื่อมโยง ความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือต่อกัน ทั้งสาม

ปัจจัยนี้เอง เป็นคุณค่าหลักหลอมรวม เป็นดั่งค�าขวัญของประชาคมอาเซียนท่ีว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ 

หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม ทั้งหมดนี้เอง ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังบทความนี้

น�าเสนอคือตัวการเชื่อมโยงในระดับพื้นฐานของรูปแบบกรอบงานต่างๆของอาเซียนนั่นเอง

  ผู้เขียนน�าเสนอในบทความน้ี ถึงความแตกต่างของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรัฐสมาชิก

อาเซียน ที่ตั้งอยู่ตามหมู่เกาะ และรัฐสมาชิกที่ต้ังอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ สภาพท่ีตั้งด้งกล่าว  

จะเหน็รปูแบบการพฒันาความเตบิโตทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั คอืในรฐัสมาชกิทีม่ทีีต่ัง้บนเกาะ 

จะมีรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า สามเหลี่ยมความเติบโต ในขณะท่ีอนุภูมิภาคของ

อาเซยีนบนผนืแผ่นดนิใหญ่ จะแยกย่อยออกไป บทความนีเ้น้นให้เหน็เป็นการเฉพาะในความเชือ่มโยง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเชื่อมโยงแทบทุกภาคส่วนของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ 

เวียดนาม โดยที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ระเบียงเศรษฐกิจเหนือไต้เช่นเดียวกับระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางถนนสายใหญ่ ที่มีจุดก�าเนิดเริ่มต้นมาจากเมืองคุนหมิง 

ในภาคตะวันตกเฉียงไต้ของจีน ผ่านเมืองต่างๆในเมียนมา ลาว และประเทศไทย ลงไปสุดถึง 

สิงคโปร์ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่จะเชื่อมกันระหว่างทวิภาคีประเทศ และ 

เชือ่มต่อกนัไปทัว่ในกลุม่ประเทศ กมัพชูา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม และความเช่ือมโยงเช่นนีเ้อง 

ที่ช่วยท�าให้ลาว หลุดจากการเป็นประเทศ Land-lock มาเป็นประเทศ Land-link ได้ในที่สุด  

ความเชื่อมโยงที่ เกิดขึ้นกับอาเซียนนี้  จึงท�าให ้เกิดพลวัตของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ต่อความพยายามของรัฐอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

* อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, นักหนังสือพิมพ์
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  และส�าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะแล้ว ประโยชน์อันเกิดจากความเช่ือมโยงโครงสร้าง

พ้ืนฐานการคมนาคมบนสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ประเทศไทย มีศักยภาพอย่างดีกับการกลายเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่อย่างดี และสามารถเป็นฮับ 

ในรปูแบบต่างๆ เช่น การเกดิเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้านของไทย ยิง่ขึน้ต่อไป

Abstract

 Taking into account the driving force to integrate ASEAN Community as of 

today,connectivity, competitiveness and cooperation, demonstrated as a core 

value that formulated ASEAN motto, “One vision One identity, One community”. 

Connectivity, as noted in this paper,is, in particular, the basic linkage to various 

forms and functions of ASEAN framework. Of all these aspects, connectivity in the 

area of infra-structure is a focal point that found the scope in the presentation of 

this paper. The author points out different geographical locations of ASEAN state 

members, half of which are on archipelago and the other are on the mainland. 

These formed a connectivity on the ASEAN framework that differentiates the growth 

models according to the location, a growth-triangle on the archipelago while the 

mini-ASEAN of the sub-region approaches on the mainland. The main focus of this 

paper is paid to the infra-structure linkages that connect almost all parts of CLMV 

with Thailand as its center. North-South Economic Corridor as well as East-West 

Economic Corridor demonstrate both the main routes originated from South-West 

of Kunming in China en route through Myanmar,Lao PDR, and Thailand toward 

Singapore. Other infra-structures of connectivity are more of bilateral transportation 

and communication between Thailand and China connected throughout CLMV; 

thus, Lao PDR has eventually a breakthrough from a land-lock to a land-link and 

the sub-region of the mainland ASEAN is transforming into a more dynamic growth 

among their efforts of sustainable development. Thailand, in particular, benefits 

from all these infra-structures of connectivity that her potential economic growth 

could be generated well as a logistic center and various form of hubs as well as a 

special economic zone of border trades along with all her neighboring countries.
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 เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานด้านการพฒันาด้านการคมนาคมขนส่งนี ้มองในกรอบของอาเซยีน
แล้วก็คือ การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีร้อยรัดสามเสาหลักของบูรณาการ 
ความเป็นประชาคมอาเซียน คือเสาหลักด้านความมั่นคง เสาหลักเรื่องเศรษฐกิจ และ 
เสาหลักเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียนในความหมายของ 
Connectivity จะเห็นได้ในหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
 1. เป็นความเชื่อมโยงในแง่คุณค่าและปทัสฐาน (Value and Norms Connectivity)
 2. เป็นความเชื่อมโยงในแง่ของกรอบงานอาเซียน (ASEAN Framework)
 3. เป็นความเชื่อมโยงในกรอบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสื่อสาร (ASEAN  
Infra-structure Connectivity)
 4. เป็นความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (ASEAN Media Technology 
Connectivity)
 5. เป็นความเชื่อมโยงด้านการผสมผสานทางวัฒนธรรม (ASEAN Acculturation)
  ความเชือ่มโยงของอาเซยีนเหล่านี ้ หากจดัแยกออกเป็นหมวดหมูก่จ็ะเหน็ความเชือ่มโยง
ในกรอบของกายภาพ ความเชื่อมโยงในกรอบเชิงสถาบัน และความเช่ือมโยงระหว่างประชาชน 
ต่อประชาชน ซ่ึงโดยความเชื่อมโยงเหล่านี้เอง คือกลไกขับเคลื่อนความเป็นประชาคมอาเซียน 
ทั้งสามเสาหลักเชื่อมโยงร้อยรัดความเป็นประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียวให้ร่วมมือกันอย่างเป็น 
ปึกแผ่นต่อไป ตามวสิยัทศัน์ของประชาคมอาเซยีน คือ หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่อตัลกัษณ์ หนึง่ประชาคม
ในส่วนอันเป็นความเชื่อมโยงในกรอบโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมในบทความนี้จะกล่าวถึง 
เรื่องของการคมนาคมขนส่งเป็นส�าคัญ ในขณะที่ความเชื่อมโยงด้านสถาบันนั้นจะครอบคลุมใน
เรือ่งการค้าและเศรษฐกจิ เช่น เรือ่งการท�าธรุกจิ การค้า และการลงทนุ การเปิดเสรทีางธรุกจิ และ 
การอ�านวยความสะดวกด้านสินค้า การลงทุนและการบริการ การท�าความตกลงเรื่องทักษะ 
ฝีมือแรงงานอาเซียนร่วมกัน และโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อกัน รวมถึง
เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อประชาชน ซ่ึงก็จะมีเรื่องของการท่องเท่ียว เรื่องของ 
การศึกษาและวัฒนธรรม
 จากลักษณะของความเชื่อมโยงในอาเซียนดังกล่าวนี้ กลไกท่ีเป็นตัวเช่ือมและขับเคลื่อน
อาเซียนเข้าด้วยกัน น่าจะพอมองเห็นกันได้ดังนี้

3 
 
ความเช่ือมโยงเหล่านีเ้อง คือกลไกขบัเคลื่อนความเป็นประชาคมอาเซียนทัง้สามเสาหลกัเช่ือมโยงร้อยรัด
ความเป็นประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียวให้ร่วมมือกนัอย่างเป็นปึกแผ่นต่อไป ตามวิสยัทศัน์ของประชาคม
อาเซียน คือ หนึง่วิสยัทศัน์ หนึง่อตัลกัษณ์ หนึง่ประชาคม 

ในสว่นอนัเป็นความเช่ือมโยงในกรอบโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมในบทความนีจ้ะกลา่วถึงเร่ือง
ของการคมนาคมขนส่ง เป็นสําคญั ในขณะท่ีความเช่ือมโยงด้านสถาบนันัน้จะครอบคลมุในเร่ืองการค้า
และเศรษฐกิจ เช่น เร่ืองการทําธุรกิจ การค้า และการลงทุน การเปิดเสรีทางธุรกิจ และการอํานวยความ
สะดวกด้านสินค้า การลงทุนและการบริการ การทําความตกลงเร่ืองทกัษะอาเซียนร่วมกนั และโครงการ
ตา่งๆ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อกนั รวมถึงเร่ืองความเช่ือมโยงระหว่างประชาชนต่อประชาชน 
ซึง่ก็จะมีเร่ืองของการท่องเท่ียว เร่ืองของการศกึษาและวฒันธรรม 

จากลกัษณะของความเช่ือมโยงในอาเซียนดงักล่าวนี ้กลไกท่ีเป็นตวัเช่ือมและขบัเคลื่อนอาเซียน
เข้าด้วยกนั น่าจะพอมองเห็นกนัได้ดงันี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะในส่วนของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านี ้เป็นเร่ืองหนึ่งท่ีกําหนดไว้ใน 
Road Map ของอาเซียน1 ซึง่จะเป็นตวักําหนดหลกัให้แตล่ะประเทศนําไปวางแผนและยทุธศาสตร์ท่ีเรียกวา่
เป็น Blue print ของประเทศนัน้ๆ เช่น แผน 5 ยทุธศาสตร์ของ คสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
อยา่งเช่น “แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558” เป็นต้น2 
 แผนภาพข้างล่างนีจ้ะชีท่ี้มาของประเด็นต่างๆ ในอาเซียน และ Infra-structure ท่ีเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานในอาเซียน คือประเดน็หนึง่ท่ีมีความสําคญัอยา่งมากตอ่การเช่ือมโยงตอ่กนัให้เกิดขึน้ในอาเซียน 

                                                           
1 “Road Map for ASEAN Community” ASEAN Secretariats, March 2011. 
2 “แผนการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558” สํานกัยทุธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ศนูย์อาเซียน
ศกึษา, 2556. 

Connectivity 

Norms 
Media 
Functional-Cooperation 
Acculturation 
Infra-structure 
P-P engagement 
P-P Diplomacy 
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 เฉพาะในส่วนของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งสนิค้านี ้เป็นเรือ่งหนึง่ท่ีก�าหนด
ไว้ใน Road Map ของอาเซียน1 ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดหลักให้แต่ละประเทศน�าไปวางแผนและ
ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเป็น Blue print ของประเทศนั้นๆ เช่น แผน 5 ยุทธศาสตร์ของ คสช.หรือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรืออย่างเช่น “แผนการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2558” เป็นต้น2

 แผนภาพข้างล่างนี้จะชี้ที่มาของประเด็นต่างๆ ในอาเซียน และ Infra-structure ที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน คือประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อการเชื่อมโยงต่อกันให้
เกิดขึ้นในอาเซียน

แผนภาพ ASEAN Fundamental Principles3

4 
 

 
แผนภาพ ASEAN Fundamental Principles3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 ดรูายละเอียดจาก “The ASEAN Charter, Association of Southeast Asian Nations” เอกสารแปลของกระทรวงการต่างประเทศไทย 

ASEAN ASEAN Community 

-Minimum institution 
-Non interference 
-Consultation 
-Consensus 

-Minimum institution 
-Non interference 
-Consultation 
-Consensus Ruled Base 

ASEAN Charter(2007-2013)  
Chapter 52 Articles VAP 
(2004-2010) KD 2007 

APSC 
AEC 

ASCC 

ASEAN Road Map 
Country Blue Print 

Country Strategic Plan 

Anti-Corruption Human right Research 

ASEAN Connectivity 
(Infra-structure) 

Connectivity 

Education 

Civil Society 

Media Etc. 

1 “Road Map for ASEAN Community” ASEAN Secretariats, March 2011.
2 “แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558” ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อาเซียนศึกษา, 2556.
3 ดูรายละเอียดจาก “The ASEAN Charter, Association of Southeast Asian Nations” เอกสารแปลของกระทรวง

การต่างประเทศไทย
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  มสีองประเดน็หลกัในการท�าความเข้าใจเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน

อาเซียน คือ 

 1. เรื่อง สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน (Geographical location) 

 2. เรื่อง กรอบงานของอาเซียน (ASEAN Framework)

 ในส่วนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรัฐสมาชิกอาเซียนนั้น เราจะเห็นว่าแบ่งออกเป็นสองส่วน

ด้วยกัน คือ

 1. รัฐสมาชิกที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นหมู่เกาะในน่านน�้าทะเลของเขตเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

 2. รฐัสมาชกิทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์บนผนืแผ่นดนิใหญ่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้แก่ 

กัมพูชา ลาว เมียนมา ประเทศไทย และเวียดนาม

แผนภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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 รัฐสมาชิกที่มีที่ตั้งแตกต่างกันนี้ จะมีกรอบการท�างานที่ต่างกันในการเชื่อมโยงความร่วม

มือต่อกัน คือ4 

 1. รูปแบบการท�างานของรัฐสมาชิกอาเซียนตามหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่

เรียกว่า กรอบสามเหลี่ยมความเติบโต (Growth Triangle)

แผนภาพ Growth Triangle

4 ดูรายละเอียดใน “International Relations in Southeast Asia : The Struggle for Autonomy” เขียนโดย Donald 

E Wethebee แปลโดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ใน “อาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

ส�านักพิมพ์แสงดาว จ�ากัด, 2558 หน้า 201-212.
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 2. รปูแบบการท�างานของรฐัสมาชกิอาเซยีนบนผนืแผ่นดนิใหญ่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

อาเซียนตอนบน โดยจะเห็นว่ามีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เชื่อมทั้งกรอบงานของอาเซียน และ

โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งกับรัฐสมาชิกอื่นๆ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม และเชื่อมต่อไป

ยังประเทศสมาชิกอาเซียนตามหมู่เกาะต่างๆ ด้วย กรอบงานเหล่านี้ มีลักษณะอนุภูมิภาค  

ทีเ่ป็นความร่วมมอืของรฐัสมาชกิบนเขตทีต้ั่งภมูศิาสตร์บนผนืแผ่นดนิใหญ่ เช่น โครงการด�าเนนิการ

ความร่วมมือร่วมกัน ดังต่อไปนี้
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แผนภาพโครงการบนแผ่นดินใหญ่

โครงการมหานทีแม่น�้ าโขงในอนุภูมิภาค
(Greater Mekong Subregion: GMS)
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 จากสภาพทีแ่ตกต่างกนันี ้ท�าให้เหน็ลกัษณะความเชือ่มโยงของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นหมู่เกาะกับ 

กลุ่มประเทศทีเ่ป็นฝืนแผ่นดนิใหญ่ เราเข้าใจดว่ีา อาเซยีนหมูเ่กาะนัน้ นอกจากการคมนาคมขนส่ง

ทางอากาศจะมีความส�าคัญมากแล้ว การคมนาคมขนส่งทางทะเลก็มีความส�าคัญมากเช่นกัน 

ด้วย จดุน้ีเองทีท่�าให้เราเหน็หวัใจส�าคญัของการขนถ่ายสนิค้าและน�า้มนัผ่านทางช่องแคบมะละกา 

และจุดนี้เองที่เราจะเห็นความขัดแย้งในการอ้างสิทธิครอบครองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ระหว่าง

อาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

 ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นจุดที่เป็นทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน (Cooperation V.S. 

Competitiveness) ในอนุภูมิภาคของอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะในอาณาบริเวณ 

Greater Mekong Sub-region หรือ GMS ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญที่ไทยจะมีบทบาทขับเคลื่อน

อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะเห็นว่าจุดน้ีเองคือ ส่วนอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

ที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายภาคส่วนของสมาชิกอาเซียนบนพื้นแผ่นดินใหญ่

 โครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่นี้อยู่ในรูปแบบ (Model)  

ที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจ” (Economic corridor) ท่ีเป็นตัวหลักคือ “ระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต้” (North-South Economic Corridor) และอีกตัวหลักหนึ่งคือ “ระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก” (East-West Economic Corridor) ท้ังสองระเบียงเศรษฐกิจส�าคัญ 

สองเรื่องนี้เองคือ ที่มาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในอาเซียนที่ก�าลัง 

เร่งรีบด�าเนินการกันอยู่ในขณะนี้



67

 เราต้องเข้าใจด้วยว่า แนวคิดเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจคือ การบูรณาการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพที่อ�านวยให้เกิดการเชื่อมโยงต่อกัน  เช่น  ถนนไฟฟ้า  การคมนาคม  เพื่อ

เป็นการสนบัสนนุนโยบายและกระบวนการหลกัทีเ่ป็นแนวทางน�าไปสูก่ารค้าและการลงทนุร่วม

กัน  เพื่ออ�านวยให้แก่การพัฒนาและขยายความร่วมมือในการผลิต และเป็นศูนย์กลางการค้า

กับเชื่อมโยงข้ามเขตแดนทางภูมิศาสตร์รัฐที่มีอยู่ร่วมกัน”5

 เพราะฉะนั้นก็จะเห็นสองลักษณะของระเบียงเศรษฐกิจของอาเซียน (Economic 

Corridor) คือ

 1. ท�าให้เกิดการค้าร่วมกันซึ่งจะเห็นได้ว่า ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง North South หรือ 

South-West Corridors นัน้ ส�าหรบัประเทศไทยแล้ว น�าไปสูก่ารสร้างเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

ขึ้นมาหลายแห่ง ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งในปี 2558 โดยแบ่งเป็นสองระยะ6

  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก ได้แก่

 1. จังหวัดตาก

 2. จังหวัดมุกดาหาร

 3. จังหวัดสระแก้ว

 4. จังหวัดตราด

 5. จังหวัดสงขลา

  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง ได้แก่

 1. จังหวัดกาญจนบุรี

 2. จังหวัดเชียงราย

 3. จังหวัดหนองคาย

 4. จังหวัดนครพนม

 5. จังหวัดนราธิวาส

 จะเหน็ว่า เขตเศรษฐกจิพเิศษเหล่านี ้เป็นผลอนัหนึง่ทีเ่กดิจากการเชือ่มโยงด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ ในระเบียงเศรษฐกิจของอาเซียน แต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษของชายแดนจังหวัด 

ท่ีตดิต่อกบัเพือ่นบ้านเหล่านี ้จะมลีกัษณะเฉพาะของแต่ละเขต อนัเป็นเรือ่งต้องศกึษารายละเอยีด

ในแต่ละเขตต่อไป

5เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ “อาเซียน-จีน : ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย” ส�านักพิมพ์แสงดาว, 2558 หน้า 247.
6ดรูายละเอยีดใน “คู่มือการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ” ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ เดอืนมถินุายน 

2558.
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 2. ลักษณะอันที่สองของระเบียงเศรษฐกิจก็คือ ความเชื่อมโยงเส้นทางถนนยกระดับ

ติดต่อกับประเทศเพ่ือบ้านในอาเซียนด้วยกัน ในกรณีของประเทศไทย เส้นทางเชื่อมโยงด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งก็จะเห็นระเบียงเศรษฐกิจส�าคัญสองระเบียบคือ ระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ - ตะวันตก - ตะวันออก

 ระเบียงเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor = NSEC นี้เริ่มต้นมาจากเมือง

คุนหมิงในประเทศจีนด้านตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเส้นทางเหนือ เรียกว่า ถนนสาย R3A ผ่านหัว

เมืองต่างๆ ในลาว มีความยาว 228 กิโลเมตร จากห้วยขวางถึงเมืองโบแตง เป็นเส้นทางสายเดียว

เชือ่มลาวกบัจนีและมาเชือ่มไทยตรงอ�าเภอเชยีงของในจงัหวดัเชยีงราย R3A นีส้ร้างเริม่ต้นมาตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สร้างเสริมในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งหมด 

97 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเงินลงทุนของไทย จีน และ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย

 ถนนอีกสายหนึ่งใน NSEC นี้คือ ถนนสาย R3B เริ่มต้นมาแต่เมืองคุนหมิงของประเทศจีน 

ผ่านเข้ามาในเมียนมาทีเ่มอืงเกงตุงของเมยีนมา และมาเช่ือมกบัอ�าเภอเชียงแสนในจงัหวดัเชียงราย 

ถนนเส้นนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2004 มาแล้ว
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 จะเห็นว่า จุดเชื่อมของ R3A และ R3B ซึ่งมาเชื่อมจังหวัดเชียงรายที่อ�าเภอเชียงแสนกับ

อ�าเภอเชียงของนั้น ทั้งสองสายจะรวมกันเข้าสู่ถนนสายหลักของเชียงราย เชื่อมต่อมายังจังหวัด

ตาก จากตากไปทางด้านตะวันตก 80 กิโลเมตร จะเชื่อมเข้าไปฝั่งอ�าเภอแม่สอด เชื่อมต่อเข้าไปที่

เมืองเมียวดี ของเมียนมา และเชื่อมไปถึงเมืองมะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญในเมียนมา

จากถนนสายนี้เองที่เกิดเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก เพราะจะเห็นว่า  

จากเมอืงมะละแหม่งของเมยีนมาเข้ามายงัประเทศไทยทีอ่�าเภอแม่สอดของจงัหวดัตาก เส้นทางนี้

จะเชื่อมไปทางตะวันออกตรงจุดที่เรียกว่า “สี่แยกอินโดจีน” ในจังหวัดพิษณุโลก และจากสี่แยก

อินโดจีนนี้เอง เส้นทางสายน้ีจะเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสิ้นสุดท่ี 

อ�าเภอมุกดาหาร และจากมุกดาหารจะเชื่อมต่อด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานที่ 2  

เข้าสู่สะหวันนะเขต เข้าสู่ถนนสายที่ 9 เข้าสู่เมืองเว้ และดานังของเวียดนาม

 ต่อช่วงจากจังหวัดตาก เส้นทางถนน NSEC นี้จะเข้าสู ่ถนนสายหลักเรื่อยลงมายัง 

จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อยไหลเชื่อมเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งจะท�าให้การคมนาคมขนส่งสินค้าต่างๆ  

เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือส�าคัญๆ ของไทยสะดวกข้ึน จากจุดถนนจากคุนหมิง จะเข้าสู่

ถนนสายหลักของไทยต่อไปยังภาคใต้ที่ปาดังเบซาร์ และเชื่อมต่อไปจนถึงสิงคโปร์

 เพราะฉะนัน้กจ็ะเหน็ว่า โครงสร้างพืน้ฐานถนนสายคนุหมงิสงิคโปร์นี ้เป็นสายหลกัส�าคญั

มากของอาเซียนที่ไหลเรื่อยเข้าสู่ประเทศไทยและเป็นเส้นทางซึ่งจะท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจ  

เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างมีพลวัตยิ่งขึ้น เฉพาะประเทศไทยก็จะเห็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตามแนวชายแดนเปิดตามมาดังกล่าวแล้ว

 การมองภาพความเชือ่มโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐานในรฐัสมาชิกอาเซยีนบนพืน้แผ่นดนิใหญ่

ที่ส�าคัญจะต้องศึกษาโครงการความร่วมมือในกรอบงานของอาเซียนด้วยและโดยเฉพาะก็คือ 

โครงการอนุภูมิภาค มหานทีแม่โขง(GMS) และโครงการความร่วมมือหลายภาคส่วน ท่ีเรียกว่า 

“ความร่วมมือแม่โขงอิระวดีเจ้าพระยา”7 ทั้งสองโครงการก่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้าง 

พ้ืนฐานที่ส�าคัญในอนุภูมิภาคหลายด้านด้วยกัน กับประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้งอยู่ตามแนวขอบ

มหานทีแม่โขงโดยเฉพาะระหว่างไทย-ลาว และเมียนมา ในโครงการ GMS นี้เองจะเห็นโครงการ

ของอาเซียนที่ตกลงร่วมมือกันใน 10 โครงการส�าคัญถึง 8 โครงการด้วยกัน และจะมีเพิ่มขึ้นอีกใน

อนาคต โครงการความร่วมมือเหล่านี้ ได้แก่8

7 อ้างถึงแล้วใน “อาเซียน-จีน : ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย” หน้า 241-270
8 อ้างถึงแล้วใน “อาเซียน-จีน : ทั้งปีนเกลียวทั้งเกี่ยวก้อย” หน้า 242-243
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 1. การขนส่ง

 2. พลังงาน

 3. โทรคมนาคม

 4. สิ่งแวดล้อม

 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 6. การท่องเที่ยว

 7. ความสะดวกทางการค้า

 8. การลงทุน

 9. การเกษตร

 10. การพัฒนาเมืองใหญ่

 กล่าวโดยสรปุเส้นทางรถไฟระหว่างสงิคโปร์ถงึคนุหมงิ หรอืจากคนุหมงิถงึสงิคโปร์ถอืเป็น

โครงการน�าร่องส�าหรับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทีม่คีวามส�าคญัเชือ่มโยงอยูใ่น 7 ประเทศ

อาเซียนคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

โดยในเบือ้งต้นเพือ่ให้โครงการนีเ้กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมจะยงัมเีส้นทางส�าคญัเป็นเส้นทางหลกั 4 

ช่วงเกิดขึ้นอีกคือ9

 1. ไทย - อรัญประเทศ – คลองลึก (6 กม.)

 2. กัมพูชา - ปอยเปต – ศรีโสภณ (48 กม.)

 3. กัมพูชา - พนมเปญ – ล๊อกนิน (24 กม.)

 4. เวียดนาม - ล๊อกนิน – โฮจิมินห์ (129 กม.)

 ส�าหรับเส้นทางรถไฟสายนี้จะตัดผ่านประเทศไทย 17 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นครปฐม 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 ส่วนเส้นทางในโครงการทวายจะก่อสร้างเพิ่มเติมในประเทศไทย จะอยู่ท่ีบริเวณรถไฟ

น�้าตกจังหวัดกาญจนบุรีถึงตัมบูซายัดในสหภาพเมียนมา รวมระยะทาง 263 กิโลเมตร

 อีกเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมจีนตอนใต้มายังประเทศไทยคือ เส้นทางขนส่งทางน�้า

ระหว่าง 4 ประเทศบนลุ่มน�้าโขงมี จีน ลาว เมียนมา และไทย ซึ่งมี “ข้อตกลงการค้าทางน�้าด้าน

แม่โขงตอนบน” จากท่าเรอืกวนเหล่ยของจนี และท่าเรอืหลวงพระบางของลาวเชือ่มโยงกบัท่าเรอื 

14 แห่งใน 4 ประเทศมาบรรจบที่ท่าเรือเชียงแสน เชียงของในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย

9 ดูรายละเอียดใน “รายงานภาพรวมการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของไทย” และ “ความเชื่อมโยงใน

อาเซียน” ส�านักนโยบายการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน, 2555.
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 นอกเหนอืจากระเบยีงเศรษฐกจิ ซึง่เชือ่มโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐานในอาณาบรเิวณ CLMV 

บนลุ่มแม่น�้าโขงด้วยกันแล้ว โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงต่อกันดังกล่าวนี้ ยังเชื่อมโยงกลุ่มแม่น�้า

โขงไปยังอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในสามของอาเซียน+3 ด้านเอเชียใต้อีกด้วย คือโครงสร้างพื้น

ฐานที่เรียกว่า “แนวระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย” (Mekong-India Economic Corridor 

(MIEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชื่อมภูมิภาคกลุ่มลุ่มน�้าโขง (CCMV) เข้ากับฝั่งตะวันออกของอินเดีย

 การเชื่อมโยงดังกล่าว จะผ่านเส้นทางโฮจิมินห์-พนมเปญ-กรุงเทพ-ทวาย-เจนไน  

ซึ่งเป็นทางลัดส�าหรับขนส่งสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบริเวณโดยรอบ

เส้นทาง และเป็นการเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของอนิเดยี ในฐานะหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ทางการค้า 

และการลงทนุของอาเซยีน รวมถงึความสอดคล้องกบันโยบายของตะวนัออก (Look East Policy) 

ของอินเดีย (ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนจาก Look East เป็น Act East แล้ว) ที่มุ่งสนับสนุนการด�าเนิน 

ความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10

ลาวในอาเซียน

 สถานที่ตั้งของลาวในอาเซียนปัจจุบันเป็นจุดหนึ่งน่าสนใจมากกับการเข้าร่วมอยู่กับ

อาเซียนนับแต่ปี ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มองจากสภาพภูมิศาสตร์จะเห็นพัฒนาการความเชื่อมโยง

ของอาเซียนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะเห็นว่า ลาวนั้นตั้งอยู่ในส่วนท่ีเป็นดั่งหนึ่งเส้นทาง 

ที่ตัดแยก (Cross Road) ในส่วนของอาเซียนบนผืนแผ่นดินใหญ่ลาวกลายเป็นจุดศูนย์กลางของ

ระเบียงเศรษฐกิจหลายระเบียงที่จะเกิดขึ้นในแผนงานของประชาคมอาเซียนทีเดียว

 นี่คือสภาพที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไป ลาวช่วงก่อนหน้าเข้ามาสู่อาเซียนนั้น  

ลาวอยู่ในสถานะเสมือนรัฐกันชนที่ล้อมรอบระหว่างเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน ตั้งแต่ 

จีน เวียดนาม และประเทศไทย แต่ลาวในอาเซียนปัจจุบันปรับเปลี่ยนสถานะของที่ตั้งต่างไปจาก

เดิมมาก และมีบทบาทเข้าร่วมกับกรอบงานโครงการความร่วมมือต่างๆของอาเซียน และ 

ที่จะบูรณาการเรื่องอื่นๆ ร่วมอยู่กับประชาคมอาเซียนต่อไป

 สภาพทีเ่ปลีย่นไปนีแ้รกสดุทีจ่ะเหน็ได้คือ การเป็นประเทศท่ีไม่มทีางออกทางทะเล (Land 

Lock Country) ลาวจะปรับสถานะของประเทศให้เป็นประเทศท่ีเช่ือมเขตแดน (Land Link 

Country) ในอาเซียน11 ร่วมกับการเชื่อมโยงของเขตแดนดังกล่าวจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้าง

10 อ้างแล้วใน “ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน” หน้า 169
11 Kham Vorapheth, “Contemporary Laos : Development Path and Outlook of a Nation” while Lotus 

Co. Ltd., Bangkok, Thailand 119.
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รถไฟความเร็วสูง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบงานอนุภูมิภาค

มหานทีแม่น�้าโขงที่ลาวรวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นลาวคือตัวเช่ือมระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้

ที่เริ่มเชื่อมมาแต่มณฑลยูนนานในภาคใต้ของจีนและในจังหวัดสือฉวนผ่านเมืองต่างๆของลาว 

เข้าสูป่ระเทศไทย อกีด้านหน่ึงลาวยงัเป็นตัวเชือ่มระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก เชือ่มตัง้แต่

หัวเมืองในลาวไปถึงชายฝั่งของเวียดนาม 

 การเข้าสู่อาเซยีนกบัการร่วมอยูใ่นโครงการอนภุมูภิาคมหานทแีม่น�า้โขง (GMS) จงึเท่ากบั

เปิดประตูลาวสู่ชุมชนโลก ท�าให้ลาวเป็นตัวขับเคลื่อนความเชื่อมโยงของเมืองต่างๆ ให้เกิดการ

พัฒนาทีด่ขีึน้ GMS นัน้ช่วยแปลงโฉมประเทศต่างๆ ทีต่ัง้อยูบ่นขอบแม่น�า้โขงเข้าสู ่“เขตแดนใหม่

แห่งความเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย” ขึ้นมา ลาวให้ความส�าคัญเร่งด่วนมากกับโครงการ 

GMS น้ีทั้งในแง่ของการช่วยส่งเสริมลาวในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสร้างการติดต่อ 

เชื่อมโยงต่อกัน (Connectivity) 

  ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้นั้น เป็นระบบสองและสามช่องทางมีความยาวถึง 228 

กิโลเมตรเฉพาะส่วนที่อยู่ในลาวเชื่อมเข้าสู่อ�าเภอเชียงของ ในประเทศไทยโดยเริ่มต้นมาแต่ 

มณฑลยนูนานผ่านภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของชายแดน  ส่วนระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก

เป็นถนนมีความยาวถึง 1,450 กิโลเมตร เริ่มจากเมืองท่าเรือดานังของเวียดนามผ่านเข้ามาทางใต้

ของลาวที่จังหวัดสะหวันนะเขตเชื่อมที่จังหวัดมุกดาหารของไทยผ่านเข้าสี่แยกอินโดจีนของ

พิษณุโลกและชายแดนอ�าเภอแม่สอดของจังหวัดตากเช่ือมชายแดนพม่าจนถึงเมืองมะละแหม่ง 

ด้านเมียนมา

 เฉพาะเส้นทางเส้นนี้ในส่วนที่อยู่ในลาวมีความยาว 209 กิโลเมตร เช่ือมเมืองระหว่าง 

ลาวบาว (Lao Bao) กับเมืองสะหวันนะเขตของลาวเรียกเส้นทางนี้ว่าเส้นทางสายที่ 9 

 เส้นทางสายที่ 3 เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ตัดข้ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลาวนั้น 

ก�าลังอยู่ในขั้นศึกษาอยู่ หากก่อสร้างเสร็จ ระเบียงของถนนเส้นนี้ก็จะเชื่อมภาคเหนือของไทยกับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามเข้าสู่เวียงจันทน์และตะวันออกเฉียงเหนือของลาว

 ระเบยีงเศรษฐกจิเหล่านีจ้ะช่วยอ�านวยการขนถ่ายสนิค้าเป็นการเปิดเสรทีางการค้า ดงัระบไุว้

ในเป้าหมายของเสาหลักทางเศรษฐกิจและยังเปิดเส้นทางการเดินทางติดต่อระหว่างกันของ

ประชาชนอกีด้วย หัวเมอืงในลาวทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิเหล่านีเ้ชือ่มอยู ่โดยเฉพาะเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ในลาว เช่น เมอืงบ่อแก้ว ห้วยทรายและเมอืงโบเตงของจงัหวดัหลวงน�้าทาบรเิวณชายเขตทีต่ดิกบั

จีน เฉพาะที่เมืองบ่อแก้วนั้นช่วยให้เกิดการค้าชายแดนของลาวกับประเทศไทยรวมไปถึงเมียนมา

และจนี ท�าให้เมอืงหลวงน�า้ทากลายเป็นเขตส�าคญัทีด่งึการลงทนุของจนีเข้ามาในลาวเช่นเดยีวกนั

กับเมืองสะหวันนะเขตกับเสโนก็กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มพลวัตของการพัฒนาให้กับ 

ภาคใต้ของลาว เพียงในปี ค.ศ. 2014 มีบริษัทของต่างชาติถึง 12 บริษัทเข้ามาลงทุนในเขตนี้แล้ว
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 เราได้ยินว่าจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างทางรถไฟให้ลาวแล้ว จะเป็นรถไฟความเร็วสูง 

ซ่ึงจะช่วยเชื่อมต่อของภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีพลวัตยิ่งขึ้น รถไฟความเร็วสูงสายที่จะสร้างขึ้น 

ในลาวนี้จะเชื่อมระหว่างเวียงจันทน์ หลวงพระบาง กับอุดรมีชัยและหลวงน�้าทา ตรงเขตชายแดน

ที่เชื่อมกับจีนตามโครงการนี้จะต้องขุดเจาะอุโมงค์ถ�้าถึง 76 อุโมงค์ และต้องสร้างสะพานรองรับ

อกี 154 สะพาน ความเรว็ของรถไฟส�าหรบัผูโ้ดยสาร 160 กโิลเมตรต่อชัว่โมงและความเรว็ส�าหรบั

บรรทุกสินค้า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีสถานีจอดรวม 31 สถานีเป็นการลงทุน ทราบมาภายหลัง

สุดนี้ว่า ฝ่ายลาวเห็นความส�าคัญนี้จึงลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครทราบจริงว่าจ�านวนเงินเท่าไร

และกูเ้งนิกนัอย่างไร ต้องหารายละเอยีดอกีทเีพราะโครงการนีย้ดืเยือ้มานาน และตกลงกนัไม่ได้มานาน 

มีข่าวว่ารัฐบาลลาวได้เงินกู้ระยะ 20 ปี จากธนาคารส่งออกของจีนด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 

โดยมีระยะปลอดคืนเงินกู้ 10 ปี โครงการก่อสร้างน้ันท้ังคนงาน เครื่องมือและการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ให้ฝ่ายจีนด�าเนินการทั้งหมด โครงการนี้ประมาณว่าจะต้องใช้คนงานถึง 50,000 คน ซึ่งจะเป็น 

คนงานจากจีน การก่อสร้างก�าหนดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019 

 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงอีกสายหนึ่งยังอยู ่ในระหว่างการเตรียมงาน มีความยาว  

220 กโิลเมตรซึง่จะเชือ่มเมอืงสะหวนันะเขตไปยงัเมอืงลาวบาว ตรงเขตชายแดนตดิต่อกบัเวยีดนาม 

รถไฟตามเส้นทางนี้จะมีความเร็วมากกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การก่อสร้างหยุดชะงักไปบ้าง 

เส้นทางสายนี้ฝ่ายลาวท�าข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทเอกชนของมาเลเซีย (Giant Consolidated 

Limited) ให้เป็นผู้ก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นโครงการที่มาเลเซีย

ลงทุนทั้งหมด ทั้งการเงินลงทุน การก่อสร้างและการด�าเนินการทางธุรกิจ เป็นเวลา 30 ปี  

จะมีสถานีจอดรวม 11 แห่ง โครงการนี้จะช่วยเชื่อมไทยกับเวียดนามในการขนส่งสินค้าไปมาใน

ภูมิภาคร่วมกัน การก่อสร้างนั้นต้องใช้คนงานสามถึงสี่หมื่นคน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

ในปี ค.ศ. 201712

 แน่นอนว่าโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมเหล่านีจ้ะก่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิแต่ละอย่าง

มากและจะท�าให้สถานภาพเดิมของลาว ซึง่เป็น Land Lock Country มาเป็น Land Link Country 

ทีจ่ะมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในโครงงานของอาเซยีนโดยเฉพาะ ทีเ่หน็ได้ชดักค็อื

โครงการ GMS ที่ลาวรวมอยู่ในโครงการนี้ด้วย ที่จะเห็นได้ชัดในส่วนท่ีเช่ือมกับไทยโดยตรง คือ 

การสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขง นบัตัง้แต่ ค.ศ.1994 เป็นต้นมามกีารก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โขง 

เชื่อมลาวไทยถึง 5 สะพานด้วยกัน โครงการสร้างสะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในกรอบงานของ

อาเซียนในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะก็คือโครงการ GMS 

12อ้างแล้วใน Kham Vorapheth หน้า 121
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 สะพานแห่งแรกเก่าแก่ที่สุดคือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1994  

...นาเถลิง (Na Tha Leng) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์เพียง 20 กิโลเมตร สะพานแห่งแรกนี ้

จุดเชื่อมเริ่มที่จังหวัดหนองคาย

  สะพานแห่งที่สอง อยู่ที่เมืองปากเซของลาว (Pakse) สร้างเสร็จปี ค.ศ. 2000 ข้ามแม่น�้า

เชือ่มกบัถนนในเขตไทยความยาว 38 กโิลเมตร เข้าสูเ่มอืงจงัหวดัอบุลราชธาน ีสะพานแห่งทีส่าม  

เป็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่สอง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2006 เช่ือมเมืองสะหวันนะเขตของลาว  
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เข้ามาทีจ่งัหวัดมกุดาหารของไทย สะพานแห่งท่ีสี ่เป็นสะพานมติรภาพไทย-ลาว ทีส่าม เชือ่มเมอืง

ท่าแขกของลาวกับจังหวัดนครพนมของไทย และสะพานแห่งที่ห้า เป็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ที่สี่ เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 นี้เอง สะพานแห่งนี้เชื่อมเมืองห้วยซาย 

(Houayxay) ของลาวกับอ�าเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงรายของประเทศไทย

 การใช้ชื่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาวนี้ มีความหมายมากส�าหรับทั้งลาวและไทยเพราะ 

ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว คือตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานที่ส�าคัญทีเดียว กล่าวคือ ในอดีต

และในช่วงยุคสงครามเย็นระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งท่ีสอง ช่วงนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954-1975  

จะเห็นว่า เขตบริเวณเหล่านี้เป็นเขตการต่อสู้ในสงครามครั้งนั้น สร้างความบาดหมางร้าวรานใจ 

ต่อกันตลอดมา เพราะฉะนั้นการใช้ชื่อเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวมีผลในทางจิตวิทยาการเมืองอยู่มาก 

จากการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามาจนบัดนี้

 ในส่วนทีต่ดิกบัด้านเมยีนมานอกจากการสร้างสะพานถึง 5 แห่งในขณะนีเ้ชือ่มต่อระหว่าง 

ลาวกับไทยแล้ว ลาวกับเมียนมาก็มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพต่อกันอีกด้วย โดยสร้างสะพาน 

ข้ามแม่น�้าโขงเข้าเชื่อมหากัน มีการท�าข้อตกลงร่วมกันเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 จะก่อสร้าง

สะพานทีม่คีวามยาวถงึ 660 เมตร ข้ามแม่น�า้ในเขตเมอืงเชยีงกก (Xiengkok) จงัหวดัหลวงน�า้ทา 

ข้ามไปทีเ่มอืงเกยีงแลป (Kainglab) ในเมยีนมา เปิดให้เดนิทางได้แล้วแต่ปี ค.ศ. 2015 สะพานแห่งนี้

ช่วยให้การค้าขายขนส่งสนิค้าสะดวกขึน้ระหว่างประเทศไทย ลาว เวยีดนาม เพราะฉะนัน้กจ็ะเหน็

ได้ว่า การสร้างบรรดาสะพานเชื่อมถึงกันเหล่านี้ ส�าหรับลาวแล้วนอกจากท�าให้ลาวกลายเป็น  

Land Link Country แล้ว สะพานเหล่านี้ยังมีความส�าคัญอย่างมากในการสร้างขีดความสามารถ

ให้แก่ลาว ในการเชื่อมต่อลาวเข้าร่วมกับรัฐสมาชิกของอาเซียนได้อย่างดีอีกด้วย นับเป็น 

Connectivity on infra-structure ที่ส�าคัญมากของลาวในอาเซียนปัจจุบัน กับการก้าวเข้าสู ่

บูรณาการความเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน

 ในส่วนของไทยกบัเมยีนมามสีะพานมติรภาพไทย-เมยีนมาอยูแ่ต่เดมิแล้ว ซึง่รเิรมิก่อสร้าง

มาตั้งแต่ปี 1997 เปิดใช้อย่างเป็นทางการมาต้ังแต่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  

เป็นสะพานข้ามแม่น�้าเมย ตั้งอยู่ที่อ�าเภอแม่สอดจังหวัดตากใกล้บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา  

เพือ่เชือ่มเมอืงเมยีวดขีองเมียนมากับอ�าเภอแม่สอด สะพานมีความยาว 420 เมตร ความกว้าง  

8 เมตร ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น 79.2 ล้านบาท ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม โดยเริ่ม

จากปลายถนนสายเอเชียหมายเลข 105 

 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เพิ่งริเริ่มตกลงกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล

ของสหภาพเมยีนมา เมือ่วนัที ่ 14 กนัยายน ค.ศ. 2515 นีเ้อง โดยตกลงจะสร้างสะพานมติรภาพ

ไทย-เมยีนมา สะพานทีส่องตรงจดุห่างจากสะพานมติรภาพไทย-เมยีนมาแห่งแรกเพยีง 5 กโิลเมตร

เท่านั้นเอง ตัวสะพานจะข้ามไปเชื่อมกับเมืองเมียวดีในเมียนมาในส่วนที่เรียกว่า บ้านสองอิน  
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จะใช้เงินก่อสร้างประมาณ 3,910 ล้านบาท โดยฝ่ายไทยให้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด 

(Grant-aid) กรมทางหลวงของไทยจะเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง โครงการสะพานมิตรภาพ 

แห่งที่สองนี้จึงเป็นโครงการเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดด้านไทย ซ่ึงเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จ

แล้วจะช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างไทย ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ได้อย่างดี

 ทางด้านเหนือของประเทศไทยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวชายแดนติดกับเมียนมา

อีกถึง 5 อ�าเภอ คือ 1) อ�าเภอเชียงดาว 2) อ�าเภอเวียงแหง 3) อ�าเภอชัยปราการ 4) อ�าเภอฝาง  

5) อ�าเภอแม่อาย รวมระยะทาง 277 กโิลเมตรทีบ้่านหลกัแต่ง อ�าเภอเวยีงแห บ้านต้นตู ่อ�าเภอแม่อาย 

กับที่บ้านกิ่วผาวอก อ�าเภอเชียงดาว เป็นแหล่งจุดผ่อนปรน เส้นทางเหล่านี้เช่ือมกับเมียนมา 

เฉพาะที่บ้านหลักแต่อ�าเภอเวียงแหนั้นจะมีเส้นทางเข้าไปถึงเมืองทา เมืองตาดทองยีของรัฐฉาน 

ในเมียนมาต่อไปยังมัณฑะเลย์จากนั้นจะแยกออกไปยังอินเดียกับจีน อินเดียนั้นเคยเสนอเงินกู้  

500 ล้านเหรียญสหรฐัให้กบัเมยีนมาเพือ่สร้างถนนหลวง 3,250 กโิลเมตรเชือ่มระเบยีงเศรษฐกจิตะวนั

ออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corrider) ระหว่างอินเดียกับไทย และประเทศอาเซียน

อืน่ๆ ส่วนจนีนัน้กเ็ป็นดังกล่าวมาแล้วว่า พยายามผลกัดนัระเบียงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ (North-South 

Economic Corrider) เชื่อมจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เมืองคุนหมิง หนานหนิง เชื่อมเข้ามา 

ในส่วนต่างๆ ในอาเซียนทั้งไทย-ลาว เมียนมา และเวียดนาม

 เส้นทางเล็กๆที่เชื่อมโยงเพื่อนบ้านไทยด้านกัมพูชาที่ควรกล่าวถึงคือ เส้นทางถนนติดต่อ

ชายแดนที่ด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว ของไทยเป็นถนนยาว 6 กิโลเมตร จนถึงหัวเมืองศรีโสภณ 

เส้นทางเล็กๆ ที่จัดเป็นเส้นทางถนนเชื่อมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าหรือลักลอบขนสินค้าหนีภาษี  

ยังมีด่านต่างๆที่มีถนนเชื่อมต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหากเปลี่ยนสถานะจากด่านชั่วคราว 

เป็นด่านถาวรแล้ว ก็จะท�าให้ความเชื่อมโยงติดต่อกันนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และอ�านวย 

ความสะดวกแก่การค้าชายแดนมากขึ้น และจะให้ประโยชน์แก่ประเทศไทยมากกว่าเพราะ 

เมื่อค�านึงถึงว่า มีจังหวัดของประเทศไทยถึง 33 จังหวัดทั่วประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันแล้ว ก็จะเป็นความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และ

การเชื่อมโยงในลักษณะต่างๆ ในอาเซียนกว้างไกลและได้ประโยชน์อยู่มากกับประเทศไทย
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แผนภาพ 33 จังหวัด13

จังหวัดชายแดนของประเทศไทย 33 จังหวัด

ชายแดนไทย-

ประเทศเพื่อนบ้าน

ความยาวเส้นเขตแดน 

(กม.)
จังหวัด

พม่า 4,001 ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 

ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ และเชียงราย

ลาว 1,754 อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ มุกดาหาร 

นครพนม บงึกาฬ หนองคาย เลย พษิณโุลก 

อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา และเชียงราย

กัมพูชา 803 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

มาเลเซีย 506 นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล

 กรณีของประเทศไทยยังมีโครงการทวายท่ีก�าลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางฝั่ง 

เมยีนมาอยูใ่นขณะนี ้ซึง่จะเหน็ว่าปัจจยัของความส�าเรจ็ของโครงการทวายนีจ้ะขึน้อยูก่บั 5 ปัจจยั

ส�าคัญ เช่น14

 1. การเกดิขึน้ของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องของผูป้ระกอบอตุสาหกรรมขนาดกลาง และ

ขนาดย่อมควบคู่กับอุตสาหกรรมหนักในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและใกล้เคียงเพื่อช่วยสนับสนุน และ

ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโซ่อุปทาน-อุปสงค์ และระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับ SME

 2. มีนโยบายจูงใจนักลงทุนอย่างเพียงพอในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 3. มีปัจจัยด้านทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ลงทุน

 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามพื้นที่โครงการ ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  และยกระดับคุณภาพชีวิต

13 เอกสารสัมมนา “บูรพาภิวัตน์” อเนก เหล่าธรรมทัศน์, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555
14 โครงการทวาย “เอกสารโครงการทวาย” กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555 
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และ  5.  ส�าคัญที่สุด คือ การสนับสนุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

จะเหน็ว่า ปัจจยัข้อหลงัสดุนีเ้องจะมเีส้นทางคมนาคมขนส่งเชือ่มจากทวายมายงัชายแดนเมยีนมา 

ระยะทางในเขตเมยีนมา 263 กโิลเมตร เข้ามาทีเ่ขตชายแดนจงัหวดักาญจนบรุทีอดยาวระยะทาง 

กว่าร้อยกโิลเมตร เข้ามายงัแถบบางใหญ่ ด้านธนบรีุเข้าสูเ่ส้นทางทีจ่ะส่งสนิค้าไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั

โครงการดังกล่าวนี้ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในการพัฒนาเสาหลัก

เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนต่อไป

 ภาพของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนดังได้กล่าวมานี้ จะเห็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญมาก  

เริ่มมาจากเมืองคุนหมิงของประเทศจีน ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นในสองระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ หรือ

ตะวนัออก-ตะวนัตก เพยีงเท่านัน้ หากแต่นโยบายของรฐับาลจนีทีต้่องการพฒันาตะวนัตกเฉยีงใต้

ของจีนเพื่อยกระดับการพัฒนาให้ขึ้นมาเท่ากันหรือใกล้เคียงกับมณฑลจีนท่ีติดชายขอบทะเล 

โครงการด้านตะวนัตกเฉยีงใต้ของจนีนีจ้งึยงัเหน็ถนนสายอืน่ๆของจนีจากคนุหมงิ เข้าไปยงัหนานหนงิ

เชื่อมต่อเข้าไปยังเขตเหนือของเวียดนาม เข้าไปเชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

เข้าสู่ลาวไทยไปถงึเมอืงมะละแหม่งในเมยีนมา ทัง้หมดเป็นแผนในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

กายภาพการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ของประชาคมอาเซียน

 ภาพที่เห็นได้จากโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งในอาเซียนเหล่านี้ เมื่อมองจาก

สถานะทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของประเทศไทยแล้ว กจ็ะเห็นจดุอนัได้เปรยีบจากท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์นีว่้า 

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมดังกล่าว ไหลรวมมาที่ประเทศไทยจนกล่าวกันว่า จะสร้าง

ศกัยภาพอย่างสงูแก่ประเทศไทยทีจ่ะเป็นศนูย์กลางขนถ่ายสนิค้า (Logistic Center) ของอาเซยีน

ที่ส�าคัญต่อไป

 ณ จุดนี้เองที่เราเห็นได้ว่า คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ก�าหนด 5 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายส�าคัญหนึ่งของการเตรียมความพร้อมประเทศไทย 

บูรณาการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเสาหลักเศรษฐกิจ

 จากมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมขนส่งปี พ.ศ. 2558-2565 (8 ปี) จะมโีครงการส�าคญั 5 โครงการเกิดข้ึน คอื

 1. การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมือง

 2. การพฒันาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ เพือ่แก้ไขปัญหาจราจรในกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล

 3. การเพิม่ขดีความสามารถทางหลวงเชือ่มโยงการผลติของประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน

 4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้าแหลมฉบัง ท่าเรือชุมพร แม่น�้าป่าสัก

 5. การเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริการขนส่งทางอากาศ



80

 รายละเอียดของแต่ละโครงการนี้มีอยู่มากที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม และเมื่อเห็นภาพ

ยทุธศาสตร์ของประชาคมอาเซยีน ด้านโครงสร้างพืน้ฐานในรฐัสมาชกิอาเซยีนทีเ่ป็นเพือ่นบ้านกบั

ประเทศไทยเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาสู ่ประเทศจนได้เกิด 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  

การวางแผนเตรียมพร้อมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะส่งเสริมด�าเนินการตามแผน 5 ยุทธศาสตร์

ข้างต้น

 ในส่วนของกรงุเทพมหานครนัน้จะเหน็แผนยทุธศาสตร์เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนจากจดุของ

สถานภาพ และเขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในแง่ของการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 5 ยุทธศาสตร์

เช่นกัน คือ15

 1. กรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารท้องถิ่นของเมืองหลวงของประเทศอันเป็นที่รู้จัก 

  ของสังคมโลก

 2. กรุงเทพมหานคร  เป็นการบริหารท้องถิ่นที่มีความพร้อมด้านการต่างประเทศ

 3. กรุงเทพมหานคร  เป็นการบริหารท้องถิ่นที่จะช่วยให้เข้าใจสังคมโลก

 4. กรุงเทพมหานคร  เป็นการบริหารท้องถิ่นที่ไม่ซ�้าซ้อนกับรัฐบาลกลาง

 5. กรุงเทพมหานคร  ต้องการสร้างสันติสุขร่วมกับชุมชนโลก

 ประมวลการในยทุธศาสตร์ของกรงุเทพมหานครในการเตรยีมความพร้อมเข้าสูบู่รณาการ

ของประชาคมอาเซียนดังกล่าวนี้ เห็นได้ชัดถึงความส�าคัญของการสร้างความเช่ือมโยงในรูปแบบ

ต่างๆ ในอาเซยีน และแน่นอนว่า ยทุธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งจะต้องเป็น

ส่วนส�าคัญมากส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครต่อความเชื่อมโยง (Connectivity) กับอาเซียน 

โดยรวมร่วมกัน

 เฉพาะกบัอาเซยีนโดยรวมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบักรงุเทพมหานครนัน้จะต้องให้ความสนใจ

กับโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคมหานทีแม่น�้าโขง ซึ่งภายใต้โครงการนี้มีโครงการความร่วมมือ 

อิระวดี แม่น�้าโขง เจ้าพระยา รวมอยู่ด้วย กรุงเทพมหานครซ่ึงตั้งอยู่บนลุ่มน�้าเจ้าพระยาของ

ประเทศไทยจะต้องเหน็ความเกีย่วข้องในโครงการนีแ้ละจะวางแผนยทุธศาสตร์เชือ่มโยงโครงการ

ดังกล่าวจากกลุ่มน�้าโขงอิระวดีมายังกรุงเทพมหานครบนลุ่มน�้าเจ้าพระยาอย่างไรต่อไป

15 อ้างแล้วใน 2 “แผนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2558” จัดท�าโดยสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556.
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ผู้น�าการปฏิวัติทางความรู้
และการปฏิวัติประชาธิปไตย

ในอเมริกาและฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล*

บทคัดย่อ: ผู้น�าในการปฏิวัติทางความรู้

 นักคิด นักเขียน นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ ในอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 มีบทบาทในการเผยแพร่ความคิด ความรู้ใหม่ๆ ต่อสาธารณชนที่น�าไป

สู่การปฏิวัติทางความรู้ และความคิดอ่านของประชาชนยุโรปอย่างส�าคัญ ก่อนหน้านั้นประชาชน

ที่เคยเชื่อค�าสอนของคริสตจักรและระบบกษัตริย์แบบเทวราชด้วย ศรัทธาแบบเชื่อโชคลางของ

ขลงัอย่างงมงาย ปัญญาชนแนวคดิก้าวหน้าเสนอว่าสามารถเข้าใจโลกธรรมชาตแิละสงัคมได้อย่าง

มีเหตุผล มีประจักษ์พยานที่พิสูจน์ยืนยันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปัญญาชนแนวคิดก้าวหน้าท�าให้

เกิดขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล (Enlightenment) การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และอตุสาหกรรม ในศตวรรษที ่17-18 และต่อมาคือการปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศส

ในปลายศตวรรษที่ 18 

 แม้การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศสจะเป็นเรื่องที่มีสาเหตุมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในทางเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่าง 

ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบฟิวดัลที่ล้าหลัง และพลังการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

ทีก้่าวหน้ากว่า แต่การปฏวิตัทิางความรู ้ ความคดิ ทีน่�าโดยปัญญาชนในยคุดงักล่าวก็มบีทบาทผลกัดนั 

เร่งเร้าให้เกิดทั้งการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจและการเมืองข้ึนอย่างส�าคัญ การปฏิวัติประชาธิปไตย

ทางการเมอืงในอเมริกาและฝร่ังเศสในปลายศตวรรษที ่18 มผีลสะเทือนต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ

การเมืองแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และระบบการเมืองท่ีค่อนไปทางประชาธิปไตยไปสู่

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา

* คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต



83

Abstract

 Some important thinkers, writers, philosophers, scientists in England, France, 

Germany and the Netherlands in the 15th to 18th centuries have played an im-

portant role in revolutionizing the knowledge paradigms and ways of thinking of 

the general public in that era. Old ideas based on faithful beliefs in the divine and 

absolute power of the hierarchical Church and kings were challenged by new ideas, 

i.e., that the world was regulated by a natural system with its own rules and reasons 

that humans can discover and understand scientifically. These new ideas led to 

the Enlightenment (with reason) movement, the Industrial Revolution and bourgeois 

democratic revolutions in America and France at the end of the 19 th century.

 Bourgeois democratic revolutions in America and France can partly be 

traced back to the major political economic changes deriving from the contradic-

tion between the out-of-date feudal social relations (in production) and the more 

progressive capitalist productive forces (technology). However, the revolution in 

knowledge paradigm and way of thinking that was led by important intellectuals 

in the 15th to 18th centuries have also played a significant role in the bourgeois 

democratic revolutions in the West that later on expanded to other parts of the 

world.

ประเด็นส�าคัญของหัวข้อบทความ

  การปฏวิตัทิางความรู ้ เป็นค�าทีผู่เ้ขยีนเสนอเพือ่ให้คนไทยเข้าใจได้ง่าย นกัวชิาการตะวนัตก 
ใช้ค�าว่า ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน เพราะ
วทิยาศาสตร์คอืความรู ้ซึง่ในความหมายกว้างรวมทัง้ความรูท้างสงัคมหรอืวทิยาศาสตร์สงัคมด้วย 
ผู ้ เขียนยังรวมถึงการปฏิวัติทางความคิดอ่านของขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล  
(The Enlightenment) ของนักคิดนักเขียนยุโรป (และอเมริกัน) ในศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งน�าไปสู่
การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่ 18 ด้วย 
 การปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศสทีเ่กดิขึน้ไล่เลีย่กนัในปลายครสิต์ศตวรรษที ่18 
มีอิทธิพลต่อประชาธิปไตยสมัยใหม่ทั่วโลกอย่างส�าคัญ การปฏิวัติประชาธิปไตยทั้งใน 2 ประเทศ
เกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แต่ในบทความนี้จะเน้นบทบาท 
ทางความคดิ ความรู ้ของผูน้�า ผูส้ามารถเผยแพร่ให้ประชาชนจ�านวนมากสนบัสนนุจนเกดิเป็นพลงั
ในการปฏิวัติที่ประสบความส�าเร็จ
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ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมของยุโรป

 แม้ว่าบางต�าราจะอ้างว่า ตะวันตกมีประชาธิปไตย ความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุค 

กรกีโบราณเมือ่ 2 พนักว่าปีทีแ่ล้ว แต่นัน้เป็นประชาธปิไตยแบบจ�ากดัทีเ่กดิขึน้เฉพาะนครรฐัเอเธนส์ 

และอยู่ได้เพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ในยุคดังกล่าว รวมท้ังต่อมาอีกหลายร้อยปี ยุโรป 

ส่วนใหญ่คอืพวกชนเผ่าและชมุชนเมอืงเลก็ๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองแบบเจ้านครรฐั ระบบฟิวดลั 

(ศักดินาฝรั่ง) และคริสตจักรที่มีอ�านาจรวมศูนย์มากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 15 

 ในศตวรรษที่ 12-13 ศาสนาคริสต์และชนช้ันน�าในเมืองใหญ่ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่บางเมืองของยุโรป แต่มหาวิทยาลัยท่ีมีไม่ก่ีแห่งนั้นส่วนใหญ่ 

สอนและเรียนรู้องค์ความรู้เก่าจากกรีก โรมัน และเทววิทยาของศาสนาคริสต์ ท้ังคณะนักบวช

โรมันคาทอลิก และกษัตริย์ราชาธิปไตยยังมีอ�านาจเด็ดขาดและครอบง�าความคิดแบบจารีตนิยม

ให้ประชาชนต้องย�าเกรงสงู แต่กม็ปัีญญาชนทัง้จากในมหาวทิยาลยัและพวกอ่านศกึษาด้วยตนเอง

ที่คิดแตกต่างอยู่บ้าง

 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เศรษฐกิจยุโรปเริ่มพัฒนาเป็นทุนนิยมการค้ามากขึ้น เกิดการปฏิรูป

ศาสนาโปรเตสแตนท์ทีส่่งเสรมิให้คนรูห้นงัสอืเพือ่อ่านคมัภร์ีไบเบลิได้เองและคดิเป็นอสิระเพิม่ขึน้ 

ประชาชนบางส่วนสนใจเรื่องการค้า หัตถกรรม เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ยุโรปมีความก้าวหน้า

เรือ่งการเดนิเรอืและการแสวงหาดนิแดนใหม่ๆ การประดษิฐ์แท่นพมิพ์หนงัสอืทีท่�าให้ผลติหนงัสอื

ได้จ�านวนมากขึ้น ราคาต�่าลง ประชาชนที่สนใจมีโอกาสศึกษาวิทยาการต่างๆ ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น 

ทัง้ด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ ทัง้เพือ่การพฒันาเครือ่งใช้ เทคโนโลยใีนการผลติและการท�าสงคราม 

(สมยัก่อนเป็นยคุนครรฐัต่างๆ ทีม่กีารรบแย่งชงิทีดิ่น ทรพัยากรคน กนัเป็นประจ�า) เพือ่เป็นหนทาง

ในการสร้างชื่อเสียง/ความมั่งคั่งให้ตนเอง 

 การปฏิวัติประชาธิปไตยในอังกฤษ เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง

เท่าการปฏวัิตใินอเมรกิาและฝรัง่เศสในศตวรรษที ่18 เพราะในองักฤษเป็นการปฏวิตัทิีพ่วกขนุนาง

เจ้าที่ดินสามารถบีบบังคับต่อรองให้กษัตริย์ต้องฟังเสียงของสภา ซ่ึงมีตัวแทนมาจากพวกขุนนาง

เจ้าที่ดิน เป็นการปฏิวัติที่มีความรุนแรงจ�ากัด และมีลักษณะปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า

การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศสในศตวรรษต่อมา ซึ่งมีการสู้รบยึดอ�านาจกัน 

อย่างเข้มข้น มองในเชิงเปรียบเทียบอังกฤษในศตวรรษที่ 18-19 เป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง 

แม้จะเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นผู้มีทรัพย์สินเป็นหลักก็ตาม

 การปฏวิตัปิระชาธปิไตยอเมรกิา และฝรัง่เศสในศตวรรษที ่18 เกดิมาจากสภาพแวดล้อม

ทางประวัติศาสตร์หลายปัจจัยประกอบกัน ที่ส�าคัญคือพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่มีการค้า 

ทางไกลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น การแสวงหาเส้นทางเดินเรือใหม่ๆ และการล่าอาณานิคม  

การค้นคว้าและพัฒนาความรูท้างวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีการปฏริปูความเชือ่และแนวปฏบัิติ
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ทางด้านศาสนาคริสต์ การปฏิวัติทุนนิยมอุตสาหกรรม2 และการปฏิวัติทางความรู้ ความคิดของ 

นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญาโดยเฉพาะกลุ่มนักคิดในขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล  

(The Enlightenment) ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 

 นักคิด นักเขียน ในขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผลได้เสนอความรู้และแนวคิดใหม่

ท่ีหกัล้างความรูค้วามเชือ่แบบจารตีนยิม ผ่านข้อเขยีน การพดู ละคร และกจิกรรมสาธารณะต่างๆ 

ท�าให้เกิดการเผยแพร่ความคิด ความรู้ใหม่ เกิดนักเคลื่อนไหวและผู้น�าทางการเมืองสังคม  

พลงัทางความคดิทีแ่พร่หลายไปในยคุทีส่ภาวะการณ์ทางเศรษฐกจิการเมอืงกก็�าลงัมกีารเปลีย่นแปลง

ได้อย่างส�าคัญ พลังความคิดใหม่ที่ชี้แนวทางการสร้างระบบสังคมการเมืองท่ียุติธรรม มีเหตุผล 

มากกว่าระบบสังคมการเมืองแบบศักดินา สามารถพัฒนาไปเป็นพลังทางการกระท�า เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืงแบบก้าวกระโดด จากระบบการเมอืงแบบราชาธปิไตย ไปเป็น

ระบบประชาธิปไตยของชนชั้นผู้มีทรัพย์สิน จากระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาและพาณิชย์นิยม  

ไปเป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม ่ที่ชนชั้นพ่อค้านายทุนก้าวขึ้นมามีความมั่งคั่ง/อ�านาจ

แทนชนชัน้ศกัดนิาเจ้าทีดิ่นใหญ่ และประเทศในยโุรปสามารถพฒันาพลงัการผลติได้อย่างขนานใหญ่

การปฏิวัติทางความรู้ ความคิด ช่วงศตวรรษที่ 15-18 

 ปัญญาชนยุโรปต้ังแต่ยุคกรีกโรมันมาจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)  

ในศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา มักสนใจศึกษาความรู้แบบข้ามสาขา ทั้งทางปรัชญา วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นักวิชาการหรือผู้ใฝ่รู้ (Scholar) ที่ส�าคัญ เช่น โคเปอร์นิกัส 

(ค.ศ.  1473-1543) ฟรานซิส  เบคอน  (ค.ศ.  1516-1620)  กาลิเลโอ  (ค.ศ.  1564-1642)  

เดสคาร์ต  (ค.ศ.  1596-1650)  ไอแซค นิวตัน  (ค.ศ.  1642-1727)  ในยุคตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 

เป็นต้นมา เร่ิมมองมนุษย์ในฐานะที่เป็นคนรับใช้และผู้ตีความธรรมชาติ  มองว่ามนุษย์สามารถ 

ที่จะท�างานดังกล่าวและเข้าใจธรรมชาติได้มาก ถ้าหากมนุษย์ตั้งใจสังเกตในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ทิศทางของธรรมชาติ 

  โคเปอร์นิกัส (ค.ศ. 1473-1543) เสนอทฤษฎีใหม่ จากการค�านวณและการตีความ

วิเคราะห์ของเขา ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางตาม

ความเชื่อดั้งเดิมของนักวิชาการกรีกโบราณ ที่ตอกย�้าโดยค�าสอนของคริสตจักรเรื่องพระเจ้าเป็น 

ผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท�าให้คนในยุโรปเชื่อกันตามมาเป็นพันปี แม้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้

รับรูแ้ละหรอืยงัไม่เชือ่ทฤษฎใีหม่ของโคเปอร์นกิสั แต่เขาคอืผูจ้ดุประกายให้ผูใ้ฝ่รูค้นอืน่ๆ คดิและ

พิสูจน์ต่อ 

 2 Faulkner, Neil. A Marxist History of the World. www.counterfire.oro
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 นักวิทยาศาสตร์ในยุคของกาลิเลโอ  (ค.ศ. 1564-1642)  และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ  

ที่เร่ิมมีเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

(ส่องสิ่งเล็กๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า) และอื่นๆ มากขึ้น เป็นกลุ่มคนที่สามารถสังเกตและ 

ทดลองปรากฏการณ์ของธรรมชาติได้ดีขึ้น พวกเขาได้ค้นพบความจริงทางธรรมชาติและอธิบาย 

ได้อย่างมหีลกัฐานน่าเชือ่ถอื เป็นการสนบัสนนุความรูใ้หม่ให้เริม่น่าเชือ่ถอื และแพร่หลายเพิม่ขึน้3 

แม้กาลิเลโอจะถูกทางคริสตจักรบีบบังคับไม่ให้เผยแพร่ความคิดเรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง

ระบบสรุยิจกัรวาล (ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลาง) แต่งานเขียนของเขาแพร่ออกไปอย่างไม่มใีครหยดุยัง้ได้

  เดส์คาร์ต (ค.ศ. 1596-1650) นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญา มองว่าเราสามารถศึกษา  

เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ของคณิตศาสตร์ นักวิชาการในกลุ่มนี้ 

เริ่มเสนอสิ่งที่เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร ์คือ การสังเกต ทดลอง ใช้หลักเหตุผล รวมทั้งหลัก

คณติศาสตร์ เพือ่ค้นหากฎของระบบธรรมชาต ิอย่างที่นวิตนั (ค.ศ. 1642-1727) ได้ค้นพบกฎแห่ง 

ความโน้มถ่วงของโลกและจักรวาล

ขบวนการ The Enlightenment4 (การท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล) 

 นักคดินักเขยีน นกัวทิยาศาสตร์ ปัญญาชนยโุรปตัง้แต่กลางศตวรรษที ่17 เริม่ตัง้ข้อสงสยั

และปฏิเสธกรอบความคิดแบบงมงายล้าหลังของชนช้ันน�าและประชาชนในยุคนั้นท่ีเช่ือในเรื่อง 

เทวสิทธิ เทวอ�านาจของกษัตริย์และคณะนักบวชคริสตจักรคาทอลิก เชื่อในเรื่องศักดิ์สิทธิ์  

โชคลางของขลัง ติดต่อกันมาราวพันปี ยุคราวศตวรรษท่ี 5 ถึง 15 เป็นยุคท่ีนักประวัติศาสตร ์

เรียกว่ายุคมืด ในยุคนี้คนที่คิดแตกต่างหรือมีพฤติกรรมที่สังคมที่มีสิทธิอ�านาจตั้งข้อสงสัย อาจถูก

ทางการประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นด้วยข้อหาแม่มด (และพ่อมด) ได้

 พวกนักคิดในกลุ่ม Enlightenment ในศตวรรษที่ 17-18 เสนอแนวคิดใหม่ว่า มนุษย์

ควรคิดอย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ (ซึ่งรวมคณิตศาสตร์) พวกเขาค้นพบด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ (การสังเกต บันทึก ค�านวณ ทดลอง ฯลฯ) ว่าโลกไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

อย่างที่นักปรัชญา ตั้งแต่ยุคอริสโตเติล,  ปโตเลมี และคริสตจักรอธิบายให้คนเชื่อต่อเนื่องกันมา

ราวพันปี การที่พวกนักวิทยาศาสตร์ยุคศตวรรษที่ 17-18 ค้นพบและเสนอว่าโลกเป็นเพียง 

3 Johnston, Sean F. History of Science Oxford, 2009.
4 มีการแปลคำาน้ีหลายอย่าง เช่น ยุครู้แจ้ง ยุคเรืองปัญญา ยุคภูมิธรรม ยุคส่องสว่างทางปัญญา ฯลฯ ในภาษาฝร่ังเศส 

เยอรมัน และอื่นๆ ใช้คำานี้หมายถึงแสงสว่างหรือการรู้แจ้งคล้ายๆ กัน นักคิดยุโรปในยุคนั้นมองว่า แสงสว่างแห่งเหตุผล

และความรู้ท่ีแท้จริงจะขับไล่ความมืดของความเชื่อแบบงมงายและการใช้อำานาจเผด็จการที่ไม่เป็นธรรมในยุโรปยุคนั้น  

(ศตวรรษที่ 17-18) ออกไปได้
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ดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยจักรวาล ดาวเคราะห์ทั้งหลายต่าง 

โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างเป็นระบบตามกฎของธรรมชาติ เป็นการเสนอข้อเท็จจริงที่มีนัยขัดแย้ง

กับความเชื่อเดิมเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง 

 การค้นพบและยืนยันความรู ้ใหม่นี้ท�าให้กลุ ่มคนท่ีมีปัญญาสนใจการอ่าน การฟัง  

การเรียนรู้ เกิดแนวคิดใหม่ว่ามนุษย์สามารถที่จะค้นคว้าและเรียนรู้กฎของธรรมชาติและ 

กฎทางสงัคมได้ มนษุย์ควรจะมสีทิธเิสรภีาพประชาธปิไตยในสงัคม เพือ่สร้างชวีติและสงัคมทีด่ข้ึีน 

นี่คือ การปฏิวัติทางความรู้คร้ังส�าคัญของมนุษยชาติ ท่ีเป็นรากฐานในการน�าไปสู่การปฏิวัติ

ประชาธิปไตยแบบทุนนิยมทั้งการปฏิวัติอเมริกัน (ค.ศ. 1775-1782) และการปฏิวัติฝรั่งเศส  

(ค.ศ. 1789-1799) ที่ได้มีผลสะเทือนต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกตามมา 

 ในขณะที่ปัจจัยทางสภาพเศรษฐศาสตร์การเมือง มีบทบาทในการปฏิวัติประชาธิปไตย 

ทั้งในฝรั่งเศสและอเมริกาอย่างส�าคัญ ระบบฟิวดัลหรือศักดินาแบบยุโรปในยุคศตวรรษที่ 17-18 

เริ่มกลายเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมที่ล้าหลัง ที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อทุนนิยมอุตสาหกรรม 

ท่ีเริม่เกดิขึน้ในศตวรรษที ่18 แต่ทัง้เศรษฐกจิการเมอืงและความคดิจติส�านกึของมนษุย์ กเ็กือ้หนนุ

กนัและกนัอย่างแยกไม่ออก และพลงัความคดิ จติส�านกึของนกัปฏวิตัปิระชาธปิไตยและประชาชน

ที่สนับสนุนการปฏิวัติดังกล่าวคือพลังส�าคัญ 

 พวกนกัปรชัญายโุรปในศตวรรษที ่17-18 เช่น จอห์น ลอ็ค (ค.ศ. 1632-1704) อาดัม สมธิ 

(ค.ศ. 1723-790) ทีติ่ดตามเรือ่งราวการค้นพบทางวทิยาศาสตร์ในยคุนัน้ด้วย รวมทัง้กลุม่คนทีเ่ป็น 

นักอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ ผู้เริ่มเข้าใจทั้งเรื่องชีวิตและสังคมเพิ่มข้ึน เริ่มคิดว่า เมื่อนักวิทยาศาสตร ์

ค้นพบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์สังคมก็น่าจะค้นหากฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมได้ด้วยหลักการคล้ายกัน จึงน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

การเมือง สังคมวิทยา กฎหมาย และอื่นๆ ที่เป็นองค์ความรู้ท่ีมีฐานยึดโยงกับเหตุผล การใช้ 

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ สนับสนุน ซึง่แตกต่างไปจากค�าอธบิายแบบคร�า่คร ึจารตีนยิมของพวกนกับวช

และกษัตริย์ราชาธิปไตย ผู้อ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกอย่าง รวมทั้งสร้างสังคมที่นักบวช

และกษัตริย์มีอ�านาจสิทธิความชอบธรรมมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว มนุษย์เราไม่สามารถหรือ 

ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อีกแล้ว

 งานเขียนที่สะท้อนความรู้และความคิดใหม่ในยุคใหม่เห็นได้ชัดมากข้ึนในงานเขียนของ

นกัวทิยาศาสตร์ นกัปรชัญาต้ังแต่ กาลเิลโอ (ค.ศ. 1564-1642) ผูส้นบัสนนุทฤษฎใีหม่ว่าดวงอาทิตย์

เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล ที่ดวงดาวต่างๆ โคจรอย่างเป็นระบบตามกฎธรรมชาติ  

จอห์น ลอ็ค (ค.ศ. 1632-1704) ผูเ้สนอว่ารฐับาลได้สทิธอิ�านาจในการปกครองมาจากความเหน็ชอบ

ของประชาชนและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ถ้ารัฐบาลท�าลายสิทธินั้น ประชาชนมีสิทธิ 

ที่จะโค่นล้มรัฐบาล ไอแซค นิวตัน (ค.ศ. 1642-1727) ผู้เสนอทฤษฎีทั่วไปของแรงโน้มถ่วงของโลก 
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ที่ใช้อธิบายการโคจรของโลก ดวงจันทร์ ดาวต่างๆ ได้ชัดเจน และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ  

มาจนถงึงานเขยีนด้านวรรณกรรม ปรชัญา ประวตัศิาสตร์ การเมอืง ของนกัเขยีนฝรัง่เศสวอลแตร์ 

(ค.ศ. 1694-1778) ผูคั้ดค้านเผด็จการ รักความเป็นธรรม ความมมีนษุยธรรม ความใจกว้าง อดกลัน้ 

และยัง ยาค รุสโซ  (ค.ศ. 1712-1778) ผู้อธิบายเรื่องสัญญาประชาคมระหว่างรัฐและประชาชน

อย่างชดัเจน และอมิมานเูอล คานท์ (ค.ศ. 1724-184) นกัปรชัญาผูส้นบัสนนุว่ามนษุย์ควรประพฤติ

ปฏิบัติตามกฎของเหตุผลและกฎของศีลธรรมที่ถือเป็นกฎสากลที่ใช้ได้ส�าหรับทุกคน ธอมัส  เพน 

(ค.ศ. 1737-1809) ชาวองักฤษ นักสาธารณรัฐนิยมผูส้นบัสนนุการปฏวิตัขิองชาวอาณานคิมอเมรกินั 

 นักคดิในขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตผุลเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิแนวคดิเสรนียิม สากลนยิม 

แยกโลกของฆราวาสออกจากศาสนา และการต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการ (Despotism) 

ต่อต้านการอ้างสิทธิอ�านาจเด็ดขาด (Anti-Authoritarian) ของคริสตจักรและกษัตริย ์

แบบสมบูรณาญาสิทธิราช

 ในยุโรปมีการจัดตั้งสมาคมและส�านักการศึกษา (Academy) ศูนย์รวมของผู้สนใจวิทยา

ความรู ้ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ สมาคมเหล่านี้จัดปาฐกถา การสาธิตการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ การอภิปรายต่อสาธารณะ การประกวดความเรียง ฯลฯ เริ่มขึ้น ช่วงแรกมีการริเริ่ม

จัดตั้งกันเองในหมู่คนชั้นสูง คนชั้นกลาง ผู้มีการศึกษา และภายหลังในบางประเทศในยุโรป  

รัฐบาลให้ความสนบัสนุนเพราะต้องการพฒันาเทคโนโลย ีในปี ค.ศ. 1789 (ปีแห่งการปฏวิตัฝิรัง่เศส)  

มสีมาคมวทิยาศาสตร์แบบทางการในยโุรปมากกว่า 76 แห่ง พวกเขามกีารจดัปาฐกถา การอภปิราย 

การสาธิต การทดลอง การประกวดความเรียงกันเป็นประจ�า รวมทั้งมีการพิมพ์เผยแพร่บทความ 

จุลสาร นิตยสารต่างๆ ด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในยุคศตวรรษท่ี 18-19 ได้พัฒนาโดย 

ผูใ้ฝ่รู ้สมาคมและส�านกัของผูส้นใจวทิยาศาสตร์ มากกว่าโดยมหาวทิยาลยั รสุโซเริม่มชีือ่เสยีงจาก

การชนะการประกวดความเรยีงของสมาคมวชิาการสมาคมหนึง่และประชาชนกลุม่ทีส่นใจกน็ยิมอ่าน

 นักคิด นักเขียน นักท�าหนังสือพิมพ์ นักพูด เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่ความรู้

ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัชญา ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะวรรณกรรม 

ละคร ฯลฯ5 ตัวอย่างของหนังสือที่ส�าคัญ คือ สารานุกรมความรู ้ (Encyclopedia) ฉบับภาษา

ฝรัง่เศส ชดุที ่Denis Diderot (ค.ศ. 1685-1759) และ Sean Le Rond D’Aembert เป็นบรรณาธกิาร 

เขาได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา ราว 150 คน รวมทั้งวอลแตร์  (ค.ศ.  1694-1778)  

รุสโซ  (ค.ศ.  1712-1778)  มองเตสกิเออ  (ค.ศ.1689-1755) ฯลฯ) มาช่วยกันเขียนบทความ

อธบิายความรูใ้นหวัข้อเรือ่งต่างๆ ทัง้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการท�ามาหากนิ ปรชัญา สงัคม ฯลฯ 

5 www.wikipedia.org Age of Enlightenment, Education in Age of Enlightenment. 

 www.encyclopedia.com – The Enlightenment
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บรรณาธิการหนังสือสารานุกรมชุดนี้ผู้เป็นปัญญาชนส�าคัญในขบวนการยุคท�าให้โลกสว่างด้วย
เหตุผล (The Enlightenment) ได้เขียนแสดงจุดยืนชัดเจนว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของ
ประชาชน จากที่เคยถูกครอบง�าโดยคริสตจักร ให้คิดในเชิงเหตุผล ศึกษาเข้าใจโลกที่เป็นจริง 
และต้องการให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกด้าน
 หนังสอืสารานกุรมชดุนีพ้มิพ์ทยอยออกมาในช่วง 25 ปี ก่อนการปฏวิตัฝิรัง่เศสไม่นานนกั 
คือในช่วง ปี ค.ศ. 1751-1772 เป็นหนังสือที่ท้าทายความคิดเก่าที่สร้างความฮือฮาในหมู่ผู้สนใจ
การอ่านและการแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นหนังสือขนาดใหญ่ (ที่ทยอยพิมพ์ออกมาในรอบ 25 ปี)  
รวม 28 เล่ม มีบทความรวมแล้วกว่า 7 หมื่นบทความ ภาพประกอบกว่า 3 พันภาพ แต่ละเล่ม
พิมพ์ครั้งละ 1,500-4,000 ฉบับ เป็นหนังสือขายดีที่แพร่ไปท่ัวฝรั่งเศสในหมู่คนท่ีอ่านหนังสือได้ 
และยังได้เผยแพร่ไปทั่วยุโรปด้วย เพราะในยุคนั้นคนมีการศึกษาในยุโรปมักจะรู้ภาษาฝรั่งเศส  
ซ่ึงมลีกัษณะคล้ายภาษาสากลในยโุรป ถดัมาจากภาษาลาตนิ ฝรัง่เศสซึง่มคีวามเจรญิก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจสังคมมากที่สุดในยุโรป ในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ประเทศอื่นๆ 
อยากเรียนรู้ อยากท�าตามแบบอย่าง 
 หนังสือและกลุ่มนักเขียนชุดนี้มีอิทธิพลที่ส�าคัญต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789  
(และในสหรฐัฯ ด้วย) แม้รฐับาลระบบกษตัรย์ิฝรัง่เศสทีจ่ารตีกลวัความคดิใหม่และการเปลีย่นแปลง
จะประกาศห้ามพิมพ์หนังสือสารานุกรมชุดน้ีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1759 แต่มีการแอบพิมพ์เผยแพร่  
ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนชั้นสูงบางคนที่มีการศึกษาและเริ่มมีความคิดแบบสมัยใหม่ 
ประเทศอื่น เช่น อังกฤษ เยอรมัน ก็มีการจัดท�าหนังสือสารานุกรมอภิปรายความรู้หัวข้อต่างๆ  
ด้วยเช่นกนั ชาวอเมรกินั (ชาวองักฤษและยโุรปทีอ่พยพไปสร้างอาณานคิมทีอ่เมรกิาเหนอื) ทีม่กีาร
ศึกษาก็ได้อ่านงานของนักคิดนักเขียน อังกฤษ ฝรั่งเศส
 นอกจากสมาคมและส�านักการศึกษา  (Academy)  ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในยุคนั้น
ประชาชนทั่วไปในฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ ที่มีความสนใจในการอ่าน และการถกเถียงกันทั้งในเรื่อง
ศาสนา สังคม และเรื่องอื่นๆ สามารถที่จะไปอ่านหนังสือได้ในห้องสมุดสาธารณะ และร่วมชุมนุม
พูดคุยถกเถียงกันได้ในร้านกาแฟ โรงเตี้ยม (ขายเหล้า เบียร์) หอพักช่างก่อสร้าง สโมสรนักพูด  
นักโต้วาที ฯลฯ ที่มีอยู่ทั่วไปได้ ร้านกาแฟบางแห่งเชิญนักคิดนักเขียน นักพูด มาปาฐกถาหรือ 
ร่วมอภิปรายแลกเปลีย่น ในร้านกาแฟและโรงเตีย้มมักมหีนงัสอืพมิพ์ นติยสาร จลุสาร ให้ลกูค้าอ่านด้วย 
 สมัยนั้นมีคนที่อยากเป็นนักเขียนจ�านวนหนึ่ง ซ่ึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ประสบความส�าเร็จ
เป็นนกัเขยีนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั แต่กเ็ป็นนกัเขยีนระดบัรองๆ ทีช่่วยน�าความคดิของนกัคดินกัเขยีน
คนส�าคญัไปเขยีนเล่าต่อ (เช่นลงในนติยสาร จลุสาร ทีค่นทัว่ไปอ่านกนั) นอกจากหนงัสอืเรือ่งความรู้ 
ปรัชญาต่างๆ แล้ว หนงัสอืประเภทนวนยิายและบทความเสยีดสวีพิากษ์วจิารณ์สงัคมของวอลแตร์ 
(ค.ศ. 1649-1728) รุสโซ (ค.ศ. 1712-1778) และนักเขียนคนอื่น รวมท้ังบทละครเสียดสี  

วิพากษ์วิจารณ์สังคม ก็เข้าถึงประชาชนที่สนใจได้มาก 
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 ในหมู่คนชั้นสูง คนชั้นกลาง นักเขียน ศิลปิน ชนช้ันน�าทางการเมือง สังคมนิยมจัด 

พูดคุยเสวนากันในห้องรับแขกของบ้านคนมีฐานะ (Salon) บรรยากาศของการแลกเปลี่ยน 

ทางความคิดเห็น ความรู ้ จึงแพร่หลายทั้งในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก  

มีการอ่านและแลกเปลี่ยนกันในหมู่ปัญญาชน ในประเทศใกล้เคียงกันด้วย หนังสือส�าคัญของ 

จอห์น ล็อค นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ วอลแตร์ รุสโซ นักเขียนความเรียง นวนิยาย ละคร

ฝรัง่เศส อาดมั สมธิ (ค.ศ. 1723-1790) นกัปรชัญาสงัคมและนกัเศรษฐศาสตร์เสรนียิมชาวองักฤษ

เป็นที่รู้จักกันในหลายประเทศ ทั้งโดยการที่ปัญญาชนบางคนอ่านภาษาต่างประเทศได้ โดยการ

แปล การน�าไปเขียนถึง ไปเล่าต่อ เบนจามิน  แฟรงคลิน (ค.ศ. 1706 -1790) ปัญญาชน  

นักวิทยาศาสตร์ ผู้น�าการปฏิวัติอเมริกันคนส�าคัญคนหนึ่งเดินทางมายุโรปหลายครั้ง อ่านหนังสือ

และคบหากับพวกนักคิดนักเขียนทั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษ

บทบาทของผู้น�าทางความคิดชาวยุโรปในศตวรรษที่ 17-18 

 การเปลี่ยนแปลงทางความรู้ ความคิด เรื่องธรรมชาติและสังคมอย่างขนานใหญ่ในยุโรป

ในช่วงราวปี ค.ศ. 1650-1800 ได้รับขนานนามว่า ยุคท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล (The Age of 

Enlightenment) ซึ่งหมายถึงยุคที่เกิดขบวนการปัญญาชน นักคิด นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ 

ในยุโรปตะวันตก เผยแพร่ความคิดใหม่ที่ท้าทาย วิพากษ์วิจารณ์การอ้างสิทธิอ�านาจแบบเด็ดขาด

ของศาสนจักรคาทอลิก และกษัตริย์ราชาธิปไตยแบบมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ (Absolutism) ระบบ

ความคิดความเชื่อแบบเชื่อผีสางเทวดาหรืออ�านาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ (Superstition) 

 นีค่อืขบวนการทางปัญญาแบบหลวมๆ นกัคดิในกลุม่นีท้ีเ่กดิในหลายประเทศในยโุรปและ

ในช่วงเวลาที่ต่างกันบ้าง แต่ละคนเสนอแนวคิดแตกต่างกันในบางประเด็น รวมทั้งพวกเขาโต้แย้ง

กันในเชิงวิชาการ เชิงปรัชญาอย่างจริงจังด้วย แต่โดยรวมแล้วพวกเขามีแนวคิดใหญ่ๆ ร่วมกัน 

ที่ท�าให้เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงสังคมคือ เน้นความส�าคัญของการตั้งข้อสงสัย การใช้หลัก

เหตผุล การวเิคราะห์ ค้นคว้าทดลองอย่างเป็นวทิยาศาสตร์ ความมใีจกว้าง อดกลัน้ทีจ่ะรบัฟัง

ความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างของคนอื่น (Toleration) การให้ความส�าคัญกับเรื่อง

เสรีภาพ  ความเป็นมนุษย์นิยม  และปัจเจกชนนิยม  การคิดด้วยตนเอง แทนท่ีจะถูกก�ากับ 

โดยคนอ่ืน การตระหนกั/ให้ความส�าคัญเรือ่ง สทิธคิวามเป็นมนษุย์ สญัญาประชาคมท่ีมกีารตรวจ

สอบถ่วงดุลจากประชาชน ซึ่งแม้ในยุคนั้น พวกเขาจะหมายถึงแค่เสรีชนชายผู ้มีทรัพย์สิน  

แต่ก็เป็นความคิดที่ก้าวหน้าในยุคที่มีแต่เจ้า ขุนนาง และนักบวชอภิสิทธิ์ชนส่วนน้อย ที่มีอ�านาจ

แบบเบ็ดเสร็จ
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 ความรู้และแนวคิดใหม่ของนักคิดคนส�าคัญในกลุ่มนี้เกิดข้ึนในบริบทสภาพแวดล้อมของ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส�าคัญในยุคก่อนหน้านี้ และระหว่างนั้น ทั้งเรื่อง 

พัฒนาการของเทคโนโลยีในการท�ามาหากินและในการท�าสงคราม  การปฏิรูปโปรแตสแตนท์

และการต่อต้านการปฏิรูปศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก  ความก้าวหน้าในเรื่องการเดินทางทาง

ทะเล  การพัฒนาเรื่องการใช้พลังงานไอน�้าแทนแรงงานสัตว์  การขยายตัวของการผลิตและ

ค้าขายระหว่างประเทศ  การค้นพบดินแดนใหม่และการล่าอาณานิคม  ความขัดแย้งและ

พัฒนาการของระบบความเชื่อในเรื่องศาสนาและระบบการเมือง  การปฏิวัติทางเกษตรและ

อุตสาหกรรม การถ่ายทอดความรู้ ความคิดอ่านของนักคิดนักปราชญ์ผ่านหนังสือ (ทั้งหนังสือ

เล่ม จุลสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์) ที่มีการพิมพ์ได้จ�านวนมากและราคาต�่าลง ฯลฯ6 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและระบบนิเวศสังคมท่ีกล่าวมาท้ังหมดมี

อิทธิพลต่อการพัฒนาการทางความคิดของนักคิด นักปรัชญาผู้แสวงหาความรู้และความจริงใน

สังคม และในขณะเดียวกันความคิดและความรู้ใหม่ที่พวกนักคิดเหล่านี้น�าเสนอเผยแพร่ต่อ

สาธารณะทั้งการเขียนและการพูด ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดของท้ังชนช้ันน�า  

คนชั้นกลาง ให้ขับเคลื่อนการปฏิวัติทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสังคมอย่างส�าคัญ

 ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังการ

ผลิตของมนุษย์ นักปรัชญาการเมือง เช่น จอห์น  ล็อค  ยังยาค  รุสโซ  ธอมัส  เจพเฟอร์สัน 

ธอมัส เพน อาดัม สมิธ ฯลฯ ได้สร้างองค์ความรู้ทางสังคมการเมืองที่มีอิทธิพลผลักดันการปฏิวัติ

ทางการเมอืง ซึง่มองในแง่เศรษฐศาสตร์การเมอืงแล้ว นีค่อืการเปลีย่นแปลงทางด้านความสมัพนัธ์

ทางสงัคมในการผลติ จากระบบเศรษฐกจิยคุศกัดนิาฟิวดลัทีพ่ึง่การเกษตรและหตัถกรรมทีอ่าศยั

แรงงานฝีมือไปสูยุ่คทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรและพลังงานสมัยใหม่7

 ยุคนี้คือก้าวที่ส�าคัญของมนุษยชาติ ที่มนุษย์กลุ่มใหญ่สามารถเปลี่ยนกรอบความคิดจาก

กรอบความคิดเดิมที่มองเรื่องกาลเวลา ชีวิต และสังคม เหมือนกับเป็นวัฏจักรที่วนกลับไปกลับมา 

ซ�้าซาก เป็นการมองว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาชีวิตและสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

ในชีวิตปัจจุบันได้ (ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบรอโลกหน้าหรือสวรรค์ตามคติความเชื่อทางศาสนา)  

ระบบอภสิทิธิช์นของเจ้าขนุมลูนายและศาสนจกัรแบบรวมศนูย์อ�านาจ ทีเ่คยครอบง�าให้คนส่วนใหญ่

เชื่อศรัทธามาราวพันปี (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-15) ถูกแทนที่ด้วยการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

6Hampson, Norman. The Enlightenment Penguin Books, 1990. Burns, James Macgregor, Fire and Light 

How the Enlightenment Transformed Our World Thomas Dunnie Book, 2014. 
7อ่านแนวคิดของนักคิดนักเขียนเหล่านี้ได้ใน วิทยากร เชียงกูล ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, สายธาร  

พิมพ์ครั้งที่ 5, 2555.
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของชนช้ันผู้มีทรัพย์สิน (เจ้าท่ีดินและ

พ่อค้านายทนุ) และระบบเศรษฐกจิสงัคมแบบทนุนยิมอตุสาหกรรม ทีม่ผีลเปลีย่นแปลงต่อวถิชีวีติ

และสังคมมนุษย์ทั้งในอเมริกา ยุโรป และต่อมาทั่วโลกแบบก้าวกระโดด 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (รวมทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ) ท่ีโด่งดังและมีอิทธิพล 

มากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์โลกสมยัใหม่คือ การปฏวิตัอิเมรกินั (ค.ศ. 1775-1882) และการปฏวิตัิ

ฝรัง่เศส (ค.ศ. 1789) 

สงครามเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา 

 หลังการค้นพบและยึดครองอเมริกาเหนือโดยอังกฤษและฝรั่งเศส คนอังกฤษและ 

ชาวยุโรปอื่นๆ ได้อพยพไปตั้งหลักแหล่งในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นตามล�าดับ ทั้งพวกที่หลบหนีจาก

อันตรายและความวุ่นวายของสงครามในยุโรป พวกที่ต้องการที่ดินท�ากินและความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ พวกที่ต้องการเสรีภาพที่จะนับถือศาสนานิกายใหม่ ผู้อพยพไปตั้งรกรากส่วนใหญ ่

คือเสรีชนผู้มีการศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ พวกเขาผ่านหรือเรียนรู ้ประสบการณ์จาก

สงครามกลางเมืองอังกฤษ ที่รัฐสภาขุนนางได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบกษัตริย์แบบใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จ

มากไปอาจถูกโค่นล้ม และรัฐสภาเป็นผู ้แต่งต้ังกษัตริย ์ที่ยอมรับอ�านาจของรัฐสภาได้8  

ชาวอาณานิคมอเมริกันสร้างระบบรัฐสภาระดับมลรัฐที่พลเมืองชายเสรีชน มีสัดส่วนในการออก

เสียงมากกว่ารัฐสภาขุนนางของอังกฤษ ชาวอาณานิคมเริ่มไม่พอใจกับการที่ต้องจ่ายภาษีให ้

เจ้าอาณานิคมองักฤษทีพ่วกเขาไม่มตัีวแทน และไม่เหน็ว่ารฐับาลองักฤษจะช่วยพวกเขาได้ตรงไหน 

พวกเขาต้องการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่พวกเขาท�ากันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งเมือง 

แม่อังกฤษที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ 

 อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือในทศวรรษ 1770 ผู้ตั้งรกรากที่มีทรัพย์สิน 

ส่วนใหญ่คอืพ่อค้าในนคิมทางเหนอืและเจ้าทีดิ่นทีม่ทีาสจากนคิมทางใต้ พวกเขาร่วมมอืกนัต่อต้าน

การเพิม่ภาษใีหม่ๆ ของรฐับาลเจ้าอาณานิคมองักฤษ ซึง่อยูห่่างไกลออกไป 8 พนัไมล์ รฐับาลองักฤษ

ผู้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการท�าสงคราม 7 ปีกับฝรั่งเศสทั้งในสมรภูมิยุโรป อเมริกา อินเดีย และ 

ในท้องทะเล หวังจะผลักภาระค่าใช้จ่ายการบริหารจักรวรรดิอังกฤษไปยังอาณานิคมของตนใน

อเมริกาเหนือ แต่ชาวอาณานคิมอเมรกินัส่วนใหญ่เริม่คดัค้านการเสยีภาษใีหม่ๆ โดยไม่มผีูแ้ทนของ

ตนในรฐัสภาทีอ่งักฤษ เมือ่ชาวอาณานคิมอเมรกินัประท้วงไม่ยอมเสยีภาษชีา และองักฤษส่งทหาร

มาปราบปรามในปี ค.ศ. 1775 ชาวอาณานิคมอเมริกันกลุ่มหนึ่งจึงโต้กลับ ผู้แทนมลรัฐ 13 แห่ง  

ตอนนั้นประชุมกันอยู่นานกว่าจะตัดสินใจท�าสงครามกับอังกฤษเพื่อสร้างประเทศที่เป็นอิสระ 

2Tristan Fischer Lessons from The American Revolution www.historyfuturenow.com
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  การปฏิวัติอเมริกัน (ค.ศ. 1775-1782) เป็นเรื่องของการประกาศอิสรภาพของชาว

อาณานคิม ซึง่ส่วนใหญ่คือชาวองักฤษ ไอริช สก๊อต ชาวดชัท์ และชาวยโุรปอืน่ ท่ีพ่อแม่ของพวกเขา

และตวัพวกเขาเองอพยพไปต้ังต้นชวีติใหม่ในทวปีอเมรกิาเหนอื ชาวอาณานคิมส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

ผู้ที่ไปจากอังกฤษยังผูกพันทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จงรักภักดีต่ออังกฤษประเทศแม่  

ในตอนแรกพวกชาวอาณานิคมต้องการเรียกร้องแค่เรื่องการปฏิรูประบบภาษีและการปกครอง 

ที่เป็นอิสระเพิ่มขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลอังกฤษใช้ท่าทีแข็งกร้าว ส่งทหารมาข่มขู่ คุกคาม แบบไม่ยอม

ผ่อนปรนตามข้อเรียกร้อง ชาวอาณานิคมจึงต่อต้าน และมีความคิดแยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษ

เพ่ิมขึน้ตามล�าดบั ตอนแรกมผีูแ้ทนมลรฐัส่วนน้อย (ในยคุนัน้มด้ีวยกนั 13 มลรฐั) เท่านัน้ท่ีมแีนวคดิ

ก้าวหน้าถงึขัน้จะท�าสงครามประกาศอสิรภาพจากรฐับาลองักฤษเลย แต่การทีร่ฐับาลองักฤษใช้ท่าที

แข็งกร้าวและส่งทหารมาปราบปรามควบคุมมากกว่าท่ีจะยอมเจรจา ท�าให้สถานะการณ์บานปลาย 

และหลังจากการประชุม การลอบบี้กันอย่างเข้มข้นของผู้แทนมลรัฐกลุ่มที่มีแนวคิดก้าวหน้า  

เสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมผู้แทนมลรัฐ 13 มลรัฐถึงได้ตัดสินใจประกาศสงครามกับรัฐบาลอังกฤษ

 นอกจากเรื่องความไม่พอใจต่อการถูกเก็บภาษีเพิ่มโดยไม่มีผู ้แทนในสภาแล้ว  

ชาวอาณานิคมอเมริกันยังไม่พอใจที่รัฐบาลอังกฤษไปตกลงกับฝรั่งเศสว่าอังกฤษจะไม่บุกเบิก 

ขยายดินแดนไปทางตะวันตกของอเมริกาในขณะนั้น ซ่ึงเป็นถ่ินของคนพื้นเมืองท่ีชาวอาณานิคม

อเมริกันผิวขาวคาดหวังที่จะไปบุกเบิกครอบครอง

 แนวความคิดของนักคิดยุโรปเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยในยุโรปมีอิทธิพลต่อชนช้ันน�า

อเมริกันหลายคน ซึ่งเป็นผู ้มีการศึกษา ติดตามอ่านหนังสือ ผู ้น�าการปฏิวัติอเมริกันอย่าง 

เบนจามนิ แฟรงคลนิ (ค.ศ. 1706-1790) เป็นนกัวทิยาศาสตร์ทีค่ดิในแนวเหตผุล ทอมสั เจฟเฟอร์สนั 

(ค.ศ. 1743-1826) เป็นนักกฎหมายและนักวิชาการหลายแขนงที่ติดต่อสัมพันธ์กับนักคิดในยุโรป 

บทความจากจลุสารเล่มเลก็ๆ เรือ่ง “จิตส�านกึเพือ่ส่วนรวม” ของทอมาส เพน (ค.ศ. 1737-1809)  

นกัคดินักเขยีนจากองักฤษผูอ้พยพไปอยูอ่เมรกิาในช่วงนัน้ และเป็นผูต่้อต้านระบบกษตัรย์ิมอี�านาจ

เต็ม ช่วยตอกย�้าให้คนอเมริกันมองเห็นการเอาเปรียบของรัฐบาลราชาธิปไตยของอังกฤษและ 

คิดไปในแนวทางประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ เพื่อก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่เพิ่มขึ้น 

 ปัจจัยหนุนช่วยการปฏิวัติเพื่อเอกราชที่ส�าคัญคือ ชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เป็นคน 

อ่านออกเขยีนได้ เป็นเกษตรกรก้าวหน้า เป็นช่างฝีมอื ผูป้ระกอบการ ปัญญาชน มแีนวคดิอปุนสิยั

แบบก้าวหน้าที่จะไปผจญภัย ไปสร้างโลกใหม่อยู่แล้ว บ้างก็เป็นพวกปฏิรูปศาสนาท่ีลี้ภัยไป  

ชาวอาณานิคมอเมริกันได้ไปอยู่อาศัยในประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่มีประชากรพื้นเมืองอยู่  

มทีรัพยากรอุดมสมบูรณ์ พวกเขามีความหวังและตระหนักมากขึ้นว่าพวกเขาสามารถสร้างฐานะ

ขึ้นได้ด้วยตัวพวกเขาเองโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งรัฐบาลอังกฤษ
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 หลังจากท�าสงครามกับกองทหารอังกฤษอยู่ 7 ปี ชาวอาณานิคมอเมริกันได้ชัยชนะ 

เน่ืองจากองักฤษส่งทหารไปได้จ�ากดัเพราะอเมรกิาอยูห่่างไกลไปจากองักฤษ 8 พนัไมล์ ต้องใช้เวลา

เดินทางด้วยเรือใบถึง 6 สัปดาห์ และมีความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติสูงด้วย ท้ังทหารท่ีอังกฤษ 

ส่งไปรบกเ็ป็นทหารรบัจ้างจ�านวนมาก ขณะทีช่าวอเมรกินัอาสาสมคัรเป็นทหารรบด้วยอดุมการณ์ 

เพื่อสร้างประเทศชาติใหม่ของพวกเขาเอง นอกจากนี้ฝรั่งเศส (และสเปนด้วย) ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ

อังกฤษก็แอบช่วยเหลือ รวมทั้งให้เงินกู้ฝ่ายรัฐบาลอาณานิคมอเมริกันด้วย

 เมื่อชาวอาณานิคมชนะ พวกเขาจัดตั้งประเทศสหรัฐแห่งอเมริกา ที่เป็นสาธารณรัฐและ

เป็นประชาธิปไตยแบบนายทุนที่เฉพาะผู้ชายผิวขาวที่มีที่ดินและเสียภาษีมีสิทธิเลือกผู้แทน  

แต่ไม่รวมทาสผิวด�า ชนพื้นเมือง ผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ชาวอาณานิคมส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ 

(ยกเว้นทาสผวิด�าและชาวพืน้เมอืง) เป็นคนผวิขาวทีเ่ป็นชนชัน้กลางหรอืคนระดบัล่างทีไ่ม่แตกต่าง

กันมาก แม้จะมีเจ้าที่ดิน เกษตรกรรวย นายทุนพ่อค้า อยู่จ�านวนหนึ่ง แต่ก็เป็นพวกที่เริ่มพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อเมริกาไม่มีระบบการปกครองแบบเจ้าขุนมูลนายเหมือนในยุโรป  

แม้ตอนนัน้ยอร์ช วอชงิตนั (ค.ศ. 1732-1799) ผูพ้ฒันาจากเจ้าทีด่นิเป็นนายพลทีค่มุกองทพัทัง้หมด 

และรบชนะอังกฤษได้จะมีชื่อเสียงมีอ�านาจบารมีมาก ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีด้วย 

คะแนนเสียงท่วมท้นแบบไม่มีคู่แข่ง ก็ไม่ได้มีความคิดที่ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ หรือ 

ถ้าสมมติว่าถ้าเขาเกิดคิดเช่นนั้น เขาก็คงท�าได้ไม่ส�าเร็จ เพราะอาณานิคมอเมริกาพัฒนามาแบบ 

ผู้บุกเบิกที่ร่วมมือกันสร้างชุมชนและมลรัฐ ที่มีความเป็นอิสระพึ่งตนเองได้ มากกว่าประเทศ 

ที่พึ่งรัฐบาลกลางแบบรวมศูนย์

การปฏิวัติประชาธิปไตยในฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789-1799) 

 การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวอเมริกันชนะอังกฤษได้ 6 ปี ความคิดของ 

นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส ชาวอังกฤษ สก๊อต ก้าวหน้า เริ่มแพร่หลายในหมู่ชาวยุโรปและ 

ชาวอเมรกินัก่อนหน้านี ้แนวคดิของปัญญาชนเหล่านีส่้งผลต่อการปฏวิตัทิัง้ในอเมรกิาและฝรัง่เศส 

และข่าวความส�าเร็จของการปฏิวัติในอเมริกาส่งผลสะเทือนต่อประชาชนชาวฝรั่งเศส

 การปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหลายปัจจัยด้วยกัน9 

ฝรั่งเศสเป็นราชาธิปไตยแบบมีอ�านาจเบ็ดเสร็จที่มีความเหลื่อมล�้าต�่าสูงระหว่างชนช้ันต่างๆ และ

มกีารกดขีข่ดูรดีสามัญชนส่วนใหญ่มาก มแีนวคิดทางศาสนาแบบจารตีนยิม ทัง้ยงัเกดิปัญหารฐับาล

9เจ เอ็ม ทอมป์สัน. ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 1494-1789. โครงการตำาราฯ พิมพ์คร้ังที่ 3, 2525 บทที่ 22  

บทสรุป หน้า 316-366. จรัล ดิษฐาอภิชัย การปฏิวัติฝรั่งเศส เล่ม 1-2 สนพ.ผู้จัดการ 2537
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ท�าสงครามกับอังกฤษเป็นหน้ีสินมาก กษัตริย์ซึ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีพระราชวังใหญ่โตหรูหรา  

จ�าเป็นต้องเก็บภาษีเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ฝรั่งเศสในตอนนั้นก็เกิดปัญหาพืชผลเสียหาย 

อาหารราคาแพง โครงสร้างการเก็บภาษีของฝรั่งเศสแต่เดิมมีการยกเว้นให้พวกนักบวชและ 

ขนุนางทีเ่ป็นชนชัน้สงู หรอืเกบ็จากพวกเขาน้อยกว่าพวกเกษตรกรรวย พ่อค้า ช่างฝีมอื ผูป้ระกอบ

อาชีพอื่นๆ ดังนั้น เมื่อกษัตริย์ฝร่ังเศสต้องการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น รวมทั้งจากพวกชนชั้นสูงด้วย  

จึงท�าให้ทั้งพวกขุนนาง ชนชั้นกลาง ประชาชนทั่วไปร่วมกันต่อต้าน 

  กษัตริย์และที่ปรึกษา  รวมทั้งระบบบริหารราชการฝรั่งเศสในยุคก่อนการปฏิวัติขาด

ประสิทธิภาพ  ไม่มีระบบรัฐสภาขุนนางท่ีเข้มแข็งแบบในอังกฤษ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

การเมอืงสังคมของฝรัง่เศสโดยรวมล้าหลงั ไม่สอดคล้องกบัการพฒันาระบบทนุนยิมการค้าและ

ทุนนิยมอุตสาหกรรม ขณะที่ประเทศ เช่น อังกฤษและฮอลแลนด์ปรับตัวได้ดีกว่า มีความเป็น

เสรีนิยมในทางเศรษฐกิจและทางสังคม เช่น ความอดกลั้นในเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่าง

กนัมากกว่าฝร่ังเศส แม้องักฤษจะผ่านสงครามกลางเมอืง การประหารชีวติกษตัรย์ิ การรือ้ฟ้ืนระบบ

กษัตริย์และการปฏิวัติโดยสภาขุนนางเพื่อเปลี่ยนกษัตริย์ในศตวรรษท่ี 17 แต่ก็เป็นความรุนแรง 

ในขอบเขตที่น้อยกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสในศตวรรษต่อมา

 สถานการณ์ในฝรั่งเศสในยุคก่อนเกิดการปฏิวัติคือรัฐบาลราชาธิปไตย ฝรั่งเศสขาดแคลน

งบประมาณหลงัจากท�าสงคราม 7 ปี (ค.ศ. 1754-1763) กบัองักฤษและการหนนุช่วยชาวอาณานคิม

อเมริกนัในการต่อสูก้บัรฐับาลองักฤษ รฐับาลกษตัรย์ิฝรัง่เศสพยายามข้ึนภาษโีดยทีขุ่นนางเจ้าทีด่นิ 

พ่อค้าตามเมืองใหญ่ และคนในสาขาอาชีพต่างๆ จ�านวนมากไม่ยินยอม การบริหารประเทศ 

ก็ล้มเหลว ประชาชนอดอยากยากจน รัฐบาลกษัตริย์ฝรั่งเศสใช้เงินหมดไปกับความฟุ่มเฟือยและ

การท�าสงครามและเพราะการเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลวท�าให้อาหารมีราคาแพงข้ึนโดยเฉพาะส�าหรับ

สามัญชน ขณะที่นายธนาคาร คริสตจักรคาทอลิก และขุนนางผู้มั่งคั่งปฏิเสธที่จะปล่อยเงินกู ้

ให้กษัตริย์ฝรั่งเศสผู้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จ�าเป็นต้องเรียกประชุมสภาฐานันดร 

ซ่ึงไม่เคยมกีารประชมุมานาน เพือ่ให้ผูแ้ทนสภาช่วยออกเสยีงสนบัสนนุการขึน้ภาษตีามทีพ่ระองค์

ต้องการในปี ค.ศ. 1789

  สภาฐานันดรของฝรั่งเศสประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 3 ฐานันดร คือพวกขุนนาง  

นักบวช และฐานันดรที่ 3 ซึ่งตัวแทนส่วนใหญ่มาจากผู้มีทรัพย์สินและนักวิชาชีพคนช้ันกลาง  

สภาฐานันดรน�าโดยตัวแทนจากฐานันดรที่ 3 ซึ่งมีการเลือกตั้งผู ้แทนทั่วไปรวม 610 คน  

นอกจากไม่เห็นด้วยกับการที่กษัตริย์จะขึ้นภาษีแล้ว ยังได้เรียกร้องการปฏิรูประบบการเมืองด้วย

การจัดตั้งสภาแห่งชาตขิึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1789 ชาวปารีส

เชือ่ว่าพระเจ้าหลยุส์ที ่16 จะใช้ทหารรับจ้างต่างชาติมาล้มระบบสภา ประชาชนจงึได้บกุป้อมบาสตลิ 

เพื่อยึดอาวุธมาป้องกันตัวและน�าไปสู่การปฏิวัติ เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ยังดื้อดึงพยายามติดต่อ
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ให้กษัตริย์ประเทศอื่นๆ เข้ามาช่วยปราบฝ่ายปฏิวัติ รวมทั้งพยายามจะหลบหนีและทหารของ

ประเทศอืน่ก็เตรียมบกุฝรัง่เศส จงึถกูศาลคณะปฏวิติัตดัสนิว่าเป็นศตัรขูองรฐัและถกูรฐัสภาลงโทษ

ประหารชีวิต ประเทศฝรั่งเศสเลิกล้มระบบกษัตริย์ จัดตั้งเป็นสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 

 การปฏิวัติประชาธิปไตยในฝรั่งเศสไม่ได้เกิดจากการกดข่ีขูดรีดมากท่ีสุด และชนช้ัน 

ที่ยากจนที่สุดลุกขึ้นมาปฏิวัติ เพราะประเทศหรือนครรัฐยุโรปอื่นๆ ก็มีการปกครองแบบกษัตริย ์

มีอ�านาจเด็ดขาด มีการกดขี่ขูดรีดสูง มีแนวคิดอ�านาจนิยม จารีตนิยมสูงด้วยเช่นกัน กล่าวโดย

เปรียบเทยีบแล้ว ฝรัง่เศสยงัพฒันาเศรษฐกจิได้ดีกว่า และคนฝรัง่เศสโดยท่ัวไปจนน้อยกว่าในหลาย

ประเทศในยุโรปยุคเดียวกัน แตก่ารปฏิวัติเกิดจากคนชนช้ันกลางท่ีไม่พอใจ  เกิดความคิดใหม ่

มองเห็นทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงและรวมตัวกันได้ แนวความคิดของนักคิดในยุโรป 

ในขบวนการท�าให้โลกสว่างเฟื่องฟูที่สุดในฝรั่งเศสในยุคใกล้จะเกิดการปฏิวัติ พลังทางความคิด 

มีส่วนช่วยท�าให้คนเห็นทางออกและส่งเสริมการปฏิวัติในสภาพที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง 

หลายอย่างพร้อมอยู่แล้ว10

 แนวคิดของขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยการที่เป็นผู้น�าในการต่อต้านสถาบันเก่าที่ใช้

อ�านาจเด็ดขาด ทั้งระบบราชาธิปไตยและองค์กรคริสตจักรคาทอลิกผู้มีอ�านาจรวมศูนย์มาก 

ในยุโรปในศตวรรษที่ 17-18 สมัยนั้น อาจไม่ได้เป็นตัวการท�าให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยทั้งใน

อเมริกาและฝรั่งเศสโดยตรง ถ้าพิจารณาตามเนื้อหาแล้ว แนวคิดส่วนใหญ่ของนักคิดยุคก่อนการ

ปฏิวัติเหล่าน้ีน้ีมีลักษณะปฏิรูปมากกว่าปฏิวัติ เช่น อยากมีระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ทีป่ระชาชนมตีวัแทนอยูใ่นสภาเพือ่คานอ�านาจกษัตรย์ิได้บ้าง ต้องการปฏริปูศาสนาให้มคีวามสจุรติ 

และใจกว้างมากขึ้น ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้น แต่แนวคิดของพวก 

นักคิดนักเขียน นักพูดปลุกคนอเมริกัน ฝรั่งเศส ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นอย่างส�าคัญ

 แนวคิดของนักคิดในขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผลจะปรากฏให้เห็นชัดขึ้น 

หลังจากเกิดการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศสเสร็จแล้ว เมื่อมีการเขียนค�าประกาศอิสรภาพ  

ค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  และรัฐธรรมนูญ ท่ีได้รับอิทธิพลแนวความคิดเรื่อง 

สิทธิภาพประชาธิปไตยของนักคิดอย่างจอห์น ล็อค, มองเตสกิเออร์, รุสโซ ฯลฯ ผู้น�าการปฏิวัติ

อเมริกันและฝรั่งเศสที่เป็นปัญญาชนนักอ่าน ผู ้ใฝ่รู ้ล้วนได้แนวคิดแรงบันดาลใจจากนักคิด  

นักเขียนยุโรปในยุคท�าให้โลกสว่างฯ ในยุคก่อนหน้าการปฏิวัติประชาธิปไตยทั้ง 2 แห่งไม่นาน

10 Faulkner, Neil. A Marxist History of the World. www.counterfire.org Simon, Hardy Ch1:  

The Enlightenment. www.marxist.org 
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ความส�าคัญของการปฏิวัติประชาธิปไตยในโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 18

  การปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอเมรกิาและฝร่ังเศสในศตวรรษที ่18 เป็นการเปลีย่นแปลง

ทั้งทางเศรษฐกิจ  ทางการเมืองและความคิด  ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโลกในยุคนั้นและ 

ต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใดๆ  ก่อนหน้านั้น  

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายล้านปีของมนุษยชาติ

 การปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศสในศตวรรษที ่18 คอืการปฏวิตัขิองชนชัน้

ผู้มีทรัพย์สิน (เจ้าที่ดิน เกษตรกรรายใหญ่ พ่อค้า นายทุน) การปฏิวัติทั้ง 2 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงห่าง

กันไม่กี่ปีนั้น มาทั้งจากความขัดแย้งของความสัมพันธ์ทางการผลิตในสังคม  ความขัดแย้ง 

ทางชนชัน้ในระบบเศรษฐกจิการเมอืงแบบศกัดินาฟิวดลัทีล้่าหลงั และการเผยแพร่แนวคดิปรชัญา

การเมืองสังคมของนักคิดนักเขียนขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล รวมทั้งนักเขียน นักปฏิวัติ

ระดับรองๆ ลงมา และประชาชนผู้สนับสนุนการปฏิวัติจ�านวนมากที่สนใจอ่าน น�าไปเผยแพร่ต่อ 

ถกเถียงอภิปราย จัดต้ังกลุ่มองค์กรกันอย่างแพร่หลาย ท�าให้พลังทางความคิดท่ีแพร่ไปถึงคน 

จ�านวนหนึ่งกลายเป็นพลังทางการเมืองภาคปฏิบัติขึ้นมาได้

  การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส อ้างหลักการว่าเป็นการปฏิวัติ 

เพ่ือสทิธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การแสวงหาความสขุส�าหรบัประชาชนทกุคน แต่สภาพการเมอืง

ที่เป็นจริงคือ เป็นเพียงการปฏิวัติประชาธปิไตยของชนชั้นผู้มทีรัพย์สิน (เจ้าที่ดิน, นายทุน) ฯลฯ 

ไม่ได้รวมถงึประชาธปิไตยส�าหรบัทาสผวิด�า ชนพืน้เมอืง ผูห้ญงิ คนจน คนต่างชาต ิผูย้งัคงถกูกดีกนั

สิทธิและถูกกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบโดยระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมต่อไป แต่แม้กระนั้น 

โดยเปรียบเทียบกับยุคศักดินาฟิวดัลและสมบูรณาญาสิทธิราช การปฏิวัติประชาธิปไตยนายทุน

ในอเมริกา  ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปอื่นๆ (รวมท้ังในญ่ีปุ่นซ่ึงพยายามเรียนรู ้จากยุโรป)  

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองที่ก้าวหน้าและเป็นธรรมมากกว่าในยุคศักดินา

ฟิวดลั และเป็นการเปิดทางให้มกีารพฒันาระบบการเมอืงแบบเป็นประชาธปิไตยในเชงิเปรยีบเทยีบ

เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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“บทเพลง” กับ “ความมั่นคง”

พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ*

บทคัดย่อ

  บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงไทยกับความมั่นคง 

ต้ังแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านยุคสงครามเย็น ถึงยุคภายใต้ 

การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ “คสช.” ซึ่งการศึกษาพบว่า

 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง จะมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน 

“แนวคิดชาตินิยม” เป็นเพลงปลุกใจให้คนไทยรักชาติบ้านเมือง เน้นบทเพลงพระราชนิพนธ ์

ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 บทเพลงกับความมั่นคง จะมีเป้าหมายเพื่อ “ปลุกกระแส 

ชาตินิยม” ของไทย ให้รักชาติและปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากผู้รุกราน ผลงานเพลงที่โดดเด่น 

เป็นของหลวงวิจิตรวาทการ

 ยุคสงครามเย็น บทเพลงชี้ให้เห็นภัยคุกคามลัทธิคอมมิวนิสต์และการต่อสู้ของคนไทย 

มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ส�าคัญในล้นเกล้ารัชกาลท่ี 9 เช่น เพลง “ความฝันอันสูงสุด”  

นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่ประชาชนทั่วไปแต่งขึ้น โดยเนื้อเพลงจะกล่าวถึง สงครามเกาหลี  

สงครามเวียดนาม สงครามในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะบรรยายชีวิตของทหารที่ห่างจากคนรัก 

ไปรบในสมรภูมิต่างๆ และช่วงการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ท่ีรุนแรงท่ีสุด มีเพลง 2 เพลงท่ีโดดเด่น  

คือ “ถามคนไทย” และ “หนักแผ่นดิน”

 และท้ายสุด ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ “คสช.” มีบทเพลงความมั่นคง 

ที่แต่งขึ้น เพ่ือเรียกร้องความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติผ่านบทเพลง  

แต่งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “หน.คสช.” เช่น เพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย”  

เป็นต้น

*รองผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
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Abstract

 The purpose of this article is to study the relationship between Thai songs 

and security in several eras prior to World War I, World War II, the Cold War, and 

under the administration of National Council for Peace and Order or NCPO in the 

current era. The results of the study are as follows :

 In the World War I era, songs related with security have the main purpose 

to support the idea of nationalism in order to encourage patriotism among Thai 

people. Due to this vital objective, it primarily emphasizes on the songs composed 

by His Majesty King Vajiravudh (Rama VI).

 In the World War II era, the purpose of songs related to security is to 

evoke the concept of nationalism for Thai people to love the country and defend 

sovereignty from any aggressors. The well-known songs belong to the works of 

Luang Wichitwatakarn.

 In the Cold War era, songs stipulate the threats of Communism and the 

struggle of Thai people. There are a number of significant songs composed by His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) such as the song titled “Kwam Fun 

Un Sung Sud or the Impossible Dream.” Besides the song composed by His Late 

Majesty King Bhumibol Adulyadej, there are also a number of songs composed 

by ordinary people related to the Korean War, the Vietnam War, and insurgency 

in Thailand. The majority of these songs describe lives of soldiers having to leave 

their loved-ones for combat actions in the battlefields. During the period of the 

violent fighting against Communism, the two outstanding songs in this category are 

“Tham Khon Thai” and “Nhak Phaen Din”.

 Finally, under the National Council for Peace and Order or NCPO era, the 

security songs are composed to demand in affection, unity, and reconciliation of 

Thai people through songs written by general Prayuth Chan-ocha – Chief of NCPO 

– such as a song called “Khuen Kwam Suk Hai Prathet Thai or Return Happiness 

to Thailand”.
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กล่าวน�า

 เสียงเพลงเป็นเคร่ืองมือชิ้นเอกในการผ่อนคลายทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ และ

ท่วงท�านองของบทเพลงก็มีส่วนขัดเกลาเชิงวัฒนธรรมที่ไม่มีพรมแดนขีดกั้น มนุษย์ทุกชาติ 

ทกุภาษาจงึมเีสยีงดนตรเีป็นสิง่ผกูร้อยจติใจให้มคีวามเป็นกลุม่ก้อนทีเ่หนยีวแน่นมัน่คง ชนเผ่าไทย

ก็เช่นกันมีบทเพลงและเสียงดนตรี สร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงของผืนแผ่นดินมาช้านาน

ถ้าความมัน่คงจะเกีย่วข้องกบัสงครามหรอืภยัคกุคามของชาตไิทย ต้นก�าเนดิแรกๆ ของการบนัทกึ 

“บทเพลง” ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ก็น่าจะเริ่มจากบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 

ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 มีบทเพลงส�าคัญ คือ “รักชาติบ้านเมือง” “สยามมานุสติ” และ 

“เกียรติศักดิ์ทหารเสือ” พอเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 บทเพลงจากปลายปากกาของ “หลวง

วิจิตรวาทการ” ก็น่าจะดูโดดเด่นที่สุด ในบทเพลง “ตื่นเถิดชาวไทย” “รักชาติ” และ “รักเมือง

ไทย” ทั้ง 3 บทเพลงเป็นเพลงแนวปลุกใจรักชาติที่ติดหูคนไทยถึงกระทั่งปัจจุบัน 

  พอเข้าสู่ยุคสงครามเย็น ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์  

มีบทเพลงส�าคัญในพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 คือ เพลง “ความฝันอันสูงสุด” และ 

“เราสู้” ทั้งนี้อีกส่วนหนึ่งของบทเพลงเพื่อความมั่นคงได้ถูกแต่งโดยนักแต่งเพลงสามัญชนท่ัวไป 

พอจะประมวลได้ว่า เป็นบทเพลงที่บอกเล่าถึง สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงครามในลาว 

และบทเพลงสงครามต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ตามแนวชายแดนและความขัดแย้งภายในประเทศ 

เพลงทีอ่ยูใ่นความทรงจ�าของคนไทยอกีกลุม่หนึง่ คอื เพลง “ถามคนไทย” และ “หนกัแผ่นดนิ” เป็นต้น

  บทความนีข้อปิดท้ายด้วยบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหรอื “คสช.” ทีแ่ต่ง

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับบทเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย”  

“เพราะเธอคือ ประเทศไทย” “ความหวังความศรัทธา” และ “สะพาน” จะได้น�าเสนอบทเพลง

กับความมั่นคงดังกล่าวในรายละเอียดต่อไป

“รัชกาลที่ 6” กับ “บทเพลงความมั่นคง” 

 “ชนใดไม่มีดนตรีกำล ในสันดำนเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพรำะ เขำนั้น

เหมำะ คดิขบถอปัลกัษณ์…” ขออญัเชญิบทพระราชนพินธ์แปลในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัว จากต้นฉบับของ “วิลเลียม เชกสเปียร์” เป็นบทกวีท่ีทรงคุณค่าและเหมาะสมมาเปิด

เรื่อง “บทเพลงกับความมั่นคง” เพราะการ “คิดขบถ” ในเนื้อความของพระราชนิพนธ์นี้ เป็นภัย

ร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ ส�าหรับผู้ที่ไม่สนใจงานเพลงและการดนตรี
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 น่ันคอื การกล่าวถงึ “บทเพลง” โดยทัว่ ๆ ไป ประเดน็อยูท่ี่ว่า ค�าอธบิายเนือ้ร้อง ท่วงท�านอง

ของเพลง ๆ  หน่ึงน้ัน จะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาตบ้ิานเมอืงอย่างไร? น่าจะได้มกีารศกึษา

ค้นคว้าไว้เป็นต้นแบบของบทเพลงในแต่ละยุคสมัยที่สภาพแวดล้อมความมั่นคงเปลี่ยนไป

 ก็หนีไม่พ้นที่จะไล่เรื่องราวมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 ท่ีรัฐบาลหรือนักคิด  

นักแต่งเพลงในยุคนั้น ได้ใช้ “บทเพลง” เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  

เพื่อเป้าหมายรับใช้ “ลัทธิชาตินิยม” (Nationalism) อาจกล่าวได้ว่า กระแสชาตนิยิมความเป็นไทย 

ได้สะท้อนออกมาเป็นความมัน่คงของชาตใินเรือ่งหลกั โดยถกูดดัแปลงมาใส่ไว้ในเนือ้เพลงปลุกใจ 

รักชาติ ดังต่อไปนี้

 เริม่จากเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที ่6 เพลง “รกัชาติบ้านเมอืง” ขอตดัตอนมาเฉพาะ

ทีโ่ดนใจกบัความมั่นคงของชาติที่สุด ความว่า

  “ใครมำเป็นเจ้ำเข้ำครอง คงจะต้องบังคับขับไส

 เคี่ยวเข็ญเย็นค�่ำร�่ำไป ตำมวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนำย

 เขำจะเห็นแก่หน้ำค่ำชื่อ จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่ำหมำย

 ไหนจะต้องเหนื่อยยำกล�ำบำกกำย ไหนจะอำยทั่วทั้งโลกำ”

 ความหมายก็ตรงตัวในเนื้อเพลงแล้วว่า การที่ชาติต้องสูญเสียเอกราช ไม่มีความมั่นคง  

อยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นนั้น จะต้องถูกบังคับเคี่ยวเข็ญ เพราะเหตุท่ีเขาเป็นผู้ปกครอง  

มีหรือที่เขาจะนับถือ ให้เกียรติต่อเผ่าพันธุ์คนไทย เมื่อเป็นดังนี้ ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ 

ซึ่งการถูกชาติอื่นเข้าครอบครอง จึงเป็นความอับอายต่อชาวโลกทั้งปวง

 จากเน้ือเพลงท่อนนี้ เมื่อได้ยินหรือได้ร้อง เนื้อหาและท่วงท�านองของเพลงจะปลุกเร้า

ความรกัชาต ิปลกุจิตส�านึกความเสยีสละ มคีวามกล้าหาญทีจ่ะปกป้องบ้านเมอืง มใิห้ชาตอิืน่มาย�า่ยี 

เพราะความมัน่คงของชาตทิีส่ญูสิน้ไป ท้ายที่สุดจะเป็นความอับอายของคนไทยไปทั่วโลก

 เพลงปลุกใจอีกเพลงหนึ่งที่เป็นอมตะ คือ เพลง “สยามมานุสติ” รัชกาลท่ี 6 ได้ทรง 

พระราชนิพนธ์ ณ ต�าหนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัเสาร์ที ่27 เมษายน พ.ศ. 2461 ประพนัธ์ท�านอง  

โดย ครูนารถ ถาวรบุตร เพลงนี้รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์จากค�าขวัญปลุกใจของอังกฤษ  

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ว่า “Who lives if England dies, who dies if England lives?” 

มาเป็นเนื้อเพลงไทย ความว่า
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  “หำกสยำมยังอยู่ยั้ง ยืนยง

 เรำก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย

 หำกสยำมพินำศลง ไทยอยู่ ได้ฤำ

 เรำก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้น สกุลไทย

   ใครรำนใครรุกด้ำว แดนไทย

 ไทยรบจนสุดใจ ขำดดิ้น

 เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล

 เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้อง เกียรติงำม”

 เพลงต่อมาคือ เพลง “เกียรติศักดิ์ทหารเสือ” ก็เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6  

ที่กล่าวอ้าง ถึงบรรทัดฐานของนักรบฝรั่งเศส ความว่า 

  “มโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์

 แขนมอบถวำยทรงธรรม์ เทอดหล้ำ

 ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่

 เกียรติศักดิ์รักข้ำ  มอบไว้ แก่ตัว”

 บทสรุปของทั้ง 3 เพลงในรัชกาลที่ 6 เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติบ้านเมือง 2 เพลง  

เพลงแรก มาจากบทกวีของวิลเลียม เชกสเปียร์ เพลงที่สอง จากเพลงปลุกใจของชาวอังกฤษ และ

เพลงที่สาม เป็นเพลงสร้างขวัญและก�าลังใจแก่นักรบ มีต้นเพลงมาจากความประพฤติท่ีเป็น

บรรทัดฐานของนักรบฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง 3 เพลงนี้ ถือเป็นสุดยอดของเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับ 

ความมั่นคง หาได้ยากยิ่งกระทั่งปัจจุบัน และเมื่อไทยก้าวเข้าสู ่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2  

จะมีบทเพลงอะไรบ้าง ก็น่าสนใจยิ่ง

“หลวงวิจิตรวาทการ” กับ “บทเพลงความมั่นคง” 

 เมือ่ถงึยคุสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัน้ัน “ลทัธชิาตนิยิม” เป็นกระแสหลกัของประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นญ่ีปุ่นและเยอรมัน กระทั่งผ่านสงครามโลกครั้งท่ี 2 ลัทธินี้ยังไม่จางหาย 

ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคสมัย “เชื่อผู้น�ำ ชำติพ้นภัย” ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เวลานั้น  

ผู้ทีม่อีทิธพิลต่อบทเพลงแห่งความมัน่คงมากกว่าใครๆ กค็อื พลตร ีหลวงวจิติรวาทการ นกัปราชญ์

และนักจิตวิทยาคนส�าคัญของไทย ที่ได้แต่งเพลง ทั้งเนื้อร้องและท�านอง เกี่ยวกับ “ความรักชาติ” 

ในบริบทของความมั่นคง ดังนี้



105

เพลงแรก “ตื่นเถิดชาวไทย” ความว่า

  “ตื่นเถิดชำวไทย อย่ำมัวหลับใหลลุ่มหลง

 ชำติจะเรืองด�ำรง ก็เพรำะเรำทั้งหลำย

 หำกมัวหลับมัวหลง เรำก็คงมลำย

 เรำต้องเร่งขวนขวำย  ตื่นเถิดชำวไทย

 บ้ำนเมือง ยำมเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง  ก็อย่ำลืมขวนขวำย

 เผลอตัวศึกมำ เรำจะพำกันตำย

 จ�ำไว้เถอะสหำย ตื่นเถิดชำวไทย

 ชำติไทย เรำไม่น้อมยอมใคร จะสู้จนชีพสลำย

 หวังผดุงแหลมทอง เรำพี่น้องหญิงชำย

 อย่ำให้ชำติสูญหำย ตื่นเถิดชำวไทย”

เพลงที่สอง “รักชาติ” ความว่า

  “ควำมรักอันใด  แม้รักเท่ำไหน ยังไม่ยั่งยืน

 เช่นรักคู่รัก แม้รักดั่งกลืน  ยังอำจขมขื่น  ขึ้นได้ภำยหลัง

 แต่ควำมรักชำติ  รักแสนพิศวำส  รักสุดก�ำลัง

 ก่อเกิดมำนะ  ยอมสละชีวัง  รักจนกระทั่ง  หมดเลือดเนื้อเรำ

 ชีวิตร่ำงกำย  เรำไม่เสียดำย  ตำยแล้วก็เผำ  ทุกสิ่งยอมคลำด

 เว้นแต่ชำติของเรำ  ไม่ให้ใครเข้ำ  เหยียบย�่ำท�ำลำย”

เพลงที่สาม “รักเมืองไทย” ความว่า

  “รักเมืองไทย ชูชำติไทย

 ท�ำนุบ�ำรุง ให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย (ซ�้ำ)

 เรำชำวไทย เกิดเป็นไทย ตำยเพื่อไทย (ซ�้ำ)

 ไม่เคยอ่อนน้อม เรำไม่ยอมแพ้ใคร 

 ศัตรูใจกล้ำ มำแต่ทิศใด

 ถ้ำข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี

 รักเมืองไทย... 
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 เรำชำวไทย เกิดเป็นไทย ตำยเพื่อไทย (ซ�้ำ)

 เรำรักเพื่อนบ้ำน เรำไม่รำนรุกใคร 

 แต่รักษำสิทธิ์ อิสระของไทย

 ใครท�ำช�้ำใจ ไทยจะไม่ถอยเลย 

 รักเมืองไทย...

 เรำชำวไทย เกิดเป็นไทย ตำยเพื่อไทย (ซ�้ำ)

 ถ้ำถูกข่มเหง แล้วไม่เกรงผู้ใด 

 ดังงูตัวนิด มีพิษเหลือใจ

 เรำรักเมืองไทย ยิ่งชีพเรำเอย

 รักเมืองไทย...”

 ทัง้ 3 เพลงทีย่กตัวอย่างมานี ้เป็นตันฉบบัของเพลงปลกุใจให้รกัชาต ิเพือ่ด�ารงความมัน่คง

ของประเทศ ในยคุสมยัทีร่ฐับาล จอมพล ป.พบิลูสงคราม ประสงค์ทีจ่ะเรยีกขวญัก�าลงัใจและจติใจ

ของคนไทยในชาติ ให้ตื่นขึ้นมารักชาติบ้านเมือง และให้เปรียบเทียบความรักชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่า

ความรักของคนรักทั่วไป และเพลงที่ 3 เพลงรักเมืองไทย อาจกล่าวได้ว่า จะเกิด จะตาย  

ก็เพื่อชาติไทย อันเป็นมรดกล�้าค่าของคนไทยตลอดไป ซึ่งพอถึงยุคที่จะต้องเผชิญกับภัยคุกคาม

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงวางความฝันอันสูงสุดไว้ และให้สู้เยี่ยงบรรพชน  

ดังต่อไปนี้

“รัชกาลที่ 9” กับ “บทเพลงความมั่นคง” 

 ภัยคอมมิวนิสต์เป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นล�าดับต้น ๆ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2508 – 2525 ในยคุน้ันมบีทเพลงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความมัน่คงมากมายหลายเวอร์ช่ัน ส่วนใหญ่

เป็นเพลงทีป่ลกุขวญั ปลกุก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจ ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิ และ

ตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

 บทเพลงความมั่นคงที่เป็นอมตะ เมื่อได้ฟังครั้งคราใดก็รู้สึกมีก�าลังใจ ท่ีจะปกป้องชาติ 

ศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตรย์ิขึน้มาทนัท ีไม่เพยีงแต่ทหาร ต�ารวจ เท่านัน้ท่ีรูส้กึได้ ประชาชน

ทั่วไปก็สามารถน�ามาใช้สร้างก�าลังใจให้สู ้เพื่อชาติได้ในทุกสถานการณ์วิกฤติของประเทศ  

บทเพลงนั้น คือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 

บทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” ความว่า
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  “ขอฝันใฝ่   ในฝัน  อันเหลือเชื่อ

 ขอสู้ศึก  ทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหว

 ขอทนทุกข์   รุกโรม  โหมกำยใจ

 ขอฝ่ำฟัน   ผองภัย  ด้วยใจทะนง

   จะแน่วแน่   แก้ไข  ในสิ่งผิด

 จะรักชำติ   จนชีวิต  เป็นผุยผง

 จะยอมตำย   หมำยให้  เกียรติด�ำรง

 จะปิดทอง   หลังองค์  พระปฏิมำ

   ไม่ท้อถอย   คอยสร้ำง  สิ่งที่ควร

 ไม่เรรวน   พะว้ำพะวัง  คิดกังขำ

 ไม่เคืองแค้น   น้อยใจ  ในโชคชะตำ

 ไม่เสียดำย   ชีวำ  ถ้ำสิ้นไป

  นี่คือ   ปณิธำน  ที่หำญมุ่ง

 หมำยผดุง   ยุติธรรม  อันสดใส

 ถึงทนทุกข์   ทรมำน  นำนเท่ำใด

 ยังมั่นใจ   รักชำติ  องอำจครัน

   โลกมนุษย์   ย่อมจะดี  กว่ำนี้แน่

 เพรำะมีผู้   ไม่ยอมแพ้  แม้ถูกหยัน

 คงยืนหยัด   สู้ไป  ใฝ่ประจัญ

 ยอมอำสัญ   ก็เพรำะปอง  เทิดผองไทย”

 เพลงพระราชนิพนธ์บทน้ี เป็นอญัมณีล�า้ค่าของบทเพลงความมัน่คงของไทย ท่ีบอกเล่าถึง

ความฝันอันสูงสุดของคนไทย ที่จะต้องอุทิศตัว ในทุกศึก ทุกทุกข์ และฝ่าฟันไปให้ได้ และ 

จะรกัชาต ิยอมสละชวีติ เพือ่ชาต ิและท่อนเพลงทีก่นิใจไว้สร้างแรงบนัดาลใจนกัสูข้องแผ่นดนิ คอื 

“จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมำ” 

 สิ่งนี้ถือว่าเป็นหลักค�าสอนแบบไทยๆ ที่มุ่งท�าดี สละชีวิตและความสุขส่วนตัว ด้วยวิธีการ 

“ปิดทองหลงัพระ” เน้ือหาบทเพลงตอนน้ี ท�าให้คนท�างานเพือ่ชาต ิไม่ว่าจะอาชีพใด ในสถานการณ์

คับขันใด ทุกพื้นที่ของแผ่นดินนี้ มีก�าลังใจและมีแรงบันดาลใจไม่จบสิ้น แม้จะไม่มีใครเห็นก็ตาม

 บทจบของเพลงพระราชนิพนธ์นี้ จะเป็นหลักยึดในการด�าเนินชีวิตเพื่อชาติได้เลย  

โดยมิต้องสงสัยว่าเมื่อกระท�าไปแล้ว จะถูกเย้ยหยัน จะผ่านความทุกข์สาหัสนานัปการเพียงใด  

ก็จะคงยืนหยัดสู้ ไม่ท้อถอย แม้กระทั่งความตาย ดังท่อนสุดท้ายของบทเพลงว่า “ยอมอำสัญ  

ก็เพรำะปอง เทิดผองไทย” นี่คือบทเพลงในจิตวิญญาณของชาวไทยทุกคน ผ่านยุคสงครามเย็น
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  เพลงพระราชนพินธ์อกีเพลงหนึง่ของรชักาลที ่9 ทรงพระราชนพินธ์ท�านองใส่ในค�าร้องที่

นายสมภพ จันทรประภา ประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ 4 บท ใน พ.ศ. 2516 ค�าร้องนี้นายสมภพฯ  

ได้ขอพระราชทาน พระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งได้จัดแข่งฟุตบอล 

เพือ่น�ารายได้ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุล และเข้าเฝ้าฯ ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน 

มาเขียนเป็นค�ากลอนถวาย

  เมื่อทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง “เราสู้” ก็ทรงหยิบ

ซองจดหมายใกล้พระหัตถ์มาตีบรรทัด 5 เส้น เพื่อทรงพระราชนิพนธ์ท�านอง เมื่อแล้วเสร็จ  

ก็พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งก�าลังบรรเลง อยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2517 น�าออกบรรเลง ณ พระราชวัง บางปะอิน จากนั้นได้ทรงน�ากลับไปแก้ไข ก่อนจะ

พระราชทานออกมาให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ บรรเลง และทรงแก้ไขอีกจนพอพระราชหฤทัย  

เนื้อร้องเพลง “เราสู้” มีดังนี้

  “บรรพบุรุษของไทยแต่โบรำณ

 ปกบ้ำนป้องเมืองคุ้มเหย้ำ

 เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบำ

 หน้ำที่เรำรักษำสืบไป

 ลูกหลำนเหลนโหลนภำยหน้ำ

 จะได้มีพสุธำอำศัย

 อนำคตจะต้องมีประเทศไทย

 มิยอมให้ผู้ใดมำท�ำลำย

 ถึงขู่ฆ่ำล้ำงโคตรก็ไม่หวั่น

 จะสู้กันไม่หลบหนีหำย

 สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตำย

 ถึงเป็นคนสุดท้ำยก็ลองดู

 บ้ำนเมืองเรำเรำต้องรักษำ

 อยำกท�ำลำยเชิญมำเรำสู้

 เกียรติศักดิ์ของเรำเรำเชิดชู

 เรำสู้ไม่ถอยจนก้ำวเดียว”
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บทเพลง “ยุคสงครามเย็น” ที่ไม่เคยลืม

  “สงครามเย็น (Cold War)” เป็นสงครามที่ไม่ใช้อาวุธยิงเหมือน “สงครามร้อน (Hot 

War)” แบบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 แต่เป็นการขยายลัทธิความเชื่อทางการเมืองระดับโลก 

ระหว่างคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตย สร้างความขัดแย้งไปทั่วโลก ในเอเชียก็เช่นกัน สงคราม

เย็นในเอเชียที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ ก็คือ สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นภัย

คุกคามนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย รัฐบาลไทยจึงต้องส่งก�าลังทหารไทยไป

ร่วมรบ และในยุคนั้นมีเสียงเพลงที่กล่าวถึง สงครามทั้งสองไว้ ดังนี้

  “ทหำรกองทัพไทยกับเสียงเพลง เป็นของคู่กันที่ไม่สำมำรถจะแยกออกจำกกันได้” เพื่อ

พิสูจน์ความตอนนี้ คงต้องถอยเวลากลับไปในอดีตว่า ทหารไปรบที่ไหน และได้มีการเล่าเรื่องผ่าน

เสียงเพลงไว้ ณ ที่นั่น และที่ส�าคัญเสียงเพลงเหล่านี้ ไม่มีวันตาย 

 “โอ อำรีดังก่อนยังเคยชื่นบำน ทุกๆ วันรื่นรมย์สมใจ...ถึงใครย�่ำยีไม่คิดกลัวเกรง จะขอ

ยืนสู้อยู่ไม่หนี จะขอยอมพลีเลือดละเลง ให้ลือระเบงว่ำหญิงก็สู้...” เสียงเพลง “เสียงครวญจาก

เกาหลี” แต่งโดย ครูเบญจมินทร์ ร้องโดย สมศรี ม่วงศรเขียว เป็นเพลงของสาวเกาหลีที่ระบาย

ถึงทหารไทยที่ไปรบในสงครามเกาหลี ได้ฟังเมื่อไหร่ ก็รับรู้ได้ถึงอารมณ์เพลง และท่วงท�านองที่

ไพเราะเพราะพริ้ง ซ่อนอยู่ในจิตใจของศิลปิน ผู้แต่งเพลง

 “ยำมเมื่ออยู่ห่ำงเธอ ฉันนอนละเมอถึงเธอไม่วำย อยำกจะผูกคอตำย ที่บนยอดไม้วันละ

หลำยๆ ครั้ง...” บทเพลง “เสียงเรียกจากหนุ่มไทย” สุรพล สมบัติเจริญ ขับร้อง เป็นเพลงที่เขา

แต่งขึ้น เพื่อเล่าเรื่องทหารไทยไปรบในสงครามเวียดนามว่า มีความรู้สึกอย่างไร “...ตั้งแต่พี่ไปรบ 

พบเธอคร้ังโน้น เหมอืนถกูมนต์ขลงั...” เป็นเพลงทีฟั่งเมือ่ใด กเ็หน็ภาพสนามรบ และสาวเวยีดนาม

ในชุดอ่าวหญ่าย มาลอยอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียว

  “สิบห้ำปี ที่ไตเฮำ ห่ำงแดนดิน จงเอ็นดูหมู่ข้ำน้อย ที่คอยพรำกบ้ำน เฮำคนไตย้ำยกันไป

ทุกถิ่น ทุกฐำน จงฮักกันเด้อ ไตด�ำเฮำหนำ...” จากช่วงสงครามเวียดนามต่อเนื่องมาเมืองลาว ได้

ฟัง “ก. วิเสส” ร้องเพลง “ไทยด�าร�าพัน”แล้ว รู้ซึ้งถึงบ้านเมืองที่มีศึกสงคราม บ้านแตกสาแหรก

ขาดนั้น ผู้คนที่หนีสงครามเขารู้สึกอย่างไร ท�าให้เกิดก�าลังใจที่จะปกป้องรักษาบ้านเมืองไทยไว้ ไม่

อยากเป็นแบบเมืองลาว

 พอข้ามล�าโขงเข้ามาก็พบเพลงอมตะ ชื่อเพลง “เดือนเพ็ญ” ที่ถูกแต่งในช่วง “สงครำม

คอมมิวนิสต์” โดย อัศนี พลจันทร์ หรือนายผี หรือสหายไฟ พูดถึงความเงียบเหงาและว้าเหว่ของ

คนไทยที่ต้องเข้าป่าไปสู้ เพื่ออุดมการณ์ ต้องห่างบ้านจากเมืองมา คนน�ามาร้องคนแรก คือ สุรชัย 

จันทิมาธร 
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 “เดอืนเพญ็สวยเยน็เหน็อร่ำม นภำแจ่มนวลดงูำม เยน็ชืน่หนอยำม เมือ่ลมพดัมำ แสงจนัทร์

นวลชวนใจข้ำ คิดถึงถิ่นที่จำกมำ คิดถึงท้องนำ บ้ำนเรือนท่ีเคยเนำ...” บทเพลงท่ีนักอุดมการณ์

เลือกที่จะฟัง และสร้างแรงบันดาลใจ 

 สงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ กินเวลาระยะยาวนาน 20 ปีกว่า เป็นช่วงเวลาที่มีเพลง

แต่งกันมากที่สุด ในบริบทความขัดแย้งและสงครามประเทศนี้

 “ผมอยู่ชำยแดนมันแสนเดียวดำย อ�ำเภอด่ำนซ้ำย ไกลลิบสุดตำ มองไปทำงไหนใจเศร้ำ 

เห็นแต่ขุนเขำขอบฟ้ำ เสียงนกกำกู่ร้องก้องไพร..” เสียงเพลง “สุดทางท่ีด่านซ้าย” นี้ แต่งโดย 

ครู ชลธี ธารทอง ให้ “สายัณห์ สัญญา” น�ามาร้อง เพลงนี้ “สายัญห์” สามารถดึงอารมณ์ 

ความรูสึ้กของผูฟั้ง ดัง่มนต์สะกด ให้นิง่ฟังจนจบเพลงแบบไม่รูต้วั เหน็สภาพนกัรบชายแดนว่าเป็น

อย่างไร ตามเนือ้เพลงว่า “...ท่ำนกนิไข่ดำวหมแูฮม ผมกนิข้ำวแห้งแข่น�ำ้ นัง่เวรอยูย่ำม มนัหนำว...” 

ฟังแล้วเห็นภาพความยากล�าบาก เปิดฟังกันทุกบ้านในยุคนั้น และนี่ก็อีกเพลงหนึ่ง

 “กลำงดงควนัปืน พีเ่ฝ้ำยนืสูเ้หล่ำร้ำย ได้รบัจดหมำย น้องโฉมฉำยเจ้ำส่งถงึ อยูก่ลำงพนำ

เป็นเวลำทุม่ครึง่ เสียงปืนปังปึง ไม่ค�ำนึงเลยเชยีว...” เพลง “จดหมายจากแนวหน้า” อกีเพลงหนึง่

ของคร ูชลธ ีธารทอง เป็นเพลงทีข่ึน้อนัดับทีห่น่ึงอย่างรวดเรว็ จากเสยีงร้องของ “ยอดรกั สลกัใจ” 

เป็นเพลงประกอบเสยีงปืน ทีค่นรุน่นัน้ร้องกนัจนตดิปาก ท�าให้เหน็สถานการณ์การรบและการท�า

หน้าทีข่องทหารไทยทีอ่ยูช่ายแดนบนยอดดอย ขณะอ่านจดหมายจากคนรกั ท้ังเสยีงร้องเพลง และ

ระงมเสียงปืน “...คว้ำเอ็ม 16 หลบเข้ำรบ เตรียมต่อสู้ ก�ำหลวงพ่อองค์น้อย คล้องสำยสร้อย  

ใจเชิดชู ดีร้ำยขอสู้ ให้โลกรู้ นักรบไทย...” เพลงนี้ครูชลธีฯ แต่งไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 ในขณะที่การ

ต่อสู้สงครามคอมมิวนิสต์ เป็นไปอย่างดุเดือด มีข่าวทางโทรทัศน์ทุกวัน กลายเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้ครูชลธีฯ แต่งเพลงนี้ขึ้น

 การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ของ “นักรบไทย” มีเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งที่ได้ยิน และ 

มีการร้องในค่ายทหารทั้งแผ่นดินยุคนั้น เอาเป็นว่าได้ยินหรือร้องขึ้นเมื่อไหร่ ขนลุกซู่ ใจฮึกเหิม 

อยากรบขึ้นมาทันที

 “จำกยอดดอยแดนไกล ใครจะเหน็ ยำกล�ำเค็ญเพยีงใด ใจยงัมัน่ จะปกป้อง ผองภยัชัว่นรินัดร์ 

สิ้นชีวันก็ยังห่วงหวงแผ่นดิน ด้วยหน้ำที่ชีวิตรับผิดชอบ คือค�ำตอบที่รบอยู่มิรู ้สิ้น..” เพลง  

“ยอดดอย” ผู้แต่งคือนักรบเหรียญรามาเข็มกลางสมร คือ พันโท ณรงค์เดช นันทโพธิเดช  

เพลงนี้ถูกร้องจากค่ายทหารในพื้นที่ราบจนไปทั่วทุกยอดขุนเขาทุกลูกในประเทศนี้ เนื้อเพลง 

เน้นถึง “ชีวิต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ” 
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  สองบทเพลงปิดฉากยคุสงครามเยน็ ทีก่ระตุกต่อมรกัชาตขิองลกูหลานไทยได้อย่างอศัจรรย์ 

ได้แก่ เพลง “ถามคนไทย” และเพลง “หนักแผ่นดิน” ที่ขับร้องโดยนักร้องเสียงดุเดือด ห้าวหาญ 

คือ สันติ ลุนเผ่ ส�าหรับ เพลง “ถามคนไทย” สุรพล โทณวณิก (ค�าร้อง-ท�านอง) มีเนื้อร้อง ดังนี้ 

 “หวัใจถกูแทงกีข่ัว้ ตำมตัวถกูฟันกีแ่ผล ปูไ่ทยตำยไปกีค่นแน่ ไทยจงึได้แผ่ มำถงึแหลมทอง 

 กระดกูไทยกระเดน็ไปกีท่่อน เชงิตะกอนเผำไปกีห่น คอขำดกนัไปกีค่น ไทยทกุคน จงึได้ไทยครอบครอง

เสียเลือดกันไปเท่ำไหร่ เสียใจกันไปกี่ครั้ง น�้ำตำของไทยไหลหลั่ง ทุกทุกครั้ง ที่ถูกเฉือนขวำนทอง 

เข่นฆ่ำกันท�ำไม เรำเป็นคนไทย ด้วยกันทั้งผอง ไทยฆ่ำไทยให้ชำติอื่นครอง

 วิญญำณปู่จะร้อง ไอ้ลูกหลำนจัญไร

 ไทยฆ่ำไทยให้ชำติอื่นครอง

 วิญญำณปู่จะร้อง ไอ้ลูกหลำนจัญไร

 วิญญำณปู่จะร้อง ไอ้ลูกหลำนจัญไร

 วิญญำณปู่จะร้อง ไอ้ลูกหลำนจัญไร…”

 อีกเพลงที่เป็นเสมือนเพลงคู่ขวัญของเพลง “ถามคนไทย” คือเพลง “หนักแผ่นดิน”  

ท่ีกระแทกหวัใจของคนไทยทีม่หีวัใจทรยศต่อแผ่นดนิได้อย่างสะใจ เป็นเพลงทีแ่ต่งเมือ่ พ.ศ. 2518 

โดย พ.อ.บุญส่ง หักฤทธิ์ศึก เปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุ จ.ส. กรมการสื่อสารทหารบก  

กองทัพบก ในการต่อสู ้ทางการเมืองกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ในช่วง พ.ศ. 2518-2523  

ประพันธ์ค�าร้องโดย พ.อ.บุญส่ง หักฤทธิ์ศึก ต้นฉบับขับร้องโดย ส.อ.อุบล คงสิน และศิริจันทร์  

อิศรางกูร ณ อยุธยา มีเนื้อเพลงดังนี้ 

 “คนใดใช้ชื่อไทยอยู่ กำยก็ดูเหมือนไทยด้วยกัน

ได้อำศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของรำชันย์ แต่ใจมันยังเฝ้ำคิดท�ำลำย

  คนใดเห็นไทยเป็นทำส ดูถูกชำติเชื้อชนถิ่นไทย

แต่ยังฝังท�ำกิน กอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเช่นทำสของมัน

 (สร้อย) หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)

หนักแผ่นดิน หนักแผ่นดิน คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดิน (หนักแผ่นดิน!)

 คนใดยุยงปลุกปั่น ไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจำย

ปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุ่นวำย เพื่อคนไทยแบ่งฝ่ำยรบกันเอง

 คนใดหลงชมชำติอื่น ชำติเดียวกันเขำยืนข่มเหง

ได้สินทรัพย์เจือจำนก็ประหำรไทยกันเอง ที่ชำติอื่นเกรงดังญำติของมัน
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  คนใดขำยตนขำยชำติ ได้โอกำสชี้ทำงให้ศัตรู

เข้ำทลำยพลังไทยให้สลำยทำงสู้ เมื่อศัตรูโจมจู่เสียทีมัน

  คนใดคิดร้ำยรำวี ประเพณีของไทยไม่ต้องกำร

เกื้อหนุนอคติ เชื่อลัทธิอันธพำล แพร่น�ำมันมำบ้ำนเมืองเรำ...”

 และเพลง “หนักแผ่นดิน” ได้เปิดดังกระหึ่มอีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

สะท้อนให้เห็นว่า มีคนอีกกลุ่มหนึ่งก�าลังเดินเกมการเมืองเหมือนในบทเพลง เมื่อปี พ.ศ. 2518  

อย่างไม่ผดิเพีย้น แล้ววนัน้ีบทเพลงความมัน่คงได้มคีวามสบืเนือ่งกนัมาอกีข้ันหนึง่ แต่เป็นในเวอร์ช่ัน

ของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” 

“คสช.” กับ “บทเพลงความมั่นคง” 
 การควบคุมอ�านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิหรอื “คสช.” เมือ่วนัที่ 

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังจากประเทศนี้ ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกทาง 

การเมืองอย่างร้าวลึก กินเวลามานานกว่า 10 ปี ประเทศเกิดสภาวะของ “ทุกข์” กันทั้งแผ่นดิน 

แต่เมื่อ “คสช.” เข้ารักษาความสงบได้ระยะเวลาหนึ่ง บ้านเมืองก็ค่อยๆ ดีขึ้น ความสุขที่คนไทย

เคยมีต่อกันก็กลับคืนมา ดั่งเสียงเพลง

  “เรำจะท�ำตำมสัญญำ ขอเวลำอีกไม่นำน แล้วแผ่นดินที่งดงำมจะคืนกลับมำ 

 เรำจะท�ำอย่ำงซื่อตรง ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธำ แผ่นดินจะดีในไม่ช้ำ 

 ขอคืนควำมสุขให้เธอ ประชำชน” 

 ตรงท่อนฮุกของเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” ท่ีคนไทยทุกคนจดจ�าได้ติดหู  

เป็นเพลงที่แต่งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (หัวหน้า คสช.) มอบให้ วิเชียร  

ตันตพิมิลพนัธุ ์เรยีบเรียงเน้ือร้องประกอบท�านอง ขบัร้องโดย กองดรุยิางค์กองทพับก (จ.ส.อ.พงศธร 

พอจติ นักร้องน�า) เผยแพร่เป็นครัง้แรกในรายการใต้ร่มธงไทย ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงกองทพั

บก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีความยาวเพลง 4 นาที

 หลังจากนั้นเป็นเวลาอีก 1 ปี 7 เดือน เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บทเพลง  

“เพราะเธอคือประเทศไทย” ก็ดังกระหึ่มขึ้น เพื่อน�า “สองมือกับหนึ่งลมหายใจ” พลิกฟื้น

ประเทศไทยให้สดใสและยั่งยืน ตามเนื้อร้องว่า

  “ชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืน อยำกเห็นเธอฟื้นคืนและสดใส

 ถ้ำตัวฉันเองยังหำยใจ จะยำกเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ...”

  “แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหำยใจ พลังคงไม่พอจะสร้ำงฝันให้เป็นไป

 แต่หำกเรำร่วมมือต่อเติมลมหำยใจ วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน”
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 เพลงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ แต่งเป็นเพลงที่ 2 มี วิเชียร ตันติพิมลพันธุ์ เรียบเรียงเนื้อร้อง

ท�านอง และเรียบเรียงเสียงประสานโดย พ.ต.สุระชัย ถวิลไพร ผู้ขับร้อง จ.ส.อ.พงศธร พอจิต  

เผยแพร่ครั้งแรก ให้สื่อมวลชนฟังระหว่างการรอแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี โดยมอบเป็น 

ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2559 มคีวามยาวเพลง 4 นาที

 ส�าหรับเพลงที ่3 พล.อ.ประยทุธ์ฯ แต่งเพลงช่ือ “ความหวงัความศรทัธา” มเีนือ้หาส�าคญั 

ดังนี้

 “อย่ำท้อแท้หวัน่ไหว แม้มทีกุข์ภยัขวำกหนำม รวมพลงักนัก้ำวข้ำม เพือ่ควำมเป็นไทย” 

 “ขอเพียงจริงใจ ขอเพียงสำมัคคี ตั้งมั่นในควำมดีตลอดไป

 ขอเพียงเชื่อมั่น ขอเพียงมีพลังใจ สิ่งที่หวังไว้ จะกลำยเป็นจริง”

 โดยเน้ือเพลงแล้วแทบจะไม่ต้องอธิบายความ เพราะถ้าคนไทยทุกคนมีความหวังและ

ศรัทธาในพลังแห่งความดีแล้ว ความเป็นจริงของคนไทยจะบังเกิดขึ้น เพลงนี้มี พ.ต.สุระชัย  

ถวิลไพร เป็นผู้เรียบเรียงและท�านอง จ.ส.อ.พงศธร พอจิต ขับร้อง เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 มีความยาวเพลง 3.51 นาที

 และล่าสุดเพลงที่ 4 พล.อ.ประยุทธ์ฯ ประพันธ์ค�าร้อง ช่ือสั้นๆ แต่กินใจความ คือ 

“สะพาน” เนื้อเพลงน้ีเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นเสมือน “สะพาน”  

ให้ประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้ง ก้าวข้ามสิ่งที่ไม่พัฒนา เพื่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน มีท่อนเพลงส�าคัญ ดังนี้

  “เรำจะท�ำตำมสัญญำ ขอเวลำอีกไม่นำน แล้วแผ่นดินที่งดงำมจะคืนกลับมำ 

 ฉันพร้อมจะเป็นสะพำน เพื่อให้เธอข้ำมไป ปลำยทำงที่ฝัน จะพำถึงฝั่ง ดั่งที่ตั้งใจ”

 เพลงนี้ทีมงานชุดเดิมที่ท�าเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง 

มีความยาวเพลง 4.12 นาที เผยแพร่ครั้งแรกในวันแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรี ในปี  

พ.ศ. 2560

 สรุปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แม้จะต้องแบกภาระการบริหาร

ประเทศที่แสนจะหนักหน่วงเพียงใด แต่เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศให้กลับมา

อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนลึกของท่านก็ยังมีอารมณ์ศิลปิน ประพันธ์เพลงถึง 4 บทเพลง ได้อย่างน่าฟัง

และมีความหมาย ในช่วงเวลาการบรหิารบ้านเมอืง 4 ปีทีผ่่านมา โดยพยายามจะบอกเล่าว่า สิง่ทีท่�าไป

นัน้ เป็นการท�าตามสญัญาว่า จะ “คนืควำมสขุให้ประเทศไทย” และแม้จะมีเพียงสองมือกับหนึ่ง 
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ลมหายใจ แต่ก็จะสู้ไม่ท้อ “เพรำะเธอคือประเทศไทย” ทั้งยังปลุกใจให้คนไทยพากันเดินไป 

ให้ถึงสิ่งที่ฝัน ด้วย “ควำมหวังควำมศรัทธำ” ท้ายสุดก็อุทิศตัวและเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี  

พากันทอดตัวเป็น “สะพำน” เพื่อให้ประชาชนได้ก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นไป!!!

 

บทสรุป

  บทเพลงเพือ่ความมัน่คงมคีูม่ากบัประวติัศาสตร์ชาตไิทย แต่มกีารบนัทกึชดัเจนเกดิขึน้ยคุ

แรก ในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ผ่านพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่า

ของดนตรี ท�าให้ผู้คนมีความคิดที่ดีๆ และพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ 3 บทเพลงส�าคัญ 

เพื่อปลุกใจคนไทยให้รักชาติรักแผ่นดิน ได้แก่ รักชาติบ้านเมือง, สยามมานุสติ และเกียรติศักดิ์

ทหารเสือ

  บทเพลงยุคที่สอง เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บทเพลงและดนตรีถูกน�ามาใช้เพื่อการ

โฆษณาชวนเชื่อของรัฐ มีบทเพลงส�าคัญที่แต่งในยุคนั้น เช่น ต่ืนเถิดชาวไทย,  รักชาติ  และ 

รักเมืองไทย เป็นผลงานประพันธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นยุคที่ประเทศต้องการความเข้มแข็ง

และมั่นคง เพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่กับคู่สงครามฝ่ายใด

  บทเพลงยคุทีส่าม อยูใ่นยคุสงครามเยน็ บทเพลงทีโ่ดดเด่นทีส่ดุคอื บทพระราชนพินธ์ของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “ความฝันอันสูงสุด” และ “เราสู้” ต่อมาเนื้อเพลงที่เกี่ยวข้องกับ 

ความมั่นคงถูกถ่ายทอดจากรัฐลงสู ่ประชาชนธรรมดา ผ่านเรื่องราวของสงครามเกาหลี  

สงครามเวียดนาม สงครามในลาว และสงครามกับลัทธิคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ ส่วนใหญ ่

จะเป็นเนื้อหาของชีวิตนักรบที่ต่อสู้กับอริราชศัตรู เป็นการสื่อเพลงแบบชาวบ้าน เช่น เสียงครวญ

จากเกาหลี เสียงเรียกจากหนุ่มไทย ไทยด�าร�าพัน เดือนเพ็ญ สุดทางที่ด่านซ้าย จดหมายจาก

แนวหน้า  จากยอดดอย เพลงปลุกใจในยุคน้ีที่อยู ่ในความทรงจ�าของคนไทยทุกคน คือ  

“ถามคนไทย” และ “หนักแผ่นดิน”

  ในยุคสุดท้าย เป็นบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ “คสช.” แต่งโดย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์และวิธีการท�างานของ “คสช.” ผ่านบทเพลง 

เช่น คืนความสุขให้ประเทศไทย  เพราะเธอคือประเทศไทย  ความหวังและความฝัน และ 

เพลงสุดท้าย “สะพาน”

  บทเพลงกับควำมมั่นคง จะยังไม่จบลงในวันนี้ ตรำบใดท่ีตัวโน้ตแห่งเสียงดนตรี  

ยังสั่นไหวอยู่!!!
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ผู้น�าเชิงจิตวิญญาณแบบนางออง ซาน ซูจี
Spiritual Leader “Aung San Suu Kyi”

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร*

บทคัดย่อ

 บทความน้ีมวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะผูน้�าของนางออง ซาน ซจู ีโดยใช้ทฤษฎี

ผู้น�าเชิงจิตวิญญาณเป็นทฤษฎีหลักในการอ้างอิง จากการสื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Lady 

2) เพื่อแสดงความส�าคัญของผู้น�าเชิงจิตวิญญาณในการน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ท้ังวจันภาษาและอวจันภาษา 

ผ่านการสือ่ความหมายในรูปแบบของการพูด การเขยีน การปฏบัิต ิพฤตกิรรมและอากปักริยิาต่าง ๆ  

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1)  นางออง ซาน ซูจี มีคุณลักษณะผู ้น�าตามทฤษฎีผู ้น�าเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่  

1) วิสัยทัศน์ 2) การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประกอบด้วย (1) การให้อภัย (2) ความเมตตา  

(3) การยึดหลักความถูกต้องดีงาม (4) ความเห็นอกเห็นใจ/ความกรุณา (5) ความซื่อสัตย์สุจริต  

(6) ความอดทนอดกลั้น (7) ความกล้าหาญ (8) ความน่าเชื่อถือน่าวางใจ และ (9) ความนอบน้อม 

และ 3) การสร้างความหวังความศรัทธาให้กับผู้ตาม 

 2) คุณลักษณะผู้น�าเชิงจิตวิญญาณของนางออง ซาน ซูจี เป็นส่วนส�าคัญในการน�าพา

องค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย นั่นคือการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา

ค�าส�าคัญ : ผู้น�า, ต้นแบบ, จิตวิญญาณ, ออง ซาน ซูจี

* นายทหารปฏิบัติการประจ�ากองบัญชาการ กองทัพไทย
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Abstract

 The objectives of this article are: 1) to study the leadership of Aung San Suu 

Kyi using Spiritual Leadership Theory through film “The Lady” 2) to demonstrate 

how a spiritual leader achieve her/his goals. The data were analyzed by using 

textual analysis of both verbal and non-verbal communication. The findings are 

as follow :

 1) The spiritual side of leadership qualities shown by Aung San Suu Kyi 

include: 1.Vision        2.Altruistic love associated with forgiveness, kindness, integrity, 

empathy/compassion, honesty, patience, courage, trust, loyalty and humility, and 

3) The ability to bring hope and faith to her followers.

 2) Aung San Suu Kyi is an example of a spiritual leader who has successfully 

led her organization to achieve its goals, i.e. the struggles for democracy in the 

Republic of the Union of Myanmar.

1. บทน�า

  นางออง ซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ 

นายพลอ ูออง ซานและนางดอว์ขิน่จ ีส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาปรชัญา การเมอืง และ

เศรษฐศาสตร์ที่ St.Hugh’s College, University of Oxford ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญา

เอกที่ School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London ประเทศ

อังกฤษ สมรสกับ ศ.ดร. ไมเคิล อริส ชาวอังกฤษ และเป็นแม่ของลูก ๆ ที่น่ารักสองคน คืออเล็ก

ซานเดอร์และคิม

 นางออง ซาน ซูจี ได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่เป็นเสมือนตัวแทนผู้น�าแห่งจิตวิญญาณของเสรีชน2 

จากการเป็นผู้น�าในการเรยีกร้องประชาธปิไตยท่ามกลางสถานการณ์ทีม่คีวามขัดแย้งทางการเมอืง

อย่างรุนแรงและยาวนานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 25343 นางออง ซาน ซูจี เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเน้นย�้าอยู่เสมอ

2ข่าวทั่วไป, ประวัติ ออง ซาน ซูจี กับ 12 เรื่องน่ารู้ของดอกไม้เหล็กแห่งเมียนมา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://hilight.

kapook.com/view/129056 [8 มกราคม 2559].
3Aung San Suu Kyi, The 1991 Nobel Peace Prize Laureate Nobel Lecture (Oslo, June 16, 2012) [online]. 

From: http://nobelpeaceprize.org/en. [15 January 2016].
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เวลาทีแ่สดงความเหน็ทางการเมอืงว่า ส�าหรบัเธอน้ันการต่อสูก้บัระบอบท่ีอยตุธิรรมกบัการเอาชนะ

กิเลสตัณหาเป็นเรื่องเดียวกัน เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลท่ีเธอมักจะเน้นย�้าประเด็นท่ีเก่ียวกับ

พทุธศาสนาอยูเ่สมอเวลาทีป่ราศรยัคอื “การเมอืงเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผูค้น และคณุไม่อาจแยกผูค้น

ออกจากคุณค่าทางจิตวิญญาณของพวกเขาได้”4 เธอมองว่าการเคลื่อนไหวและการเรียกร้องเพื่อ

ประชาธปิไตยของเธอ คือการเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัสงัคมในเชงิจติวญิญาณ5 หรอือาจเรยีกว่าเป็นการ

ปฏิวัติของจิตวิญญาณ (Revolution of Spirit)6 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ

ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เธอเป็น “สัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการกดขี่โดยสันติ” เมื่อวัน

ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตที่มีความผกผันหลังจากกลับสู่แผ่นดินบ้าน

เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2531 ของนางออง ซาน ซูจี ได้ถูกน�ามาสร้างและน�าเสนอผ่านทางภาพยนตร์ 

เรื่อง “The Lady” 

 การน�าเสนอบทวิคราะห์คุณลักษณะผู้น�าของนางออง ซาน ซูจี จากภาพยนตร์ เรื่อง  

“The Lady” เกิดขึ้นบนแนวคิดว่าภาพยนตร์คือเอกสารที่มีคุณค่าชนิดหนึ่งเสมือนงานประพันธ์

ประเภทอื่น มีความแตกต่างเพียงกลวิธีในการน�าเสนอ ข้อดีของภาพยนตร์คือมีความน่าสนใจใน

การติดตามและสามารถสะท้อนผ่านการสื่อความหมายในรูปของเนื้อความ (Text) ทั้งวัจนภาษา

และอวัจนภาษา7 สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อความ (Textual Analysis) ตามระเบียบ

วิธวีจิยั ส่วนข้อเสยีคอือาจมข้ีอจ�ากดัด้านข้อมลูในการวเิคราะห์ และห้วงเวลาท่ีปรากฏในภาพยนตร์

อาจไม่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา

จากเอกสารและต�าราที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ในการแสดงคุณลักษณะผู้น�าเชิงจิตวิญญาณของนางออง ซาน ซูจี และแสดงถึงความส�าคัญของ

ผู้น�าเชิงจิตวิญญาณในการน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

4Aung San Suu Kyi and Alan Clements, The Voice of Hope, (New York: SevenStories, 1997), p. 39.
5Laura Kittel, “Healing heart and mind: the pursuit of human rights in Engaged Buddhism as exemplified 

by Aung San Suu Kyi and the Dalai Lama,” The International Journal of Human Rights, 15:6 (2011): 916.
6Stephen McCarthy, “The Buddhist Political Rhetoric of Aung San Suu Kyi” Contemporary Buddhism, 

Vol. 5 No. 2, (2004): 73.
7องอาจ สิงห์ล�าพอง, “การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ต�านาน 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”, วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556) : 15-18.
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ภาพที่ 1 ภาพนางอองซาน ซูจี

2. เรื่องย่อภาพยนตร์ The Lady

 The Lady เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่น�าเสนอเรื่องราวชีวิตของนางออง ซาน ซูจี  

สู่สายตาของชาวโลก ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นมุมท่ีเสนอเรื่องราวความรัก ความเสียสละ

ของเธอและครอบครัวมากกว่าการต่อสู้ทางการเมือง แต่ภาพยนตร์เรื่อง The Lady ก็สามารถสื่อ

ให้เห็นความเป็นผู้น�าเชิงจิตวิญญาณของ นางออง ซาน ซูจี ได้อย่างสมบูรณ์ “คุณไม่เข้ำไปยุ่งกับ

กำรเมือง แต่กำรเมืองจะเข้ำมำยุ่งกับคุณ...You may not think about politics but politics 

thinks about you.”8 ค�าพูดนี้นางออง ซาน ซูจี พูดกับทหารคนหนึ่งที่เฝ้ายามเธอระหว่างถูกกัก

บริเวณภายในบ้านพักส่วนตัว และดูเหมือนจะเป็นการสะท้อนถึงชีวิตของเธอได้เป็นอย่างดี 

  ฉากเปิดภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นภาพอนังดงามครัง้เก่าก่อนของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

และภาพการแสดงออกซึง่ความรกัความผกูพนัระหว่างบดิาและบตุรสาวนัน่คอืนายพลอ ูอองซาน

และนางออง ซาน ซจูใีนวยัเดก็ ต่อด้วยฉากสะเทอืนอารมณ์ผูช้ม นัน่คอืการสงัหารนายพลอ ูอองซาน 

อย่างอุกอาจกลางเมืองย่างกุ้ง หลังจากนั้นภาพยนตร์ได้กลับไปน�าเสนอเรื่องราวชีวิตอันสุขสงบ

ของนางออง ซาน ซูจีที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวในประเทศอังกฤษ โดยไม่มีท่าทีท่ีส่อให้เห็นถึง

ความเกีย่วข้องกบัสถานการณ์ทางการเมอืงในสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2531 

เหตุการณ์ในชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเธอเดินทางกลับมาบ้านเกิด...

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 การกลับเข้ามาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของนางออง ซาน ซูจี มีจุดประสงค์ 

เพือ่มาดแูลแม่ของเธอทีป่่วยหนกั แต่ด้วยสถานะการเป็นบตุรสาวของนายพลอ ูอองซาน ท�าให้เธอ

ถูกจับตามองจากรัฐบาลทหารพม่า และประกอบกับประชาชนชาวเมียนมาเองเกิดความหวังและ

8เป็นค�าพูดของนายพลอู อองซาน บิดาของนางออง ซาน ซูจี.
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ขอร้องให้นางออง ซาน ซูจี มาเป็นผู้น�ากลุ่มในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย การกดดัน 

ทั้งจากฝ่ายประชาชนและฝ่ายรัฐบาลทหาร ประกอบกับภาพอันโหดร้ายที่รัฐบาลทหารกระท�าต่อ

นักศึกษาและประชาชนชาวเมียนมาที่เธอประสบด้วยสายตาตนเอง ส่งผลให้นางออง ซาน ซูจี  

ไม่อาจหลีกเลี่ยงการตอบตกลงเป็นผู้น�าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในที่สุด 

 ส่ิงที ่The Lady น�าเสนอ คอืความรูส้กึของนางออง ซาน ซจู ีและความส�าคญัของสถาบนั

ครอบครัว การแสดงออกซึ่งความรัก ความเข้าใจ การให้ก�าลังใจ ตลอดจนการดูแลซึ่งกันและกัน 

หลังจากภาพยนตร์จบลง ผู้ชมจะรู้สึกซาบซึ้งและเข้าใจถึงเบ้ืองหลังความส�าเร็จของผู้น�าเชิง 

จิตวิญญาณระดับโลกอย่างนางออง ซาน ซูจี ซึ่งนอกจากคุณลักษณะความเป็นผู้น�าในตัวเธอเอง

แล้ว สิ่งที่ส�าคัญอย่างมากส�าหรับผู้น�าสตรีท่านนี้คือคู่ชีวิตและครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนและ 

ช่วยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอดแม้กระทั่งในห้วงสุดท้ายของชีวิต และท�าให้เราทราบว่าการเรียก

ร้องประชาธิปไตยของเมียนมานั้นต้องอาศัยความเสียสละมากมายเพียงใด ทั้งจากตัวผู้น�าเอง คือ

นางออง ซาน ซจู ีครอบครวั สถาบนัทางศาสนา ตลอดจนผูต้ามอนัหมายถงึประชาชนชาวเมยีนมา

ทั้งปวง

ภาพที่ 2  ใบปิดภาพยนตร์ เรื่อง The Lady

3. คุณลักษณะนางออง ซาน ซูจี ตามทฤษฎีผู้น�าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual 

Leader Theory) จากภาพยนตร์ เรื่อง The Lady

  ผู้น�าเชิงจิตวิญญาณเป็นผู ้น�าที่มีลักษณะเด่นเรื่องค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม  

สามารถกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายใน (Intrinsic Motivation) ของผู้ตาม ส่งผลให้ทั้งผู้น�าและ 

ผู้ตามมีจิตวิญญาณร่วมกันในการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และสร้างความผูกพันในการ 
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มุง่สู่เป้าหมายร่วมกนั คณุลกัษณะของผูน้�าเชงิจติวญิญาณ (Qualities of Spiritual Leadership)9 

3 คุณลักษณะหลัก ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส�าคัญ 

การวเิคราะห์เป้าหมายและก�าหนดวธิกีารมุง่ไปให้ถงึ การสะท้อนถึงความมุง่มัน่และการสร้างมาตรฐาน

แห่งความเป็นเลิศ 2) การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น (Altruistic Love) ประกอบด้วย การให้อภัย  

ความเมตตา การยึดหลักความถูกต้องดีงาม ความเห็นอกเห็นใจ/ความกรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความอดทนอดกลั้น ความกล้าหาญ ความน่าเชื่อถือน่าวางใจ และความนอบน้อม และ  

3) การสร้างความหวัง/ความศรัทธาให้กับผู้ตาม (Hope/Faith) ประกอบด้วย ความอดทน  

ความมุ่งมั่น การท�าในสิ่งที่ต้องท�า ความยืดหยุ่น และการบรรลุเป้าหมาย นางออง ซาน ซูจี  

ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่มีอยู่ตามองค์ประกอบดังกล่าว จากภาพยนตร์ เรื่อง The Lady  

ได้ดังนี้

  3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  ภาพยนตร์เรื่อง The Lady แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของนางออง ซาน ซูจี ผ่านการ

ใช้ศิลปะของการพูดจูงใจในหลายฉาก เช่น ในฉากที่นางออง ซาน ซูจี ปราศรัยกับผู้สนับสนุน 

หลังจากที่ตัดสินใจเข้าร่วมการเรียกร้องประชาธิปไตย ณ บริเวณลานใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง  

ซึ่งเป็นฉากส�าคัญ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าเชิงจิตวิญญาณของนางออง ซาน ซูจีอย่างเด่นชัด 

จากผูห้ญงิทีไ่ม่เคยปราศรัยและไม่เคยมบีทบาททางการเมอืง มหีวัน่วติกและกงัวลในการพดูต่อหน้า

ประชาชนนับล้านที่รอฟังการปราศรัย แต่เธอก็ผ่านการทดสอบครั้งนั้นด้วยการเริ่มต้นกล่าวว่า 

 “ทีพ่วกเรำมำรวมตัวกนั ณ ทีน่ี ้กเ็พือ่แสดงให้โลกเข้ำใจถึงเจตนำของประชำชน เพือ่แสดง 

 ให้เห็นว่ำประเทศชำติเรำมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะมีกำรปกครองในระบอบ 

 ประชำธิปไตย...”10 

  ค�าพูดน้ีของนางออง ซาน ซูจี แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ท่ีส�าคญั (Broad appeal to key stakeholders) นัน่กค็อืประชาชนชาวเมยีนมาทีม่คีวามต้องการ

ระบอบประชาธิปไตย การสื่อสารนี้ได้ผลและเปี่ยมไปด้วยพลังท่ีสามารถสัมผัสได้ท้ังจากน�้าเสียง

และอากัปกิริยาที่แสดงถึงความมุ่งมั่น และในช่วงท้ายนางออง ซาน ซูจี ได้กล่าวค�าพูดที่เป็นการ

สะท้อนถึงความมุ่งมั่น (Reflects high ideals) และการสร้างมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ  

(Establishes a standard of excellence) ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์เป้าหมายและวิธีการ 

มุ่งไปให้ถึง (Defines the destination and journey) ได้อย่างชัดเจน ความว่า 

9 Louis W. Fry& Laura L. Matherly, “Spiritual Leadership and Organizational Performance:  

An Exploratory Study”, (Central Texas: Tarleton State University, 2003), p.2 (Mimeographed). 
10 The Lady นาทีที่ 0: 36: 24.
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 “พ่อของดิฉันท�ำงำนและเสียสละทุกอย่ำงท่ีท่ำนมี จุดมุ่งหมำยเพื่อจะสร้ำงควำมเจริญ 

 ให้กบักำรเมอืงพม่ำ และสิง่สดุท้ำยทีพ่่อมอบให้คอืกำรสละชีพเพือ่ชำต ิดงันัน้ ดฉินัในฐำนะ 

 ลูกสำวของพ่อจึงมิอำจท�ำเป็นน่ิงเฉยทนดูต่อไปได้อีกต่อหลำยๆเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน... 

 เป้ำหมำยที่เรำปรำรถนำอยู่เบื้องหน้ำเรำแล้ว เรำทุกคนจึงขอประกำศเรียกร้องให้มีกำร 

 จัดกำรเลือกตั้งอย่ำงบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้...และเรำจะรวมกัน 

 เป็นหนึ่งเดินไปสู่จุดหมำยด้วยกัน”11

  3.2  การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น (Altruistic Love) 

  การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันเป็นคุณสมบัติท่ีแสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัวตามทฤษฎี

ผู้น�าเชิงจิตวิญญาณนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคุณลักษณะดังกล่าวของนางออง ซาน ซูจี พอสังเขป 

ดังนี้

    1)  การให้อภัย (Forgiveness) และ ความเมตตา (Kindness) 

   ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและการให้อภัยของ 

นางออง ซาน ซูจ ีทีม่ต่ีอทหารชัน้ผูน้้อยทีม่าเฝ้าเธอในช่วงทีถ่กูกกับรเิวณในบ้านของตวัเองด้วยท่าที

ที่ไม่เป็นมิตรและขุ่มขู่คุกคาม โดยที่ในจ�านวนทหารที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้านั้นมีอยู่หนึ่งคนที่

ภาพยนตร์สื่อให้เห็นถึงความเมตตาของเธอ ทหารผู้นี้ในฉากแรกๆมีท่าทีไม่เป็นมิตรและไม่รู้จัก 

แม้กระทั่งค�าว่า “ดนตรี” เมื่อได้ยินเสียงเปียโนจากการเล่นของนางออง ซาน ซูจี เป็นครั้งแรก 

ในชวีติ และเป็นผูท่ี้ไม่ยอมให้เธอพบผูส้นับสนุนทีห่น้าบ้านในวนัประกาศผลการเลอืกตัง้ทัว่ประเทศ

ที่พรรค NLD ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่นางออง ซาน ซูจีไม่ถือโกรธแต่กลับให้อภัยและแสดง

ความเมตตาด้วยการสอนให้ทหารผูน้ี้เข้าใจค�าขวญัและค�าพดูให้ก�าลงัใจต่าง ๆ ท่ีเธอเขียนไว้เตอืนใจ

ในบ้านพัก ความหมายที่สื่อคือการให้อภัยทหารชั้นผู้น้อยที่ปฎิบัติตามค�าสั่งผู้บังคับบัญชานั่นเอง

ภาพที่ 3 ทหารพม่ากับครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเปียโน12

11 The Lady นาทีที่ 0: 37: 54.
12 The Lady นาทีที่ 1: 22: 07.
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  2)  การยึดหลักความถูกต้องดีงาม (Integrity) 

   นับแต่วันแรกที่เหยียบแผ่นดินแม่ของนางออง ซาน ซูจี ข้อความ “Love The 

Mother Land” หรือ “รักแผ่นดินแม่” ที่เธอเห็นบนอาคารด้านหน้าโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่กระตุ้น

ให้ตระหนักว่าเธอควรจะท�าอะไรให้กบับ้านเกดิเมอืงนอนของตวัเอง การปกครองโดยเผดจ็การทาง

ทหารมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาอยูใ่นสภาพทีล้่าหลงัเป็นอย่างมาก 

ในฉากที่นางดอว์ขิ่นจี มารดาของนางออง ซาน ซูจี ถึงแก่อนิจกรรม พิธีศพของนางดอว์ขิ่นจีท�าให้

เกิดภาพประชาชนชาวเมียนมาจ�านวนมากกว่าหน่ึงแสนคนได้ออกจากบ้านเรือนไปร่วมแสดง 

ความอาลัยในพิธี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับความสะดวกและถูกขัดขวางทุกวิถีทางจากรัฐบาลทหารพม่า 

ปรากฏการณ์น้ีแสดงให้เหน็ถงึความรกัความผกูพนั และการให้ความส�าคญัของประชาชนชาวเมยีนมา

ทีม่ต่ีอครอบครวัของนางออง ซาน ซจู ี บ่งบอกถงึความเป็นผูน้�าทางจิตวญิญาณของนางออง ซาน ซูจี 

อย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู ้น�ารัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้นเกิดความหวั่นวิตกและตัดสินใจส่ง 

นายพลท่านหนึง่เป็นผูแ้ทนไปเจรจาให้นางออง ซาน ซจู ีกลบัประเทศองักฤษ แต่นางออง ซาน ซูจี 

กลับปฏเิสธและกล่าวว่า “ตรำบเท่ำทีม่ชีวีติ หน้ำทีข่องดฉินัยงัคงมอียูใ่นเมยีนมำและจะลงแข่งขนั

ในกำรเลอืกตัง้ครัง้นี”้13 และกล่าวทิง้ท้ายว่า “เมือ่กลบัไปแล้ว รบกวนท่ำนนำยพลช่วยจัดกำรเลอืกตัง้

ให้เร็วที่สุด”14 ค�าพูดน้ีแสดงให้เห็นถึงการยึดหลักความถูกต้องและหน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติ  

ทั้ง ๆ ที่นายพลผู้มาเจรจาพยายามหว่านล้อมและยกจุดอ่อนของเธอ คือการท�าหน้าท่ีของแม ่

ในการดูแลบุตรชายวัยรุ่นมากล่าวโน้มน้าว แต่เธอก็ยังยืนหยัดมั่นคงในเจตนารมณ์เดิมในการเดิน

หน้าเป็นผู้น�าระบอบประชาธิปไตยมาสู่ประเทศ

 ช่วงท้ายของภาพยนตร์ ศ.ดร.ไมเคลิ อรสิ สามขีองนางออง ซาน ซจู ีล้มป่วยด้วยโรคมะเรง็ 

ในขณะน้ันเขาพ�านกัอยูใ่นบ้านทีป่ระเทศองักฤษเพยีงล�าพงั เขาพยายามขอวซ่ีาในการเดนิทางเข้า

สู่เมียนมาเพื่อมาอยู่กับภรรยา รัฐบาลทหารพม่ากลับใช้โอกาสนี้ในการกดดันนางออง ซาน ซูจี  

ด้วยการไม่ยอมออกวีซ่าให้ แต่ยื่นข้อเสนอให้เธอเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปเยี่ยมสามี 

ที่ประเทศอังกฤษแทน โดยยื่นข้อเสนอว่า “แน่นอนว่ำภรรยำคงอยำกอยู่เคียงข้ำงสำมีที่เจ็บป่วย 

ผมเสนอให้คุณกลับบ้ำนทันที คุณมีอิสระที่จะเลือก จะเลือกสำมีและลูก ๆ หรือประเทศชำต”ิ15 

ห้วงเวลาน้ันนางออง ซาน ซจูต้ีองตกอยูใ่นสภาวะทีย่ากล�าบากอย่างยิง่ในการตดัสนิใจระหว่างการ

ไปเยี่ยมสามีที่ป่วยหนักที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นคงไม่มีโอกาสกลับเข้ามาใน 

เมียนมาได้อีก กับหน้าที่รับผิดชอบต่อความหวังของคนทั้งชาติที่ฝากไว้กับเธอในการเรียกร้อง

ระบอบประชาธิปไตย ในที่สุดนางออง ซาน ซูจี เลือกที่จะอยู่ในเมียนมาต่อไปด้วยความเสียสละ

13 The Lady นาทีที่ 0: 52: 40.
14 The Lady นาทีที่ 0: 52: 58.
15 The Lady นาทีที่ 1: 58: 41.
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และความเห็นพ้องต้องกันกับสามีของเธอว่า หากเธอกลับประเทศอังกฤษเท่ากับว่าชีวิตและ 

การเสียสละที่ผ่านมาทัง้ของเธอ ของครอบครัวและของประชาชนชาวเมียนมาทัง้มวลทีสู่ญเสียไป

ต้องเสยีเปล่า เธอจ�าต้องเลอืกประเทศชาติ ทัง้ ๆ ทีม่คีวามเศร้าเสยีใจอย่างท่ีสดุ ศ.ดร.ไมเคลิ อรสิ 

ถึงแก่อนิจกรรมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งในวันนั้นเป็นวันครบรอบวันเกิดปีท่ี 53  

ของเขาพอดี ฉากนี้ผู้ชมจะรู้สึกสะเทือนใจและรับรู้ได้ถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างถึงที่สุดของ 

นางออง ซาน ซจู ีในการทีส่ามอีนัเป็นทีรั่กต้องจากไปก่อนวยัอนัควร โดยเธอไม่มโีอกาสแม้แต่จะได้

อยู่เคียงข้าง16

 3) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy/compassion) 

 ช่วงแรกของภาพยนตร์ระหว่างการเฝ้าไข้มารดาในโรงพยาบาล นางออง ซาน ซูจี ได้เห็น

ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐบาลในขณะนั้นกระท�าต่อนักศึกษาและประชาชนต่อหน้าต่อตา 

ของเธอ ด้วยการบกุเข้ามาในโรงพยาบาลทีม่ารดาของเธอรกัษาตวัอยู ่ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ภาพ

ความโหดร้ายด้วยการยงิผูบ้รสิทุธิ ์นกัศกึษา หรอืยงิแม้แต่แพทย์ทีพ่ยายามเข้าช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ 

ฉากน้ีมเิชลล์ โหย่ว ผูแ้สดงเป็นนางออง ซาน ซจีู สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรูส้กึผ่านสหีน้า

ท่าทางได้อย่างยอดเยี่ยม

ภาพที่ 4 ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเรียกร้องประชาธิปไตยด้านหน้าโรงพยาบาล17

 

 สิ่งที่สะท้านสะเทือนความรู้สึกของเธออย่างมากคือ การที่กลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

ด้านหน้าโรงพยาบาลถือภาพของนายพลอู อองซาน ไว้ในมือ ประดุจเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและ 

เป็นพลังให้พวกเขา 

16 The Lady นาทีที่ 2: 04: 25.
17 The Lady นาทีที่ 0: 18: 24.
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ภาพที่ 5 ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถือภาพนายพลอู ออง ซาน18

 

  4)  ความอดทนอดกลั้น (Patience) 

   นับจากนางออง ซาน ซูจี ประกาศตัวเป็นเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติ 

เพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) และพรรคได้ออกแถลงการณ์ 

ฉบับแรก สถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์ก็ม ี

การเปลี่ยนแปลงและส่อไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นตามล�าดับ นายพลเนวินมีความไม่พอใจ 

นางออง ซาน ซูจี อย่างมาก และได้ออกค�าสั่งให้นายพลเส่งรวินไป “จัดการ” โดยการส่งก�าลัง

ทหารพร้อมอาวุธครบมือบุกบ้านของนางออง ซาน ซูจี เพื่อแจ้งการยกเลิกวีซ่าของ ศ.ดร.ไมเคิล 

อริส และบังคับให้เขากลับประเทศอังกฤษภายในคืนนั้น ช่วงเวลาอันวิกฤตขณะนั้น คนในพรรค 

ที่อยู่ในบ้านของเธอต่างพากันชักอาวุธปืนเพื่อเตรียมต่อสู้ แต่นางออง ซาน ซูจีได้ห้ามไว้และ 

กล่าวว่า “เรำต้องอดทน เรำจะไม่ใช้ควำมรุนแรงไม่ว่ำจะกรณใีด ๆ”19 ท�าให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง

และศ.ดร.ไมเคิล อริส จ�าต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษ

 รฐับาลทหารเมยีนมาในขณะนัน้ใช้ทกุวธิใีนการบบีให้นางออง ซาน ซจู ีล้มเลกิความตัง้ใจ

ในการต่อสู้เพ่ือประชาธปิไตย เธอต้องใช้ความเข้มแขง็และความอดทนอดกลัน้อย่างมากโดยเฉพาะ

เวลาการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง ด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีชนกลุ่มน้อยอยู่หลายเผ่า

และอาศัยอยู่ในถิ่นที่ทุรกันดาร ในการไปหาเสียงกับชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นต้องเดินทางขึ้นเขา 

อย่างยากล�าบาก นางออง ซาน ซูจีต้องใช้ก�าลังกายและก�าลังใจอย่างมาก จนกระทั่งแม้แต่เวลาที่

มารดาถึงแก่กรรม เธอก็ไม่มีโอกาสได้อยู่กับมารดาในวาระสุดท้ายของชีวิต20 

18 The Lady นาทีที่ 0: 18: 54.
19 The Lady นาทีที่ 0: 44: 48.
20 The Lady นาทีที่ 0: 51: 00.
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ภาพที่ 6 นางออง ซาน ซูจี กับการเดินทางไปพบชนกลุ่มน้อยต่างๆ21

 

  5)  ความกล้าหาญ (Courage) 

   ความกล้าหาญของนางออง ซาน ซูจี เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและเป็นที่

ประทับใจไปทั่วโลก เห็นได้ในช่วงตอนกลางของภาพยนตร์ นางออง ซาน ซูจี เดินหน้าวางแผน

ทางการเมอืงกบัสมาชกิพรรคและประชาชนทีช่ืน่ชอบในตวัเธอ ท�าให้รฐับาลทหารเมยีนมาได้เพิม่

แรงกดดันเพื่อบีบบังคับให้เธอยกเลิกความต้ังใจ ในฉากนี้รัฐบาลได้ส่งก�าลังทหารพร้อมอาวุธ

สงครามครบมือมาขัดขวางการประชุม ณ ที่ท�าการพรรค ด้วยท่าทีที่คุกคามข่มขู่ นางออง ซาน 

ห้ามลูกพรรคไม่ให้ขัดขวางทหาร แต่ตัวเธอเองกลับแสดงความกล้าหาญด้วยการเดินเข้าสู่กลุ่ม

ทหารที่ก�าลังเล็งอาวุธที่ขึ้นล�าพร้อมลั่นไกสู่เธอได้ทุกเมื่อ ภาพยนตร์ได้ย้อนรอยเหตุการณ์ตอนท่ี

นายพลอู อองซาน ผู้เป็นบิดาถูกทหารลั่นไกสังหาร ต่างกันที่ผู้เป็นบิดาคือนายพลอู อองซาน  

รับรู ้ถึงชะตากรรมและยืนหลับตารอรับกระสุนด้วยความกล้าหาญ ส่วนนางออง ซาน ซูจี  

ผู้เป็นบุตรสาวเดินเข้าหาสถานการณ์ที่เธอมิอาจคาดเดาได้และหลับตารอโชคชะตาในการตัดสิน

ชะตากรรม ฉากนี้แสดงให้เห็นว่านางออง ซาน ซูจี เดิมพันด้วยชีวิต22

21 The Lady นาทีที่ 0: 46: 47.
22 The Lady นาทีที่ 0: 54: 50 - 0: 55: 47.
23 The Lady นาทีที่ 0: 55: 48 - 0: 55: 49.

ภาพที่ 7 วินาทีแห่งความเป็นความตายของนางออง ซาน ซูจีและนายพลอู อองซาน23
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 ความกล้าหาญของนางออง ซาน ซูจี เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก 

เห็นได้จากการที่คณะกรรมการโนเบลแห่งประเทศนอร์เวย์ประกาศช่ือของเธอเป็นผู้ได้รับรางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งในขณะนั้นเธอยังถูกกักบริเวณอยู่

ภายในบ้านพักของตัวเองอย่างโดดเดี่ยว ถูกตัดขาดจากครอบครัวและโลกภายนอกเป็นปีที่สาม 

ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร ถูกคุกคาม และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อ  

ดังจะเหน็ได้จากค�าแถลงของ ศ.ดร.ไมเคิล อรสิ ทีก่ล่าวต่อผูส้ือ่ข่าวจ�านวนมากภายหลงัการประกาศ

รางวัลโนเบลในปีนั้นว่า 

 “ควำมสุขและควำมภำคภูมิใจที่ผมและลูก ๆ มีในวันนี้ ถูกบั่นทอนด้วยควำมเศร้ำที่มีอยู ่

 อย่ำงต่อเนื่อง ผมไม่แน่ใจว่ำเคยมีกำรมอบรำงวัลโนเบลสำขำสันติภำพให้กับคนท่ีอยู่ใน 

 สถำนกำรณ์โดดเด่ียวเช่นนีม้ำก่อนหรอืไม่ รำงวลันีถู้กมอบให้กบัผูห้ญงิท่ีอยูใ่นสถำนกำรณ์ 

 เช่นนั้น...ผมได้แต่หวังว่ำสถำนกำรณ์จะผ่อนคลำยลง เมื่อมีคนยอมรับและซำบซ้ึง 

 ในควำมกล้ำหำญของเธอ24 

  3.3  การสร้างความหวงั/ความศรทัธาให้กบัผูต้าม (Hope/Faith) 

    การสร้างความหวัง/ความศรัทธาให้กับผู้ตาม (Hope/Faith) ของผู้น�าเชิง 

จิตวิญญาณ ประกอบด้วย ความอดทน ความมุ่งมั่น การท�าในสิ่งที่ต้องท�า ความยืดหยุ่น และ 

การบรรลุเป้าหมาย คุณลักษณะข้อนี้ของนางออง ซาน ซูจี ดูก�้ากึ่งระหว่างภาวะผู้น�าที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติโดยก�าเนิด (Born to be a Leader) หรือทฤษฎี Trait Theories ด้วยความเป็น

ลูกสาวของนายพลอู ออง ซาน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษอิสรภาพของประเทศพม่า  

ในการเป็นผู้น�าการต่อสู้กับประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรจนได้รับอิสรภาพเป็นรัฐเอกราช 

หรือเป็นไปตามทฤษฎีผู้น�าเชิงจิตวิญญาณ 

    อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว ่าคุณลักษณะของผู ้น�าเชิงจิตวิญญาณของ 

นางออง ซาน ซูจีมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีความหวัง ความศรัทธาของประชาชน

ชาวเมยีนมาเป็นการจดุประกายทีส่�าคญั ดงัจะเหน็ได้จากค�าพดูของอาจารย์มหาวทิยาลยัย่างกุง้ที่

รวมตัวกันมาพบเธอที่บ้านหลังจากนายพลเนวิน ลาออกจากต�าแหน่งประธานพรรคโครงการ

สังคมนิยมพม่า (The Burma Socialist Programme Party-BSPP) ที่ยึดอ�านาจการปกครอง

ประเทศพม่ามานานกว่า 30 ปี ว่า

24 The Lady นาทีที่ 1: 31: 54.
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  “พวกเรำเป็นนักวชิำกำรมำจำกคณะประวติัศำสตร์ เรำมคีวำมเชือ่ว่ำคณุเป็นเพยีงคนเดยีว 

 ที่จะน�ำเมียนมำเข้ำสู่ประชำธิปไตยได้ คุณคือลูกสำวของนำยพลอูออง ซำน ประชำชน 

 จะรวมตัวกันสนับสนุนคุณอย่ำงแน่นอน พ่อของคุณต่อสู้น�ำเอกรำชมำสู่พม่ำ นี่คือโอกำส 

 ของคุณในกำรสำนต่อสิ่งที่ท่ำนเริ่มไว”้25 

 ค�าพดูนีแ้สดงให้เหน็ถงึความหวงัและความศรทัธาทีน่กัวิชาการเหล่านีมี้ต่อนางออง ซาน ซจูี 

ตลอดจนการให้ความส�าคญัของผูน้�าเชงิจติวญิญาณในการน�าพาองค์การไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 

ครั้งแรกที่ได้รับการทาบทามเธอตอบปฏิเสธ แต่ในที่สุดด้วยคุณลักษณะของ “การท�าในสิ่งที่ต้อง

ท�า” ของผู้น�าเชงิจติวญิญาณ ท�าให้นางออง ซาน ซจู ีจากผูห้ญงิธรรมดาทีม่ชีวีติสขุสงบและไม่เคย

มีความคิดว่าจะต้องมาเป็นผู้น�าทางการเมืองจ�าต้องตอบรับ และต้องขึ้นเวทีปราศรัยครั้งแรก 

ต่อหน้าประชาชนชาวเมียนมานับล้านที่ทราบข่าวการมาของเธอด้วยการกระจายข่าวแบบบอก

ปากต่อปาก อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อเธออย่างเด่นชัด ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 นางออง ซาน ซูจี ปราศรัยครั้งแรกท่ามกลางประชาชนผู้สนับสนุน26

 

 การปราศรัยครั้งนี้ ได้สร้างความหวั่นไหวให้กับผู้น�ารัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอย่างมาก

นายพลเนวินได ้แสดงออกถึงความกังวลต ่อท ่าทีของสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง 

ท่าทีของสื่อต่างประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าเชิงจิตวิญญาณของนางออง ซาน ซูจี 

อย่างชดัเจน โดยผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศได้รายงานสดภายหลงัการปราศรยัของเธอว่า “นำงออง ซำน 

ซูจีบุตรสำวของนำยพลอองซำน จำกแม่บ้ำนชำว Oxford ที่มีบุตรชำยสองคน บัดนี้ได้กลำยเป็น

ควำมหวังใหม่ ในอนำคตอันสดใสของพม่ำไปแล้ว...”27

 ส�าหรับคุณลักษณะในด้านความอดทน ความมุ่งมั่น การท�าในสิ่งที่ต้องท�า ความยืดหยุ่น 

และการบรรลุเป้าหมายของนางออง ซาน ซูจี แสดงผ่านบทบาทการแสดงในภาพยนตร์ให้เห็นอีก

หลายตอน ดังเช่นในส่วนที่มิได้แสดงต่อสาธารณะแต่เป็นการสื่อสารทางจดหมายถึงสามีหลังจาก

25 The Lady นาทีที่ 0: 30: 08.
26 The Lady นาทีที่ 0: 35: 32.
27 The Lady นาทีที่ 0: 39: 24.
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นับตั้งแต่เธอประกาศตัวเป็นเลขาธิการพรรค NLD เป็นเวลาแปดเดือน ซึ่งในห้วงเวลานั้นรัฐบาล

ทหารเมยีนมาได้เพิม่ความรนุแรงและกระท�าการอนัโหดร้ายต่อประชาชนผูส้นบัสนนุการเรยีกร้อง

มากขึ้นตามล�าดับ ไม่ว่าจะเป็นการจับตัวประชาชนไปใช้แรงงานในการขนยาเสพติดและอาวุธ 

แถบชายแดน และการสังหารหมู่ในทุ่งกับระเบิด28 นางออง ซาน ซูจี ได้แสดงถึงคุณลักษณะ 

ด้านความอดทนอย่างชัดเจนผ่านข้อความในจดหมายว่า 

 “คุณคงได้ข่ำวแล้ว ทุกวันเกิดเหตุกำรณ์เลวร้ำยที่กระท�ำโดยอ�ำนำจทำงฝ่ำยกำรเมืองที ่

 เปิดเผยอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ยอมหยุดท�ำลำยอุดมกำรณ์ของพ่อ แต่มันเลยที่จะหันกลับแล้ว 

 และเหมือนกับที่พ่อเคยสอนไว้ว่ำอย่ำหยุดยั้งที่จะเล็งผลเลิศและเตรียมพร้อมที่จะรับ 

 สิ่งเลวร้ำยทิ่อำจจะเกิดขึ้น...ฉันจะสู้ต่อค่ะ”29 

 แนวทางการปฏิบัติของนางออง ซาน ซูจี คือ พุทธศาสนาเพื่อสังคม: Socially Engaged 

Buddhism30 หรือความเมตตาเชิงรุก : Active Metta หรือการเมืองแห่งความเมตตา:  

The Politics of Metta 31 สื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับมนุษย์และสังคม 

แนวคิดของนางออง ซาน ซูจี เป็นการให้ความส�าคัญกับการบังเกิดร่วมกันของปฏิบัติการ 

ทางจิตวิญญาณและทางการเมือง (The Conjunction of Spiritual and Political Practice)32 

ดังนั้น จึงไม่เป็นที่แปลกใจในการที่สังคมโลกจะได้เห็นภาพการออกมาประท้วงรัฐบาลทหารพม่า

และการมาให้ก�าลังใจนางออง ซาน ซูจีของพระภิกษุสงฆ์ชาวเมียนมาจ�านวนมากซ่ึงเป็นฉากจบ

ของภาพยนตร์เร่ืองนี้ และยังเป็นการยืนยันถึงความส�าคัญของผู้น�าเชิงจิตวิญญาณในการน�าพา

องค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย

28 The Lady นาทีที่ 1: 01: 15.
29 The Lady นาทีที่ 1: 02: 15
30 ติชนัทฮันห์ (ThichNhatHanh) พระภิกษุนิกายเซนชาวเวียดนามเป็นผู ้ ใช ้ค�าว ่าพุทธศาสนาเพื่อสังคม  

(Socially Engaged Buddhism) เป็นคนแรก โดยหมายถงึการน�าเอาพระพทุธศาสนาเข้าไปใช้ (engage) กบัการแก้ปัญหา

สังคมโลกยุคใหม่บนฐานของการมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่ก�าลังด�าเนินไปภายในตนและในโลก
31 Stephen McCarthy, “The Buddhist Political Rhetoric of Aung San Suu Kyi” Contemporary Buddhism, 

Vol. 5, No. 2, (2004): 67-74.
32 Christopher S. Queen, “Introduction: The Shapes and Sources of Engaged Buddhism”,Engaged  

Buddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia, Edited by Christopher S. Queen and Sallie B.King 

(Albany: State University of New York Press, 1996), p. 5.
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ภาพที่ 9 การมาให้ก�าลังใจนางออง ซาน ซูจีของพระภิกษุสงฆ์ชาวเมียนมา33

4. สรุปผลการศึกษาจากภาพยนตร์ เรื่อง The Lady

 ภาพยนตร์เรือ่ง The Lady แสดงให้เหน็ถงึคณุลกัษณะความเป็นผูน้�าเชงิจติวญิญาณของ

นางออง ซาน ซจู ีได้แก่ 1) วสิยัทศัน์ 2) การมุง่ประโยชน์เพือ่ผูอ้ืน่ อนัประกอบด้วย (1) การให้อภยั 

(2) ความเมตตา (3) การยึดหลักความถูกต้องดีงาม (4) ความเห็นอกเห็นใจ/ความกรุณา (5) ความ

ซื่อสัตย์สุจริต (6) ความอดทนอดกลั้น (7) ความกล้าหาญ (8) ความน่าเชื่อถือน่าวางใจ และ  

(9) ความนอบน้อม และ 3) การสร้างความหวังความศรัทธาให้กับผู้ตามอย่างครบถ้วน และ 

ยงัแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของผูน้�าเชิงจติวญิญาณในการน�าพาองค์การไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 

อาจกล่าวได้ว่าเธอเป็นผู้น�าเชิงจิตวิญญาณที่แท้จริงในโลกยุคปัจจุบันคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าภาพยนตร์

เร่ืองน้ีจะออกฉายต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 แต่เรื่องราวท่ีน�าเสนอยังถือได้ว่ามีคุณค่าในการศึกษา  

การจะได้มาซ่ึงประชาธปิไตยไม่ใช่เรือ่งง่ายในทางปฏบิตั ิ ภาวะผูน้�าหรอืบทบาทของนางออง ซาน ซจูี 

อาจมข้ีอสงสยัหรอืเคลอืบแคลงบ้างในสถานการณ์ปัจจบุนั แต่ความเสยีสละตวัเองเพือ่ประเทศชาติ

และการเลือกประเทศชาติมากกว่าครอบครัวของเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการน�ามา

ซึ่งสันติภาพและประชาธิปไตยสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

33 The Lady นาทีที่ 2: 04: 28 - 2: 06: 03.

ภาพที่ 10 ฉากจบของภาพยนตร์
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วารสารนวัตกรรมสังคม :

Journal of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ความเป็นมา

 วารสาร “นวัตกรรมสังคม  : Journal of Social Innovation  เป็นวารสารวิชาการของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดท�าข้ึน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและ 

ผลงานที่มีสาระประโยชน์ของนักคิดนักวิชาการออกสู่สังคม โดยมีการด�าเนินงานและตีพิมพ์

บทความประเภทต่างๆ อาทิ  บทความวิชาการ (Academic Paper) บทความวิจัย (Research 

Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) เพื่อการ

ถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน เปิดเวทีเสวนาและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ สมดังปณิธานในการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งสู่นวัตกรรมทางปัญญา

 วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  ก�าหนดออกเผยแพร่ปีละ  

2 ฉบับ (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  

 บทความในวารสารทุกชิ้น รวมถึงงานค้นคว้าวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านภาวะ

ผูน้�า สงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา ธรุกจิและการเมอืง จะได้รบัการตรวจสอบและประเมนิจากผูท้รง

คุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) ก่อนการจัดพิมพ์เสมอ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

 1. เพือ่เผยแพร่บทความวชิาการ (Academic Paper) บทความวจิยั (Research Paper) 

บทวจิารณ์หนังสอื (Book Review) บทความปรทิศัน์ (Review Article) ทีม่คีณุภาพ  ของอาจารย์

ประจ�า อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนท่ัวไปในด้านภาวะผู้น�า สังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง
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 2. เพื่อการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ทางวิชาการแก่

สงัคมทัว่ไป โดยสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ�า อาจารย์พเิศษ นกัวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุแิละประชาชน

ทั่วไป น�าเสนอผลงานวิชาการในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง

นโยบายการรับบทความ

 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มีความยินดีอย่างยิ่งท่ีจะรับบทความจากอาจารย์

ประจ�า อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปในด้านสังคม เศรษฐกิจ  

การศึกษา ธุรกิจและการเมืองและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงผลงานวชิาการท่ีส่งมาตีพมิพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่พมิพ์อืน่ใดมาก่อน และต้องไม่อยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาของวารสารวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อก�าหนดในการ

ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

 การละเมดิลขิสทิธิถ์อืเป็นความรบัผดิชอบของผูส่้งบทความโดยตรง บทความทีไ่ด้รบัการ

ตพิีมพ์ จะมกีารพิจารณากลัน่กรองคณุภาพ จากผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิบทความและได้รบัความเหน็

ชอบแล้วจากกองบรรณาธิการ

 ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับนี้ ถือ 

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวทิยาลัยรงัสติ ผูบ้รหิารและ/หรอืคณาจารย์ท่านอืน่ ๆ  ในมหาวทิยาลยัฯ แต่อย่างใด ความรบั

ผิดชอบด้านเน้ือหาและการตรวจร่างบทความแต่ละเรือ่งเป็นของผูเ้ขยีนแต่ละท่าน หากมคีวามผดิ

พลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง

 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้มีการน�าเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของ

บทความในวารสารวชิาการนวตักรรมสงัคม : Journal of Social Innovation  วทิยาลยันวตักรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ  ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ถือเป็น

ลิขสิทธิ์ของทางวารสาร

ค�าแนะน�าส�าหรับท่านผู้เขียนบทความ

 1. บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ บทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

หรือผลงานการค้นพบ ลักษณะของบทความทางวิชาการเป็นผลงานที่เรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็น

ระเบยีบ ผู้เขยีนอาจเป็นบคุคล สมาคมวชิาชพี หรอืหน่วยงานต่าง ๆ  กไ็ด้ ลกัษณะการน�าเสนออาจ
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มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไป 

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ โดยส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทน�าหรือ

ส่วนน�า ที่ผู้เขียนแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าท�าไมจึงเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ส่วนสาระส�าคัญของ

เรื่อง การจัดล�าดับเนื้อหาสาระ ควรมีการจัดวางโครงสร้างและล�าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสม  

รวมทั้งมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย

 2. บทความวิจัย (Research Paper) คือ บทความท่ีเป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย  

หรือสกัดมาจากงานวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้น 

เพือ่การการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ โดยมกีารกลัน่กรองและตรวจสอบเนือ้หาสาระความถูกต้อง

จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการด้านนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการน�าเสนอตามเกณฑ์

มาตรฐานของวารสารวิชาการอันประกอบด้วย บทน�า (Introduction) ทบทวนวรรณกรรม 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย  

วธิดี�าเนินการวิจยั ผลการวจัิย ประโยชน์ทีไ่ด้รบั สรปุและอภปิรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างองิ 

(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

 ส่วนบทสรุป ควรมีการท�าประเด็นส�าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้ 

อย่างสั้น ๆ ท้ายบท

 ส�าหรับส่วนอ้างอิง ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่น ก็ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

งานของใคร ท�าเม่ือไร และน�ามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน และประกาศให ้

ผู้อ่านรับรู้

 3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) คือ งานเขียนท่ีต้องการถ่ายทอดความคิดเห็น  

ต่องานเขยีนชิน้ใดชิน้หนึง่หรอืเล่มใดเล่มหนึง่ โดยน�าเสนอเนือ้หาสาระทีเ่ป็นความรู ้มกีารกล่าวถงึ

และวจิารณ์อย่างสร้างสรรค์  แสดงให้เหน็ข้อด ีข้ออ่อนของงานชิน้นัน้ๆ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 

  โดยบทวิจารณ์หนังสือจะประกอบด้วยบทน�าหรือประเด็นที่จะวิจารณ์ เนื้อหา บทสรุป

และข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

 4. บทความปริทัศน์ (Review Article) คือ บทความวิชาการที่มีการผสมผสานแนวคิด 

ทบทวนความก้าวหน้าของเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง และสรุปความรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  เพือ่น�าเสนอแนวคดิใหม่ ๆ  

หรือองค์ความรู้ใหม่  เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย แสดงความคิดเห็น 

ในเชิงวิชาการและมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
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การจดัพิมพ์บทความ

 จดัพิมพ์ 1 คอลมัน์ บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดยีวด้วย Microsoft Word for Windows 
หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกันพิมพ์ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้ฟอนท์ TH Sarabun 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 15 พอยน์ และให้ใส่เลขก�ากับหน้าทุกหน้าท่ีมุมบนด้านขวา ยกเว้น 
หน้าแรก ความยาวประมาณ 10-20 หน้า

การพิจารณาบทความ

 ผลงานที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู ้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
ทางกองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิง  
หลังจากนั้นจะส่งกลับให้ผู้เขียนตรวจดูอีกครั้งให้ถูกต้อง  จึงจะน�าลงตีพิมพ์ในวารสาร

ก�าหนดการ

วารสารนวัตกรรมสังคม  : Journal of Social Innovation
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2  ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

ติดต่อและส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที่

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู ่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ต�าบลหลักหก อ�าเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 66-2-5339697
โทรสาร : 66-2-5339697
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