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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

บทความจากงานวิจัยเอกสารนี้ นำไปสู่ข้อคิด และประเด็นหลักๆว่า  การเติบใหญ่ของรัฐไทยนั้นได้
พัฒนามาเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 2440 ถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีพลวัตร
ต่างๆกันไป กล่าวคือ (1) การก่อตัวเป็นรัฐ (2) การวางรากฐานการทำงานของรัฐ ในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
การเมือง (3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (4) การถือหลัก “ความสงบเรียบร้อย” หรือ “ความมั่นคง” (5) การ
ให้ความสำคัญต่อสวัสดิการ ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง  โดยเน้นหรือผสมนโยบายเหล่านี้ในระดับที่
ต่างกันไปในต่างช่วงเวลา การอภิปรายข้อมูลนำไปสู่ประเด็นข้อคิดที่ว่า ปัญหามิได้อยู่ที่ รัฐอยู่ในสภาพเติบใหญ่
ล้นเกิน แต่อยู่ที่การจัดวางความสำคัญซึ่งคำนึงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่สมควร หรือไม่สมควรต่อ
การขยายตัวของรัฐ บทความนี้ลงข้อสรุป ด้วยการพิจารณาถึงผลกระทบของหน้าที่ของรัฐในมิติต่างๆ ที่มีต่อ 
‘คนไทย 4.0’ และลงท้ายด้วยการพิจารณาข้อถกเถียงระหว่าง นักปรัชญาเรืองนามที่เสนอข้อคิดเกี่ยวกับ
หน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ คือ รอว์ลส์ (John Rawls) กับ โนซิค (Robert Nozick) ซึ่งเมื่อพิจารณาโยงกับกรณี
รูปธรรมของประเทศไทยแล้ว ก็เห็นได้ว่า แต่ละแนวมีข้อจำกัด แม้ว่าจะเห็นโน้มไปในทางแนวคิดของรอว์ลส์ 
แต่ก็สมควรประสานทั้ง 2 แนวตามมิติหน้าที่ของรัฐที่ต่างกันไป พร้อมกับเสริมด้วยการลดทอนหน้าที่ของรัฐที่
ฉุดรั้งคุณประโยชน์ที่พึงมีต่อราษฎร 
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Executive Summary 

This essay, conducted as desk research, explores the growth of the Thai State from 
the 1890s – 2020s. The 130-year time span can be divided into five phases: namely 

 (1) the embryonic State making, 
 (2) the foundation of state functions in eco-political development, 
 (3) the building of human resources, 
 (4) the emphasis on “national security”, and 
 (5) the drive towards basic welfare of citizens. Each function was not confined within 

a specific phase but was considered in a unique manner during the different phases. The 
discussion distances itself from the concept of ‘the overdeveloped state,’ but argues that the 
principal problem of the state lies in the priority of its functions. The core question then is: 
which state function should or should not be developed? The essay concludes with two main 
points: the impacts of the growth of the state at the macro level and on the present 
population at the micro level, and the motion behind the Rawls vs Nozick debate regarding 
the role of the State. 
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ความนำ 

จุดกำเนิดข้อเขียนนี้มาจาก ข้อคำนึงถึง ปัญหาการดำเนินงานขององค์กรของรัฐหลายต่อหลายองค์กร 
ประจวบกับได้ข้อคิด แรงบันดาลใจจากแนวคิด “รัฐเติบใหญ่จนเกินการ” (The Overdeveloped State) ซึ่ง
เป็นลักษณะร่วมของรัฐในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ อันเป็นปัญหาที่ดึงรั้งและเงื ่อนไขให้
ถดถอยในการพัฒนาสังคม ข้อเขียนนี้มุ่งสำรวจปรากฏการณ์อันเป็นปัญหานี้ โดยพิจารณาความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่างๆ ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีที่ถกเถียงกันเรื่องหน้าที่ของรัฐ และผลที่ตามมาต่อ
ประชากรในระดับจุลภาค 

ปัญหาการเติบใหญ่ของรัฐ ในอดีตอาจจะเป็นที่ประจักษ์กันอยู่เฉพาะในวงวิชาการทางสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ แต่ปัจจุบัน ความตระหนักถึงปัญหานี้เป็นประเด็นที่รับรู้ในวง
กว้างในหมู่สาธารณชน ในปี 2564 เรามีจำนวนข้าราชการและพนักงานของรัฐรวม 1,156,361 (ดูภาคผนวก 
10) ซึ่งนับจากปี 2547 จำนวนคนในภาครัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 50% (ดูภาคผนวก 15) ส่วนด้านที่อาจจะยังไม่ถึงกับ
ตระหนักกันกว้างขวางนัก คือ ประเทศไทยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรของรัฐในสัดส่วนกับ GDP 
สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย   (ดูภาคผนวก 14) 
แต่ไม่ว่าจะนำข้อพิจารณากรณีประเทศอ่ืน ๆมาเทียบอิงให้ตระหนักถึงความหนักหน่วงของปัญหาหรือไม่ก็ตาม 
ก็เป็นที่ยอมรับของรัฐเองว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องคิดแก้ไข ดังกำหนดไว้ เป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่ง ใน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  คือ “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” โดยที่หนึ่งในเป้าหมาย ๘ 
ประการ นั้นคือ รัฐ “มีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ” 

ความจำเป็นเบื้องต้นข้อหนึ่งต่อการจะบรรลุเป้าหมายนี้ ก็คือ การทำความเข้าใจต่อคำถาม ๒ คำถาม
หลัก คือ (๑) ทำไมและเงื่อนไขใดที่นำมาสู่การเติบใหญ่ของรัฐ และ (๒) การเติบใหญ่ของรัฐส่งผลต่อปัญหาการ
ประกอบการหน้าที่ของรัฐอย่างไร  ข้อเขียนนี้ พยายามเสนอสาเหตุความเป็นมา รวมทั้งข้อคิดในแนวทางและ
นโยบายการจัดการต่อปัญหารัฐที่เติบใหญ่จนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ ตอบสนองต่อความจำเป็นของสังคม 
ทั้งนี้ก็เพ่ืออำนวยให้พิจารณาถึงการจัดการกับปัญหาของระบบราชการและหน้าที่ของรัฐในอนาคต 

ปัญหาอันเป็นประสบการณ์ในวงการศึกษา และการจัดการสวัสดิการ  

ปัญหาการเติบใหญ่ของรัฐจนก่อให้เกิดผลไปในทางตรงกันข้ามต่อการประกอบการหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
สังคม อีกทั้งย้อนกลับมาเป็นภาระต่อทั้งสังคมและองคาพยพโดยรวมของรัฐเองนั้น มิใช่เป็นปัญหาเฉพาะของ
ประเทศไทย แต่เป็นปรากฎการณ์ที ่เกิดขึ ้นในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลั งพัฒนา เช่น 
ปากีสถาน อินเดีย เมกซิโก ฯลฯ แม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งพยายามยึดหลักการให้รัฐไม่เติบใหญ่จน
เกินการ อย่างเช่น ญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างการจะเติบใหญ่ของรัฐกับการทำหน้าที่ที่จะสนอง
ประโยชน์ต่อสาธารณะ อันส่งผลถึงปัญหาในบางด้าน เช่น ด้านการศึกษา1  

 
1 Kariya Takehiko “Higher Education and the Japanese Disease”, Economy Society Culture, Apr 16, 2012. 
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กรณีปัญหาในด้านการศึกษา ญี่ปุ่นเผชิญกับสภาพที่เรียกว่า “ความขัดแย้งสามเส้า” (Trilemma) ซึ่ง
เป็นสภาวะที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออกในเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเป้าหมาย ๓ ประการไม่
สามารถบรรลุร่วมกันได้ กล่าวคือ (๑) การรักษามาตรฐานของการศึกษา (๒) การขยายการได้รับการศึกษาให้
ครอบคลุมในวงกว้าง (๓) การขยายหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการศึกษา  ทั้งสามเป้าหมายนี้นั้นยากจะ
ดำเนินการให้สอดคล้องไปด้วยกัน เมื่อต้องการ (๑) และ (๒) ก็จำเป็นต้องขยาย (๓) แต่ถ้ามุ่งถึง (๓) คือจะ
รักษาให้รัฐขนาดเล็ก (“a small government”) ก็จะยากที่จะบรรลุ (๑) และ (๒) แต่ถ้าจะยึด (๒) และ (๓) 
ไปพร้อมกัน เป้าหมาย (๑) ก็ยากที่จะรักษา เป็นต้น 

ปัญหาความขัดแย้งสามเส้านี้ มิเพียงจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นกรณีเฉพาะที่
สะท้อนถึงภาวะที่ขัดกันในด้านอ่ืน ๆ ด้วย  “ทางออก” ในปัญหานี้ของญี่ปุ่นคือ มีนโยบายให้การศึกษาเอกชน
ในอุดมศึกษาเติบโต2  ด้วยเหตุผลที่พยายามจำกัดการขยายมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
ความพยายามไม่ให้รัฐเติบใหญ่นั้น จำเป็นต้องให้ภาคเอกชนขยายตัว ปรากฎการณ์ ๒ ด้านนี้คู่กัน ซ่ึงเกิดขึ้นใน
เรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น กิจการการขนส่งสาธารณะ การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย  การรักษาพยาบาล ฯลฯ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การขยายรัฐให้เติบใหญ่นั้น ในด้านหนึ่งก็เป็นความจำเป็นที่จะสนองตอบต่อความเจริญ
ของสังคม ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นภาระต่อสังคมที่จำเป็นให้รัฐต้องเติบใหญ่ควบคู่กันไป คำถามที่
ตามมาก็คือ องค์กรใดของรัฐที่สังคมควรรับเป็นภาระ และ เป็นภาระในขอบเขตขนาดไหน 

กรณีของไทยก็เผชิญปัญหาทั้งในแง่การประกอบการหน้าที่ของรัฐ และทิศทางการเติบใหญ่ของรัฐ
ทำนองเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ดังตัวอย่าง การบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งรัฐไทยพยายามมีรูปแบบการ
ดำเนินการด้วยวิธีผสมและตามอย่างประเทศอื่นๆ จนมีลักษณะเฉพาะที่ต่างออกไป กล่าวคือ ในขณะที่ให้
การศึกษาเอกชน3ควบคู่ไปกับการขยายการศึกษาของรัฐ ก็ให้มหาวิทยาลัยของรัฐดำเนินการในทิศทางเข้า
ลักษณะแบบการศึกษาเอกชน ด้วยนโยบาย “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” ซึ่งโดยสาระเนื้อแท้แล้วก็คือ เป็น
วิธีการของการแปรรูปให้ลักษณะการบริหารจัดการเหมือนภาคธุรกิจเอกชน (Privatization) โดยอาศัย
หลักการทางการตลาด การดำเนินการในทิศทางนี้ ก็ประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาลด้วย เราจึงพบว่า มี
โรงพยาบาลที่ดูประหนึ่งเป็นโรงพยาบาล “ของรัฐ” แต่โดยการดำเนินแล้ว ก็มิได้แตกต่างจากโรงพยาบาล
เอกชนในเชิงเนื้อหาแต่อย่างไร4 

 

 

 
2 เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นในอังกฤษตั้งแต่สมัยรัฐบาลธัทเชอร์ (Thatcher) ตามแนวที่รู้จักกันว่าเป็นนโยบาย “Neo-liberalism” ซ่ึงเข้มข้นขึ้นนับจาก
ช่วง 1980s เป็นต้นมา 
3 มหาวิทยาลยัเอกชนเปิดการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์
แขนงอื่น ๆ 
4 ในการจัดสรรระบบสวัสดกิารแกพ่นักงานนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม “เข้าใจ” ไปวา่โรงพยาบาลศิริราชปยิมหาราชการุณย์ นั้นเป็น
โรงพยาบาลของรัฐ  แต่เมื่อได้ปรับ “ความเข้าใจ” เสียใหมแ่ล้ว โรงพยาบาลนี้กอ็ยู่ในประเภทเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงทั่วไป  
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ฐานคิดและทิศทาง 

ข้อเขียนนี้เริ่มด้วยการเสนอภาพการเติบใหญ่ของรัฐ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยคำนึงถึงว่า การทำความ
เข้าใจการเติบโตของระบบราชการและของรัฐไทย จำต้องพยายามคำนึงถึงพลังเบื้องลึกที่กำหนดปรากฏการณ์
นั้นซึ่งวางอยู่บนฐานคิด (premise) ๒ ประการ คือ  

(i) การเติบโตนั้นเป็นกระบวนการของการก่อตัวของรัฐซึ่งสืบเนื่องมากว่าศตวรรษ ดังนั้น จึงต้อง
สืบย้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงระยะเวลาช่วงต้น คือ ทศวรรษที่ 1900s (2440s) อันเป็นการก่อตัว
ที่เรียกกันว่า ‘รัฐ-ชาติ’5 (Nation-State) โดยการก่อตัวของรัฐอยู่บนฐานของอำนาจต่อประชากรและการ
จัดการทรัพยากรและการผลิต/การค้าขายภายในประเทศ (Home Production/Home Market) ในพื้นที่ซึ่ง
ขีดกำหนดอาณาเขตขึ้นอย่างค่อนข้างแน่นอน อันเป็นลักษณะของ ‘รัฐเขตแดน’ (Territorial State) หรือ ใน
บางวงการพยายามใช้ศัพท์ให้สื่อถึง “บูรณภาพแห่งดินแดน” (The territorial integrity) ซึ่งพัฒนาควบคู่กับ
การเติบโตของระบบราชการของรัฐไทย  

(ii) พลังที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของรัฐ และรูปแบบลักษณะของรัฐนั้น แตกต่างไปในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจการใช้อำนาจทางการเมือง/การทหารควบคู่ไปกับพลังและ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ คือ ทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในระยะเวลาช่วงต้น ประกอบด้วย กล่าวคือ 
เงื่อนไขตามข้อ (i) นั้น การก่อตัวของรัฐเน้นอยู่ที่การขยายเขตแดนและความพยายามครอบคลุมอำนาจไปยัง
หัวเมืองที่เป็นอิสระหรือกึ่งอิสระในการปกครอง ครั้นเมื่อ รัฐได้กำหนดวางขอบเขตทางพื้นที่ จากข้อตกลงกับ
รัฐเพ่ือนบ้านค่อนข้างแน่นอนแล้ว หน้าที่ของรัฐก็เน้นไปในด้านเศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรมเป็นสำคัญ รวม
ไปถ ึงความพยายามในการแข ่งข ันและกระช ับอำนาจทางการเม ือง (Political competition and 
consolidation) 

จากฐานคิดดังกล่าว สามารถนำไปสู่การทำความเข้าใจการเติบโตของระบบราชการของรัฐไทย โดย
สามารถเรียบเรียงการนำเสนอเป็น ๓ ส่วนดังนี้ คือ 

(I) การแบ่งช่วงระยะเวลาของการเติบใหญ ่
(II) แนวคิดในการวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ 
(III) ข้อถกเถียงในเรื่องหน้าที่ของรัฐ  

(I) การแบ่งช่วงระยะเวลาของการเติบใหญ่ 

สมัยที่เริ่มการก่อตั้งหน่วยงานของรัฐในแนวแบบ “รัฐสมัยใหม่” ในระยะปลายรัชกาลที่ ๕ (ทศวรรษที่ 
1900s (2440s) มาจนถึงปัจจุบัน (ทศวรรษ 2000s (2540s) หรือประมาณ ๑๐๐ ปีนั้น กระทรวงที่เริ่มจาก

 
5 เป็นศัพท์ที่ใช้อย่างคลาดเคลื่อน ทั้งนี้เพราะลักษณะในการก่อตวัของรัฐที่แท้แล้วมิได้อยู่ที่ชาติพันธุ์ของประชากร หรอืประชาชาติมิใช่เป็น
มาตรการกำหนดการขยายของรัฐ 
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จำนวน ๑๐ ได้ขยายมาเป็นจำนวน ๒๐6 อันหมายถึง หน้าที่ (Functions) ของรัฐได้เพ่ิมขึ้นไปยังด้านต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นช่วง ได้ดังนี้ คือ 

ช่วง I 2440s-2475 การขยายขอบเขตอำนาจของรัฐไปในมิติพื้นที่ ควบคู่ไปกับมิติหน้าที่เฉพาะของ
หน่วยงาน โดยการก่อตัวของรัฐซ่ึงควบคุมจากส่วนกลาง  ตามศัพท์ที่เรียกกันว่า ‘รัฐสมัยใหม่’ ในความหมายที่
เป็น ‘รัฐเขตแดน’ (The Territorial State) 

ช่วง II 2475-2490s การสร้างกลไกรัฐควบคู่กับการปรับหน้าที่ของรัฐที่ตอบสนองต่อความเป็นอยู่
ทางการเมืองและสังคมของพลเมือง โดยได้ขยายไปในวงกว้างมากข้ึนกว่าจะจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ปกครองและราช
ธานี 

ช่วง III 2490s-2516 การปรับกลไกของรัฐให้สนองตอบต่อนโยบายในสภาวะการณ์ “สงครามเย็น” 
ในความหมายที่รัฐไทยอิงกับอิทธิพลทางการเมืองและการทหารของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่สืบมาจากสงครามเวียดนาม รวมถึงการสร้างลักษณะของรัฐบนฐานของระบบราชการต่อมาจาก
ช่วง II 

ช่วง IV 2516-2547 การพัฒนาหน่วยงานรัฐตามพลังของเศรษฐกิจระดับนานาชาติ และแรงผลักดัน
ทางการเมืองและสังคมให้หน้าที่ของรัฐสนองตอบต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมืองอย่างเป็นหลัก
เป็นฐานยิ่งขึ้น 

ช่วง V 2547-2564 การพัฒนาหน่วยงานรัฐที ่กำหนดให้รัฐส่วนกลางเป็นความสำคัญลำดับต้น 
โดยเฉพาะด้าน “ความมั่นคง” ตามแนวคิดที่สืบมาจากรัฐในช่วง (III)  ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามกระแส
การผลิตและการตลาดโลกที่เป็นพลังเพิ่มยิ่งขึ้น 

 การแบ่งช่วงเช่นนี้สื่อความหมาย ดังนี้ คือ 

(ก) แต่ละช่วงนั้นเป็นเสมือน “ป้ายบอก” ซึ่งถือเป็นเพียงการบ่งถึงลักษณะเด่นของช่วงนั้น ๆ มิได้
หมายความว่าช่วงใดช่วงหนึ่งจะไม่มีลักษณะอ่ืน อันเป็นลักษณะเด่นของช่วงนั้น ๆ  กล่าวคือ มิใช่ว่า ช่วง III ที่
มีป้ายว่า “สงครามเย็น” นั้น จะไม่มีลักษณะของช่วง V คือรัฐพยายามเสริมและตอบสนองพลังทางเศรษฐกิจ 

(ข) แต่ละช่วงรับลักษณะและหน้าที่ของรัฐมาจากช่วงก่อน เช่น ช่วง V ที่รัฐพยายามตอบสนองพลัง
ทางเศรษฐกิจก็รับมรดกมาจาก ช่วง IV และก่อนหน้านี้ ทำนองเดียวกับที่ ช่วง II ก็เป็นการตั้ง rationale 
สำหรับ ช่วง IV และ V เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แต่ละช่วงเหลื่อมทับกัน มิได้มีเส้นกั้นแบ่งอย่าง
เด็ดขาด 

 
6 ดู ภาคผนวก 1 และ 2  



7 

(ค) เป็นความยากลำบากที่จะระบุถึงเหตุปัจจัยใดโดยเฉพาะที่กำหนดลักษณะของรัฐในแต่ละช่วง เช่น 
มิได้หมายความว่า การขยายตัวของความเป็นประชาธิปไตย เป็นอิทธิพลเดียว หรือกระทั่งเป็นหลักของ
ลักษณะรัฐในช่วง IV โดยมิได้มีพลังจาก “สงครามเย็น”  

(ง) การแบ่งช่วงดังกล่าวเพียงเพื่อความสะดวกสำหรับการอ้างอิง มากกว่าจะแสดงถึงลักษณะของรัฐ
ในช่วงนั้นๆอย่างตายตัว อีกท้ังเป็นที่ชวนให้สังเกตว่า แต่ละช่วงมีพลวัตรอยู่ในเวลา 20-30 ปีโดยประมาณ 

 แต่ละช่วงสามารถขยายความได้ดังนี้ คือ 

ช่วง I 2440s-2475 การขยายขอบเขตอำนาจของรัฐไปในมิติพ้ืนที่ การปรับกลไกของรัฐ ให้อยู่ในแนว 
- ตามศัพท์ที่เรียกกันว่า - “รัฐสมัยใหม่” กล่าวคือ ในการก่อตัวของรัฐ (ตามที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เกิดขึ้นในช่วง
รัชกาลที่ ๕) ขึ้นเป็นประเทศ โดยวางกำหนดเขตแดนขึ้นอย่างค่อนข้างแน่นอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐได้
ขยายหน้าที่ไปทั้งในมิติครอบครองพื้นที่ พร้อมกับความพยายามในหน้าที่พัฒนามิติเศรษฐกิจ อันนำไปสู่การ
สร้างหน่วยงานต่างๆของรัฐ ตั้งแต่ องค์กรที่ใช้อาวุธ องค์กรสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม องค์กร
การแสวงหารายได้ องค์กรการบริหาร ควบคุมพลเมือง จนไปถึงองค์กรด้านกิจการการเงิน การธนาคาร ฯลฯ 

สภาพการก่อตัวของ ‘รัฐสมัยใหม่’ นี้จะสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ “รัฐก่อน
สมัยใหม่” ซ่ึงเป็นหน่วยงาน (ซึ่งมาเรียกกันภายหลังว่า “กระทรวง”) ที่ทำหน้าที่ใน ๒ ลักษณะ คือ 

(ก) เกี่ยวกับกิจการภายในเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่ากรุงเทพฯ และที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กล่าวคือ มี
กิจการ ๔ ประการ (i) กรมเมืองหรือกรมเวียง ซึ่งในระยะหนึ่งเรียกว่า กระทรวงนครบาล (ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจการตำรวจในเขตเมือง) (ii) กรมวัง หรือ กระทรวงวัง (ทำหน้าที่จัดการงานในพระบรมมหาราชวัง) (iii) กรม
คลัง หรือกระทรวงการคลัง (ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินและสัมพันธ์กับชาติต่างๆ ที่เข้ามาทำการค้าขาย) 

(ข) เกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับการผลิตและแหล่งรายได้ คือ (iv) กรมนา ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ไร่นารอบ
บริเวณกรุงเทพฯเป็นหลัก ต่อมาขยายเติบใหญ่เป็นกระทรวงเกษตราธิการ 

หน้าที่ในลักษณะ (ก) นั้นเป็นหลัก ส่วน ลักษณะ (ข) นั้นเป็นเพียงเรื่องรอง และจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ 
รัฐก่อนสมัยใหม่นี้เป็นรัฐในลักษณะที่ขอบเขตอำนาจทางภูมิศาสตร์อยู่ในกรุงเทพฯและในเขตที่ปัจจุบันเรียกว่า
ปริมณฑล ซ่ึงเชื่อมโยงด้วยการคมนาคมทางน้ำบางฤดูกาลเป็นหลัก หน้าที่ของรัฐ ๔ ประการนี้รู้จักกันในชื่อว่า 
จตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) 

การเอ่ยถึงลักษณะหน้าที่ของรัฐก่อน การเปลี่ยนแปลงเป็น “รัฐสมัยใหม่” นั้น มิใช่ เพียงเพราะเป็น
ข้อมูลที่น่าสนใจจากอดีตเท่านั้น แต่เหตุผลที่สำคัญกว่า คือ เป็นเสมือนหมุดหมายเริ่มต้นที่จะช่วยให้เห็น
ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะและหน้าที่ของรัฐที่จะก่อตัวต่อมา อันสามารถบ่งชี้ถึงการขยายตัวของ
รัฐเข้าลักษณะ ๒ ประการ คือ การขยายการบริหารจัดการของรัฐไปทั้งในมิติพื้นที่และหน้าที่ออกไปอย่าง
กว้างขวาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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การเติบใหญ่ของรัฐในมิติหน้าที ่ในช่วงนี้เป็นการสร้างหน่วยงานของรัฐตามการจัดการแต่ละเรื่องเป็น
การเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหารายได้ ส่วนการเติบใหญ่ของรัฐในมิติพ้ืนที ่นั้นก็คือการเพ่ิมอำนาจการ
ปกครองจากกรุงเทพฯ ควบคู่ไปกับการลดทอนอำนาจดั้งเดิมท่ีครองหรือมีอิทธิพลในพ้ืนที่นั้นๆ  

อนึ่งการขยายขอบเขตในมิติพื้นที่นั้น กรุงเทพฯอันเป็นกำลังหลักทั้งในเชิงความคิด (Soft power) 
และเชิงกำลังทหาร (Hard power) มีทั้งที่เป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้ง และ ที่ต้องเผชิญกับการต่อต้าน 
แข็งข้อ ซึ่งก็มีต่าง ๆระดับในความรุนแรง พื้นที่ที่ระดับการต่อต้านมากกว่าบริเวณอื่น ๆ  ในบรรดาเขต – ที่
ต่อมาเรียกว่า – ภาคเหนือ นั้น คือ เขตเมืองแพร่  ซึ่งนำไปสู่การที่กรุงเทพฯต้องใช้กำลังทหารอย่างจริงจัง
มากกว่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ อันถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่นำไปสู่การก่อตั้งทหารประจำการ ซึ่งสำคัญทั้งการผลิต
บุคคลกรทางการทหาร และการใช้งบประมาณ7  

การเติบใหญ่ของรัฐช ่วงนี ้ อยู ่ท ี ่  กระทรวงมหาดไทยซึ ่งทำหน้าที ่ เสมือนเป็นรัฐสาขา และ
กระทรวงกลาโหม ที่ทำหน้าที่การใช้กำลังทั้งในความเป็นจริงและเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ก็มีการคำนึงถึง
ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน และสำเร็จผลเป็นบางส่วน คือ การก่อสร้าง
ทางรถไฟ ส่วนโครงการชลประทานนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ รัฐในช่วงนี้ จึง มีองค์กรสำคัญ ๒ องค์กรใหญ่ คือ 
มหาดไทยกับกลาโหมซึ่งเสนาบดีอันมีฐานะเป็น ‘อัครมหาเสนาบดี’ เพิ่มจาก องค์เดิม จตุสดมภ์ ซึ่งผู้บริหาร
จัดการ อยู่ในตำแหน่ง ‘เสนาบดี’  

หน้าที่ของรัฐในการหารายได้และจัดการค่าใช้จ่ายของรัฐ เป็นลักษณะสำคัญอย่างยิ่งลักษณะหนึ่งของ
ภาระกิจของรัฐสมัยใหม่ กระทรวงการคลังจึงเติบใหญ่ จากหน่วยงานสำหรับการจัดการพระราชทรัพย์ (พระ
คลังมหาสมบัติ) มาเป็น การบริหารจัดการการหารายได้เข้ารัฐ จาก กรมพระคลังมหาสมบัติ เป็นกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ อีกทั้งมีนัยยะถึง ขอบเขตการบริหารงานที่ขยายจาก บริเวณรอบๆกรุงเทพฯสู่บริเวณตามหัว
เมืองที่ไกลออกไป และ เป็นกิจการที่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางเท่านั้น แต่ขยาย
ไปถึงระบบราชการที ่กำลังก่อตัวเป็นรัฐสมัยใหม่ ต่อมาหลังการเปลี ่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 ก็
เปลี่ยนเป็นกระทรวงการคลัง  

ระยะต้นของช่วงนี้ มีจำนวนกระทรวงรวม ๖ รวม ๖ กระทรวง ในระยะหลัง มีหน่วยงานที่เติบใหญ่
จากกระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็นกระทรวงอีก ๓ กระทรวง คือ  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงธรรมการ และ 
กระทรวงโยธาธิการ เมื่อรวมกับอีกกระทรวงหนึ่งที่แยกจากกระทรวงคลัง คือ กระทรวงการต่างประเทศ จึง
รวมเป็น ๑๐ กระทรวง (ดู ภาคผนวก 1) 

 ช่วง II 2475-2490s การสร้างกลไกรัฐควบคู่กับการปรับหน้าที่ของรัฐที่ตอบสนองต่อความเป็นอยู่
ทางการเมืองและสังคมของพลเมืองในวงกว้างยิ่งขึ้น การเติบใหญ่ของรัฐช่วงนี้ นอกจากจะปรับและขยายงาน
ภายใต้กระทรวงที่มีอยู่เป็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ยังให้

 
7 การปราบ “กบฏเง้ียว” เมืองแพร่ในปี พ.ศ. 2445 นั้น เป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจกู้เงิน “European Loan” (Brown 73-74)และ นับแต่
ปี 2452-53 ก็เป็นที่มาของจุดเร่ิมต้นของงบประมาณทหารที่สูงถึงกว่า 20 % ของรายจ่ายทั้งหมดของรัฐ (Brown 118) ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายของกระทรวงอื่น ๆเป็นสว่นมาก (ดู ภาคผนวก 4) ต่อเนื่องมา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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กำเนิด หน่วยงานที่เสริมรูปแบบของรัฐให้พลเมืองได้เริ่มมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหารกิจการ
ของรัฐ 

 ลักษณะการเติบโตของรัฐในช่วงนี้มีลักษณะพิเศษอยู่ ๔ ประการ คือ  

(i) การดำเนินเสริมลักษณะการเป็นรัฐสมัยใหม่ โดยได้รวมศูนย์การบริหารมาที่ส่วนกลางอย่างเป็น
ระบบยิ่งข้ึน  

(ii) การให้ความสำคัญกับการบริหารด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลัง เช่น การก่อตั้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย การขยายงานเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม  

(iii) การเสริมงานกิจการของรัฐด้านทรัพยากรบุคคล โดยการขยายการอุดมศึกษา และการสาธารณสุข 

(iv) การขยายงานของรัฐที่นอกเหนือไปจากองค์กรในรูปกระทรวง เช่น หน่วยงานที่ปัจจุบันรวม
เรียกว่า ‘รัฐวิสาหกิจ’ องค์กรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรการบริหารงาน (สำนัก
นายกรัฐมนตรี และสำนักปลัดฯในแต่ละกระทรวง) เป็นต้น 

ในสภาพการณ์ที่ องค์กรเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า “ภาคเอกชน” และการรวมกลุ่มเป็น
องค์กรนอกภาครัฐ หรือที่เรียกกันว่า “ประชาสังคม” ยังอยู่ในภาวะขั้นเริ่มต้น อีกทั้งรัฐก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะ
สามารถกำหนดวางให้เป็นหน่วยงานกำกับ ควบคุม วางนโยบาย รัฐจึงอยู่ในฐานะเป็น “Actor” โดยตรง 
จนกระทั่งเป็นกำลังหลัก อันเป็นสภาพการณ์ที ่เกิดขึ ้นทั ้งช่วงการก่อตัวของรัฐในระยะแรก และ เป็น
ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นรัฐในระบบเศรษฐกิจ “เสรี” หรือระบบที่กำหนดวางเป็นสังคมนิยม 
สภาพการณ์ที่รัฐเป็น “Actor”เช่นนี้ จึงเป็นเงื่อนไขเบื้องลึก (The underlying condition) อันนำไปสู่การ 
เติบใหญ่ของรัฐ ช่วงนี้จำนวนกระทรวงเพ่ิมเป็น 14 กระทรวง 

ช่วง III 2490s-2516 การปรับกลไกของรัฐให้สนองตอบต่อนโยบายในสภาวะการณ์ “สงครามเย็น” 
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะและหน้าที่รัฐในช่วงนี้ มาจากการชิงอำนาจกันภายในฝ่ายผู้ปกครอง และ อิทธิพล
จากความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆ กล่าวคือ ฝ่ายผู้นำในกลุ่มทหารถือแนวการพัฒนาของรัฐต่างกันระหว่างฝ่ายที่
คำนึงถึงพลังของระบบใหม่ที่เริ่มพัฒนาขึ้นในช่วง II กับฝ่ายที่ให้คุณค่าการปกครองในช่วง I อีกทั้งประกอบกับ
ความขัดแย้งในระดับโลกและภูมิภาค ได้ส่งให้ผลให้อิทธิพลของสหรัฐฯนำรัฐไทยเข้าร่วมในนโยบายต่อต้าน
คอมมิวนิสต์  

ความเป็นมาทั ้งพลังภายในและจากภายนอกนี้ เป็นเงื ่อนไขเบื ้องลึกที่กำหนดการจัดปรับลำดับ
ความสำคัญในหน้าที่ของรัฐ อันนำไปสู่การสลับหน้าที่ของรัฐมาให้ความสำคัญต่อองค์กรในด้านการทหาร ซึ่ง
เป็นแกนหลักของด้านที่ขนานชื่อว่า “ความมั่นคง” ตามสำนวนที่กลบเกลื่อนลดทอนความรุนแรงโดยกำลัง
ทหาร และส่งผลให้องค์กรที่ใช้อำนาจทางอาวุธเป็นหน้าที่สำคัญลำดับต้นของรัฐ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ถึงกระนั้นก็มีด้านที่ควบคู่กับการเสริมกำลังทางทหารคือ ความพยายามเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เชื่อมกับเศรษฐกิจจากตะวันตกด้วยการตั้งหน่วยงาน ที่สร้างเงื่อนไขการเติบโตของทุนภายในประเทศให้เข้ากับ
ทุนต่างประเทศ ดังเช่น กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

ผลพวงจาก การที่รัฐทำหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จในช่วงที่ (I) และ (II) นั้น รัฐทำหน้าที่ทั้งที่เป็น (A) งาน
ประจำที่ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การแสวงหารายได้ (B) งานเฉพาะกิจใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในนามของการรักษา “ความสงบเรียบร้อย” การ
สร้างเส้นทางคมนาคม เช่น การเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) การป้องกันประเทศ (จากฝ่ายรุกรานตาม
จินตนาการ คือ ทางทหาร ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ จนถึงทาง “วัฒนธรรมอันดี”) 

ภาระในหน้าที่ (B) นั้น  ในเนื้อแท้เป็นภาระหน้าที่เฉพาะกิจ แต่เมื่อสภาพการณ์เปลี่ยนไป ภาระหน้าที่
นั้นพ้นความจำเป็นตามหน้าที่ที่เป็นต้นกำเนิด หรือ การดำเนินการตามกำหนด (designated functions) ไป
แล้ว แตเ่มื่อสภาพการณ์เปลี่ยนไป หน่วยงานนั้นๆก็ยังคงอยู่ กรณี กอ.รมน. (กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร) เป็นตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งได้พยายามประดิษฐ์สร้าง “ความมั่นคง” 
ขึ้นภาระหน้าที่ขึ้นรองรับการคงอยู่และขยายตัว ส่วนกรณี รพช. ซึ่งต่อมาแปลงเป็นองค์กรชื่อใหม่ว่า ‘กรมทาง
หลวงชนบท’ นั้น อาจจะไม่เป็นที่ตระหนักกันดีในทำนองเดียวกับหน่วยงานทางทหาร  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ในบรรดาภาระหน้าที่ต่างๆของรัฐนั้น อำนาจของหน่วยงานมีพลังอำนาจต่างกัน
ไป มิติทางการเมืองโดยรัฐ (อันต่างจากการเมืองที่มาจากฐาน“ภาคเอกชน”  “ประชาสังคม” (หรือ other 
non-state actors อื่นๆ) เป็นพลังชี้ขาด เมื่อสภาพการณ์เอื้อต่อบางหน่วยงาน ก็นำไปสู่การเติบใหญ่ของ
หน่วยงานนั้น ในกรณีของไทยที่เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ สภาวะการณ์สงครามเย็น ซึ่งอำนวยให้ 
หน่วยงานทางทหารเป็นองค์กรนำและเติบใหญ่กว่าหน่วยงานพลเรือน การเติบใหญ่ของรัฐในช่วงนี้จะเป็น
หน่วยงานในนามของ “ความมั ่นคง” ซึ ่งได้กลายมาเป็น Rationale ของรัฐที ่ส่งเสริมกำลังอำนาจทหาร
สืบเนื่องต่อมา  

ช่วง IV 2516-2547 การพัฒนาหน่วยงานรัฐตามพลังผลักดันของการขยายระบบประชาธิปไตย อีกทั้ง 
พลวัตรเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจากภาวะสงครามในภูมิภาค ได้เกิดควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนอกระบบ
ราชการ (นำด้วยกระแส “๑๔ ตุลา”) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ได้เกิดมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้นั้น ส่งผลให้ 
“พลังประชาสังคมนอกระบบราชการ ได้แก่ คนเมือง ชนชั้นกลาง ผลผลิตของระบบการศึกษาที่ขยายตัว
กว้างขวางรวดเร็ว เพื่อสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ”8 มีส่วนสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของหน้าที่ของรัฐ 
จากการเน้นหน้าที่ทางทหาร มาสู่หน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อเงื่อนไขของชีวิตพลเมืองมาก
ขึน้ 

 
8 ธงชัย วินิจจะกูล ประชาธิปไตยที่มีกษตัริย์อยู่เหนือการเมือง: วา่ด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ฟา้เดียวกับ 2556 หน้า 13 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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การเติบใหญ่ของรัฐในช่วงนี้จะเป็นหน่วยงานด้านที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
รวมจำนวนกระทรวงจากช่วงก่อนนี้ 15 กระทรวง เป็น 20 กระทรวง (142 กรม) ด้วยการก่อตั้งและพัฒนา
หน่วยงานเดิมที่อยู่ในระดับกอง หรือกรม หรือองค์กรที่เป็นหน่ออ่อนอยู่แล้วมาเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง 
เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

ช่วง V 2547-2564 การพัฒนาหน้าที่รัฐในนาม “ความมั่นคง” ด้วยการเพิ่มอำนาจในระบบราชการ 
การเติบโตของพลังนอกระบบราชการในช่วง (IV) นั้นเน้นชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองที่ ได้ก่อตั้งเป็นฐาน
เบื้องต้นไว้ในช่วง II โดยนัยยะก็มีผลในการลดทอนหน้าที่ของรัฐขององค์กรมีทำหน้าที่ด้าน “ความมั่นคง” ที่
ฐานรากได้พัฒนาไว้ในช่วง III ทิศทางหน้าที่ของรัฐที่เน้น “ความมั่นคง” หรือความพายามคงอำนาจเดิมที่เป็น
ลักษณะหลักในช่วง I กับทิศทางหน้าที่ของรัฐที่เน้น “ความเป็นอยู่ของพลเมือง” นั้นขัดแย้งกัน สภาพการณ์ 
‘รุก’ และ ‘รับ’ นี้ดำรงอยู่ระยะหนึ่ง ในที่สุดพลังที่เกื้อหนุนอำนาจเดิมก็สามารถกำหนดหน้าที่ของรัฐไปทิศทาง
ที่กำหนดโดยระบบราชการ เพื่อรัฐราชการ การเติบใหญ่ของรัฐในช่วงนี้จะอยู่ที่หน่วยงาน “ความมั่นคง” ทั้ง
การจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายกับการจัดสรรงบประมาณ   

การเปลี่ยนแปลงในภาพกว้างจากมุมสูง (A bird’s eye view) 

การแบ่งช่วงระยะเวลาเป็น I-V ข้างต้นนั้น  ใช้จุดเปลี่ยนที่เป็นเสมือนหลักเขตสำคัญเป็นเกณฑ์ โดยที่
จุดเปลี่ยนนี้พิจารณาในระดับมหภาค ดังนั้นจึงอาจไม่คล้องกับหน่วยราชการในระดับจุลภาคทุกหน่วยเสมอไป 
อีกทั้ง เหตุปัจจัยที่กำหนดการเติบใหญ่ของรัฐ ก็มาจากหลายเหตุปัจจัยประกอบกันขึ้น มิใช่เพียงพลังอำนาจ
พลังใดเป็นหนึ่งเดียว 

การเติบใหญ่ของรัฐโดยพิจารณาจากจำนวนกระทรวงที ่เพิ ่มขึ ้นนั้น เป็นเพียงมุมมองหนึ่ง เพราะ
กระทรวงก็มีขนาดและความสำคัญต่างกันไป เช่นกระทรวงกลาโหมนั้นใหญ่โต ใช้งบประมาณสูง9 กว่า 
กระทรวงแรงงาน และแต่ละกระทรวงก็มีหน่วยงานระดับกรม สำนักงาน และอื่น ๆ ที่มีขนาด และจำนวน
แตกต่างกันไป (เช่น กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ใหญ่โตกว่า กรมประมง  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) กระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนกรม (รวม ๑๒ หน่วยงานระดับกรม) มากกว่ากระทรวงพลังงาน 
(รวม ๖ หน่วยงานระดับกรม) เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานของของรัฐก็มีมากกว่าองค์กรในรูปกระทรวง เช่น 
รัฐสภา องค์กรมหาชน องค์กรอิสระต่าง ๆ 

ถึงกระนั้นก็ตาม การทำความเข้าใจถึง การเติบใหญ่ของรัฐ ก็สามารถเสนอในภาพที่เปลี่ยนแปลงองค์กร
ระดับกระทรวงจาก จำนวน ๑๐ เป็น ๒๐ ในระยะเวลา ๑๐๐ ปี โดยพิจารณาเชิงหน้าที่ของรัฐได้ดังนี้ คือ 

กระทรวงทั้ง ๑๐ นั้น สามารถแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น ๓ ประเภทหลัก คือ 

(i) องค์กรที่ทำหน้าที่ เป็นกลไกนำมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าตอบสนอง ผลประโยชน์และความเป็นอยู่ของ
กลุ ่มชนชั ้นนำผู ้ปกครองเป็นหลัก (expropriative apparatuses and apparatuses responsive to the 
elite welfare) ได้แก่ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงวัง กระทรวงเมือง (นครบาล) 

 
9 นอกจากงบประมาณในแต่ละปีแล้ว ยังมีเงินนอกประมาณอีกด้วย ซ่ึงมิได้แสดงรวมไว้ในภาคผนวก 4 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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(ii) องค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการรัฐที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งทำหน้าที่ เป็นกลไกขยายอำนาจไปยัง
พ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 

(ii.i) องค์กรที่ใช้อำนาจทางอาวุธ (Coercive apparatuses) ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 

(ii.ii) องค ์กรท ี ่ ใช ้อำนาจทางการบร ิหารและกฎหมาย (legally-sanctioned administrative 
apparatuses) ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 

(ii.iii) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการสร้างโลกทัศน์ (Culturo-ideological 
apparatuses) ได้แก่ กระทรวงธรรมการ 

(iii) องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นกลไกทางการผลิต/การตลาด และการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯกับพ้ืนที่รอบ
นอก และโพ้นทะเล (apparatuses conducive to production/marketing and to transportation) ได้แก่ 
กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ 

ส่วนกระทรวงในรอบศตวรรษที่เพ่ิมข้ึนมาเป็น ๒๐ กระทรวงนั้น เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ที่สามารถแบ่งได้
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ 

(1) องค์กรที่ทำหน้าที่เอื ้อต่อเงื ่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศและสนอง
ประโยชน์ของพลเมือง 

(2) องค์กรที่ทำหน้าที่ทาง “ความมั่นคง” และการปกครอง 

(3) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางวัฒนธรรมและสร้างโลกทัศน์ 

(4) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการบริหารจัดการงานของรัฐ 

ดังสามารถแจงเป็นประเภทรองได้ดังนี้ คือ  

(1) องค์กรที่ทำหน้าที่เอื ้อต่อเงื ่อนไขชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศและสนอง
ประโยชน์ของพลเมือง 

(1.1) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางสวัสดิการ ความเป็นอยู่ของพลเมือง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(1.2) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(1.3) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการเศรษฐกิจ การค้า ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(1.4) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การสื่อสาร ได้แก่ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน 

(1.5) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการผลิตทั้งทางเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ กระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์กระทรวงอุตสาหกรรม 

(2) องค์กรที่ทำหน้าที่ด้าน “ความมั่นคง” รวมถึง องค์กรที่ทำหน้าที่ด้าน “การปกครอง” และการ
บริหารจัดการด้านพื้นฐานชีวิตของพลเมือง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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(3) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรม และกำลังคนได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(4) องค์กรที่ทำหน้าที่ทางการบริหารงานของรัฐ องค์กรที่ทำหน้าที่ประสาน กำกับงานจากส่วนกลาง 
รวมถึงหน่วยงานกลางในแต่ละกระทรวง และการจัดการ บริหารงานบุคคลของรัฐ  ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
หรือ ‘สนง. ก.พ.’ เป็นต้น 

 

(II) แนวคิดในการวิเคราะห์ การอธิบายปรากฏการณ์ และข้อสังเกตเชิงข้อคิดทฤษฎีบางประการ  

แนวคิดทฤษฎี ‘รัฐที ่เติบใหญ่จนเกินการ’ (the overdeveloped state)10 เริ ่มมาจาก อาลาวี 
(Hamza Alavi) ซึ่งฐานคิดมาจากสภาพหลังอาณานิคมของประเทศ ปากีสถาน และบังกลาเทศ คุณค่าของ
แนวคิดทฤษฎีนี้เป็นฐานสำหรับการพิจารณาประเทศอ่ืน ๆต่อมา ข้อเขียนนี้เป็นการพิจารณากรณีประเทศไทย 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป จากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในสภาพหลังอาณานิคมอื่น โดย
สามารถประมวลสาเหตุปัจจัยการโตใหญ่ของรัฐไทย ได้ดังนี้ คือ  

(๑) การเติบโตของประชากร  
ตามการคาดคะเนของซิฟฟิน (Siffin) เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ (ประมาณรัชกาลที่ ๔)  มีประชากร  

๕-๖ ล้านคน (น. ๖) แต่ตัวเลขประมาณการนี้  ไม่สู้มีน้ำหนัก เพราะ นอกจากจะเป็นการคาดคะเนล้วนๆ แล้ว 
ยังไม่มีดัชนีใดชี้แน่ชัดไว้ถึงขอบเขตในเชิงพื้นที่ว่าครอบคลุมถึงพื้นที่ใดบ้าง เฉพาะในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า
ภาคกลาง หรือ รวมตั้งแต่เหนือจรดใต้ และทั้งบริเวณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่งถูกผนวก
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในภายหลัง หรือ หลังทศวรรษ 2440 แล้ว (ปลายรัชกาลที่ ๕) สถิติที่มีชวนให้
พอเชื่อถือได้มากกว่า คือ  ปี 1960 (พ.ศ. ๒๕๐๓) ตัวเลขประชากรอยู่ที่ 25,000,000 คน (น. ๒๔๔) และที่
น่าจะเชื ่อถือได้มากที ่ส ุด คือ สถิติปัจจุบันเมื ่อ วันที ่ ๑๙ กค. ๖๔ ประเทศไทยมีประชา กรประมาณ  
๖๙-๗๐ ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้นำไปสู่การเติบโตของระบบราชการ อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลกันโดยตรง ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยของการเติบโตของระบบราชการมาจากหลายเหตุปัจจัย จำนวนประชากร
มีผลต่อบางกระทรวงมากกว่าบางกระทรวง เช่น กระทรวง หน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุข การ
รักษาพยาบาล การปกครอง แต่ไม่ใช่กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

(๒) การขยายขอบเขตอำนาจการบริหารจัดการของรัฐจากกรุงเทพฯ และขยายหน้าที่ของรัฐเพ่ือพลเมือง  

ช่วง I ระยะต้นและก่อนหน้านั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ หรือกระทรวงเกือบทั้งหมด (กระทรวงธรรมการ 
ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการ อาจจะถือเข้าข่ายเป็นกรณียกเว้น) เป็นกิจการการปกครองและการ
นำทรัพยากร ในรูปภาษ ีค่าภาคหลวงและการประมูลต่าง ๆ เข้าสู่คณะผู้ปกครองที่กรุงเทพฯเป็นหลัก 

ส่วนหน้าที่รัฐที่ขยายไปสู่การคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองนั้น เริ่มจากช่วง (II) เป็นต้นมา 
และเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ การเน้นหน้าที่ของรัฐไปทางด้านสังคมนี้ เป็นทั้งการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต

 
10 The State in Post-Colonial Societies, New Left Review, July/August 1972 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ของพลเรือนโดยตรง และโดยอ้อมจากการสร้างพื้นฐานความเจริญทางเศรษกิจจากทรัพยากรมนุษย์และการ
ผลิต ดังข้อ (1.1) ถึง (1.5) ซึ่งเป็นหน้าที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นหลังช่วง (II) และยิ่งเพิ่มมากขึ้นในช่วง (IV) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นความพยายามในการขยายหน้าที่รัฐที่มีทิศทางไปในทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ ด้วย
เป็นไปตามพลังทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ 

(๓) การขยายตัวขององค์กรที่ไม่ได้สัดส่วนกับการเติบใหญ่ของรัฐ 

 กิจการการคลังที่สามารถอุปมาอุปมัยได้ว่าเป็นรากของต้นไม้ใหญ่ กล่าวคือ เป็นรากที่หาอาหารและ
ส่งไปเลี้ยงลำต้น เดิมก็เป็น ๑ ในจตุสดมภ์ ซึ่งทำหน้าที่สำหรับกลุ่มผู้ปกครองในราชธานีเป็นหลัก ครั้นเมื่อรัฐ
ก่อตัวและขยายขึ้น ถึงจะเติบใหญ่ขึ้นก็ตาม แต่ในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นในระดับกระทรวงแล้ว ก็ถือได้
ว่า ไม่สู้สอดคล้องกับภาระที่ส่งเลี้ยงพลังงานให้กับทุกกระทรวง ในช่วง I การขยายองค์กรก็ทำนองเดียวกับ
องค์กรอื่นๆที่ดำรงอยู่ก่อน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่รอบนอก กับการผนวก
เข้ากับกิจการคลังในราชธานี   

แก่นของภารกิจของกระทรวงการคลังอยู่ที่การหาและการให้ กล่าวคือเป็นการหารายได้จากแหล่ง
และวิธีการต่าง ๆกับการจัดสรรงบประมาณให้นานาหน่วยงาน นับได้ว่าเป็นภารกิจหัวใจของรัฐ ประเทศที่ให้
ความสำคัญแก่ประสิทธิภาพของภารกิจนี้ ถือกันว่า กระทรวงการคลังมีความสำคัญเป็นอันดับ ๑ หรืออันดับ
ต้น ๆ มี ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนกรณีของไทย องค์กรมิได้เติบใหญ่เช่นบางกระทรวง ประสิทธิภาพ 
การหา และการให้ ก็ด้อยไปกว่าที่สมควรจะเป็น แม้ว่าในบางระยะเวลาจะมีการขยายกลไกการเก็บภาษีอย่าง
มีประสิทธิภาพขึ้นก็ตาม แต่เมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว การเติบใหญ่ของกระทรวงนี้ยังจำเป็นอยู่มาก จึงนำสู่สภาพ
ที่ “การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่เพ่ิมสูงขึ้น จะยังคงต่ำกว่าความต้องการใช้จ่ายภาครัฐ ทำให้ยังคงมีการกู้เงิน 
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณต่อไป”11 

(๔) การก่อตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะทางเพ่ิมมากข้ึน  

นับตั้งแต่ช่วงที่ (I) และ (II) เรื่อยมา จนกระทั่งถึง ช่วงที่ (III) กระทรวงมหาดไทย โดยเนื้อแท้แล้ว ทำ
หน้าที่เป็นเสมือนรัฐบาลสาขาในพื้นที่ต่าง ๆ กล่าวคือ รวมหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่ งานตำรวจ การ
ตัดสินคดีความ การเก็บภาษี การศึกษา ฯลฯ เข้าไว้ใต้ร่มของกระทรวง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วง (IV) 
เรื่อยมา รัฐยิ่งเข้าลักษณะเป็นรัฐสมัยใหม่ยิ่งขึ้น ในความหมายที่ หน่วยงานเฉพาะด้านมีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น
เอกเทศของตนเอง ได้นำไปสู่ การจัดตั้งองค์กรแยกออกจาก “กระทรวงแม่” เช่น งานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมได้ขยายออกเป็นองค์กรเฉพาะต่างหาก งานตำรวจก็ก่อตั้งเป็นองค์กรเฉพาะทางของตนเอง ดังที่
ปัจจุบันเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

งานด้านอัยการก็ทำนองเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่พ.ศ.2465 ได้แยกเป็นองค์กร
ของตนเอง ในปี พ.ศ.2534 เป็น  "สำนักงานอัยการสูงสุด"  ซ่ึงถือเป็นหน่วยราชการอิสระไม่สังกัดกับ กระทรวง
ใด แต่อยู่ใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี การเก็บภาษี และการหารายไดอ่ื้น ๆ ที่เดิมอยู่กับ กรมสรรพากรนอก 
ก็ขยายมาเป็นกรมสำคัญสังกัดกระทรวงการคลัง  

 
11วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณของรัฐสภา สนง. เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร หน้า 18 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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การบริหารจัดการด้านแรงงานและสังคมสงเคราะห์ก็เข้าลักษณะเดียวกัน  กล่าวคือ การจัดตั้งกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 นั้น เป็นการแยก มาจากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
ต่อมา กระทรวงนี้ก็แยกเป็น ๒ กระทรวง คือ เป็นกระทรวงแรงงาน ส่วนงานด้านประชาสงเคราะห์ก็ออกมา
เป็นองค์กรเอกเทศ เป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 งานด้าน
การศึกษาก็ทำนองเดียวกันเดิมซึ่งขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งเป็นองค์กรของตนเอง กระนั้นก็ยังมีอยู่ที่อยู่ใต้
มหาดไทย เช่น โรงเรียนเทศบาล  

สภาพการเติบใหญ่ของรัฐในหัวข้อนี้ มีข้อสังเกตได้ว่า (ก) มีการสร้างองค์กรที่พยายามตอบสนองต่อ
การคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองมากขึ้น (ข) กระทรวงที่แยกจากร่มกระทรวงเดิมต่างก็เติบใหญ่ขึ้น  
(ค) กระทรวงมหาดไทย แต่เดิมที่ทำหน้าที่หลายด้านจึงมีขนาดเล็กลง แต่งานที่เดิมสังกัดกระทรวงนี้ขยายโต
ใหญ่ขึ้น  

(๕) บทบาทและความสำคัญของกระทรวงกลาโหมที่เพ่ิมยิ่งข้ึนในงานด้านพลเรือนและ “ความม่ันคง” 

การตั้งทหารประจำการ (The Standing Army) ในช่วง I นั้น ยิ่งขยายมากขึ้นในช่วง III แต่เมื่อหน้าที่
ในความขัดแย้งทางอาวุธสิ้นสุดลง กำลังพลที่เป็นบุคลากรประจำของรัฐ  (ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 
ๆต่อเนื่อง) มิได้ลดหรือสิ้นสุดลงตามภารกิจที่ไม่มีอยู่12 ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา คือ (i) ไปทำงานที่สร้าง
ขึ้นโดยมิใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตน (ii) เกิดภาวการณ์ไม่ต้องทำงาน โดยลักษณะแบบ  
(i) นั้น คือ หน่วยงาน กอ.รมน. (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) (ดูภาคผนวก 5) ที่ไป
กำกับและร่วมบริหารงานของจังหวัดหรือสำหรับนายทหารยศสูงก็ไปอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทั้ง
กิจการที่สร้างข้ึนมาโดยไม่สัมพันธ์แต่อย่างใดกับภารกิจตามหน้าที่ขององค์กร  

การยังคงหน่วยงานและบุคลากรไว้ ก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือดำเนินการอีกภารกิจหนึ่ง อีกท้ังการสร้าง
แนวคิด  “ความม่ันคง” ขึ้นมาเป็น rationale และ slogan ของกระทรวงกลาโหมนั้น ได้นำไปสู่ปรากฎการณ์
ที่ข้าราชการในองค์กรนี้อ้างถึงความจำเป็นในการรักษาและสร้าง “ความมั่นคง” นี้แทรกแซงไปในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ ดังเช่น การสร้างตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง ในการบริหารระดับจังหวัด (ดู 
ภาคผนวก 8) อีกทั ้งมีความเป็นไปได้ว ่า อาจจะขยายไปในระดับอำเภอ ตำบลในอนาคต ถ้าไม่มีแรง
ประชาธิปไตยยับยั้งไว้ 

การวาง “ความม่ันคง” เป็นหน้าที่สำคัญอันดับต้นของหน้าที่ของรัฐนั้น ถือเป็น ๑ ใน “ไตรลักษณรัฐ”13 
(มิติความมั่นคง มิติการพัฒนา มิติการมีส่วนร่วม) แตแ่นวคิดนี้มิได้พิจารณาว่า แท้แล้วเป็นรากของปัญหาที่ขัด
กับอีก ๒ มิติ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในเชิงแนวคิดในการศึกษาทางรัฐศาสตร์นับตั้งแต่ก่อนช่วงทศวรรษ 2530 
สืบเนื่องมา 

 
12 Puangthong Pawakapan "The Central Role of Thailand 's Internal Security Operations Command in the Post-Counter- 
Insurgency” Trends in Southeast Asia, 17: 2017. 
13 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช 100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ - วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง  สถาบันนโยบายศึกษา 2538 น. 3 
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ในช่วง I นั้น หน้าที่ที่สำคัญของรัฐนั้น ดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ซึ่ง
ตำแหน่งหัวหน้านั้น อยู่ฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี14 (ขณะที่กระทรวงอื่น ๆ เป็นตำแหน่งเสนาบดี ดังกล่าว
ข้างต้น) กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมนั้นยังคงความสำคัญสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยตั้งแต่ ช่วง III 
กระทรวงกลาโหม ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ขณะที่หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายหน่วยได้กระจาย
ออกเป็นองค์กรทำหน้าที่เฉพาะโดยตรงมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยที่เคยเป็นแกนกลางในหน้าที่ควบคุม และ
ปกครองนั้น คงความสำคัญอันดับต้นจนกระทั่งช่วง (III) ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ทวีบทบาทในการควบคุม
พลเมืองมากขึ้น นำไปสู่การร่วมประสานงานกันระหว่าง ๒ กระทรวงนี้ ในด้านการควบคุมและปกครอง
พลเมือง โดยสลับลำดับความสำคัญจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นกระทรวงกลาโหม เมื่อกระทรวงกลาโหม
พลิกจากบทบาทที่เชื่อมกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ มาเป็นบทบาทภายในประเทศในระยะปลายช่วง III 
เป็นต้นมา 

(๖) การว่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ  

 การที่รัฐเติบใหญ่ส่งผลถึงความจำเป็นที่จะต้องมีจำนวนบุคลากรมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อีกทั้งมีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาเฉพาะต่าง ๆ แนวโน้มนี้ทำให้ภาครัฐ ขัดกันกับความรุดหน้าทาง
ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ในการแข่งขัน รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้น คือ ค่าตอบแทนใน
รูปเงินเดือนนั้นต่ำกว่าระดับในธุรกิจภาคเอกชนมาก กล่าวคือ เงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง เช่น ระดับอธิบดี
นั้นเทียบเคียงได้กับผู้บริหารระดับต้นหรือกลางในวงการธุรกิจเท่านั้น (ดูภาคผนวก 9) ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่
รับรู้กันทั่วไปอยู่ ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาแต่รับรู้กันในวงจำกัด คือ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทน
บุคคลากรนั้นเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดในแต่ละปี ดังที่ปรากฏในช่วง I15 การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณในระยะหลัง ไม่ได้แสดงการคำนวณสัดส่วนระหว่างงบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอื่น ๆของบุคคลากรกับค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ แยกต่างหากอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
ตัวเลขจะต่างไปจากสมัยก่อนนั้นอย่างไร ก็อนุมานไดว้่า รัฐเป็นนายจ้างที่ใหญ่โต ที่ให้ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างต่ำ
และไม่ข้ึนกับผลประกอบการ  

(๗) การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยงาน 

การทีแ่ต่ละหน่วยงานพยายามที่จะ “สมบูรณ์ในตัวเอง” (self-contained working unit) จึงมีหน่วย
ย่อยให้ครบ (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสำนักงาน ฯลฯ) การกำหนดรูปแบบ
หน่วยงานเช่นนี้ เพื่อทั้งงานแต่ละหน่วยและการประสานหน่วยงานย่อยให้เข้ากับหน่วยงานใหญ่ รวมถึงต่าง
หน่วยงานต่างเข้าด้วยกันเป็นการขยายองค์กรรูปแบบหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเติบใหญ่ของรัฐ
นำไปสู่ความจำเป็นในสร้างองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ทั้งในระดับองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร รวมถึงการส่งผลถึง การเติบใหญ่ของรัฐยิ่งขึ้น  

 รูปแบบการจัดองค์กรเช่นนี้เป็นลักษณะทั่วไปตั้งแต่ระดับกระทรวง  ลงมาถึงระดับกรม กอง รวมถึง
ระดับจังหวัด (ดู ภาคผนวก 8) สำนักนายกรัฐมนตรีมิใช่เพียงจะนำหน่วยงานที่ไม่สามารถ หรือยังไม่ “ลงตัว”

 
14 ถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้จะยกเลิกไปในป ี2435 ให้เป็นเสนาบดีเสมอกันทุกกระทรวง กระนั้นก็แสดงถึงความสำคัญของกระทรวงทั้งสองนี้มาจบจวบ
ปัจจุบัน 
15 ตัวเลขอยู่ที ่70% อันเป็นปัญหาซ่ึงตามคำของ Ian Brown ซ่ึงอ้างถึงรัฐมนตรีคลังในสมัยนั้น ได้กล่าววา่ “It was clear that the increases in 
the government’s revenue were being swallowed up by increasingly larger allocations for salaries and administrative 
expenses, leaving a diminishing proportion of the government’s resources for special and extraordinary expenditures.”  
(p. 118) ข้อความเช่นนี้บ่งถึงปัญหารว่มของประเทศต่าง ๆที่มีรัฐเติบใหญ่  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ในแง่ที่ยังไม่เข้าสังกัดเข้ากับกระทรวงใดได้เท่านั้น แต่ยังรวมองค์กรที่พยายามทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง
องค์กรอีกด้วย หรือเมื่อมีองค์กรตามหน้าที่ภารกิจหนึ่ง ๆแล้ว ก็ต้องมีองค์กรเชื่อมหน้าที่ภารกิจต่างๆ นั้นเข้า
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจที่มิสามารถบริหารจัดการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ตัวอย่างที่
เป็นกรณีที่ชัดเจนสำหรับสาธารณชนในสมัยปัจจุบัน คือ การสร้างหน่วยงาน ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด 19 

 

การปฏิรูประบบราชการตามที่ดำเนินการอยู่ 

ทั้งข้อดำริและการดำเนินการในการแก้ปัญหาการเติบใหญ่ของรัฐ นั้นมีมาต่อเนื่อง  โดยเฉพาะตั้งแต่
ครั้ง ทศวรรษ 2530s (สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ) ในนามของ “งานปฏิรูประบบราชการ” บ้าง 
“ข้าราชการสู่อนาคต” บ้าง ส่วนระดับความ เอาใจใส่ให้ความสำคัญก็ต่างไปในแต่ละรัฐบาล แต่โดยรวมแล้ว มี
แนวลักษณะทีมุ่่งเน้นดังนี้ คือ 

เป้าหมาย 

(i) เน้นที่ข้าราชการพลเรือน 
(ii) ลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ 
(iii) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ และมี ‘หลักวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี’ (Good Governance) 
(iv) ลดตัวเลขจำนวนข้าราชการ ด้วยการ แปรเป็นชื่ออ่ืนๆ  หรือแปรสถาพการจ้าง เป็นพนักงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว  หรือ สถานะหน่วยราชการในชื่ออื่น เช่น องค์กร
มหาชน หน่วยงานรัฐในกำกับ (หรือ “นอกระบบ”) แต่โดยแท้จริงแล้ว ยอดรวมของ 
‘เจ้าหน้าที่รัฐ’ ประมาณ ล้านคนเศษ ไม่ได้เปลี่ยนไป สิ่งที่เปลี่ยน คือ คำนิยาม 

(v) การจัดโครงสร้างกระทรวง (เช่น จัดเปลี ่ยนสังกัด เพิ ่มกระทรวงขึ ้น จาก 15 เป็น 20 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม) 

กลไก “การปฏิรูป” 

(i) สำนักงานก.พ. เป็นจักรกลหลัก 
(ii) ลำดับขั้นตอนในการ “ปฏิรูป” จาก ส่วนกลาง ไปสู่ส่วนภูมิภาค แล้ว จึงถึงท้องถิ่น 
(iii) แก้กฎหมายหลัก ๒ ฉบับ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม) 
(iv) ให้งานบางอย่างไปดำเนินการโดยเอกชน (privatization, outsourcing) 

เงื่อนไข 

(i) ภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นตัวกดดัน (มิใช่พลังการเรียกร้องของราษฎรเป็นแรงหลัก) 
(ii) นโยบายและความมุ่งม่ันของรัฐบาล 
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ข้อเสนอในเชิงแนวคิดบางประการในการแก้ปัญหา “รัฐเติบใหญ่” 

ความริเริ่มและความพยายาม “การปฏิรูประบบราชการ” ไม่ว่าจะมาจากเจตนาที่น่าชื่นชมในการ
แก้ไขปัญหารัฐเติบใหญ่อย่างไร แต่ปัญหาอยู่ท่ี เป็นการคิดท่ีพิจารณาปัญหาชายขอบรอบนอก ทั้งนี้เพราะด้วย
เหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ 

(๑) ข้อพิจารณาจำกัดอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐในสายพลเรือนเท่านั้น 

(๒) ข้อพิจารณามิได้คำนึงถึงแก่นกลางของปัญหาในการจัดเรียงลำดับความสำคัญของหน้าที่ของรัฐ 
กล่าวคือ ความพยายามในแนวคิดที่จะตอบคำถามสำคัญว่า จะให้รัฐทำหน้าที่อะไรบ้าง (State Function) ซึ่ง
จะเป็นข้อกำหนดทิศทางการพัฒนาของรัฐ มิเช่นนั้น “การปฏิรูประบบราชการ” ที่เป็นวาระของรัฐบาลหลาย
รัฐบาลต่อเนื่องมานั้น ก็จะเป็นไปตามกลไกอำนาจ และโวหารที่มิได้มาจาก การคำนึงวิเคราะห์ปัญหาของรัฐ
เติบใหญ่ในแนวคิด การก่อตัวของรัฐในมิติประวัติศาสตร์ และรัฐที่เน้นการบริหารของรัฐ 

ความตระหนักถึงปัญหาสภาพที่รัฐเติบใหญ่จนเป็นภาระแก่การจัดสรรทรัพยากร อีกท้ังไม่มีสมรรถนะ
ในการดำเนินภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น นำไปสู่ความคิดที่จะแก้ปัญหารัฐเติบใหญ่นี้ 
ซ่ึงกำหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐเอง และ จากงานวิจัยเชิงวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะจาก TDRI ซึ่งย้ำ
ถึงว่า “การปฏิรูประบบราชการเป็นสิ่งที่ภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญมานานแล้วกว่า 20 ปี นับตั้งแต่การ
ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 โดยระบุสิ่งสำคัญท่ีต้องการปฏิรูป 
เช่น การปรับลดกำลังคน ทบทวนบทบาทและภารกิจ ตลอดจนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น”16 

 ข้อเขียนนี้พิจารณาข้อเสนอของทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นจุดเริ่ม แล้วเสริมด้วยแนวคิดซึ่งพิจารณาการ
แก้ปัญหาจากสภาพการเติบใหญ่ของรัฐข้างต้น  

(ก) ข้อเสนอในแนวยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านนั้น ด้านที่ ๑ ด้านความมั่นคง และ ด้านที่ ๖ การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหารัฐเติบใหญ่โดยตรง กล่าวคือ ด้านแรก 
ที่เน้นความมั่นคงนั้น ส่งผลถึงการขยายงานหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐเติบใหญ่ยิ่งขึ้น เช่น การขยาย
บทบาทของกอรมน.ในการบริหารระดับจังหวัด การเพ่ิมกำลังพลการ การเสริมกำลังรบ การจัดหายุทโธปกรณ์
ของทุกกองทัพ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านนี้ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ 

(ข) ความหมายของ “ความมั่นคง” นั้นชัดเจนขึ้นจาก คณะกรรมาธิการที่วิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม (ดู ภาคผนวก 4) แสดงให้เห็นว่า กิจการที่
สนับสนุน ยุทธศาสตร์“ความมั่นคง” รวม 9 ประเด็นนั้นล้วนแต่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยอ่ืนๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง 
คณะกรรมาธิการยังมีข้อเสนอให้ กระทรวงกลาโหม ปรับลดงบประมาณและปรับเปลี ่ยนแผนงาน ดังนี้  
(ขอคัดข้อความมาให้ได้ใจความสมบูรณ์ แทนการคัดอย่างย่อความ)  

“ ... การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ยังไม่ตอบโจทย์ โดยงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 
เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% นับตั้งแต่ปี2549 และไม่เป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณ ...(ควร) ปรับสัดส่วนให้
กระทรวงอื่น ๆ ตามความจำเป็น หากกระทรวงใด ไม่มี แผนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องปรับลด ไม่เช่นนั้นก็
จะติดกรอบความคิดในการทางบประมาณแบบเดิม ๆ ทุกปี … 

 
16 จากการสัมมนา  เสนอหวัข้อ “ระบบราชการในฐานะระบบปฏบิัติการประเทศไทย” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2020/10/paper2.pdf
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2. กระทรวงกลาโหมควรให้ความสำคัญกับทหารเกณฑ์ ซึ่งมีประมาณ 100,000 คน ควรมีการส่งเสริม อาชีพ
ให้กับทหารเกณฑ์ตามความต้องการของภาคเอกชน … 

3. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มากกว่าให้  ความสำคัญกับ
ด้านความมั่นคง ซึ่งงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ... 

4. ควรปรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม จากงบประมาณในการจัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ไปเพ่ิม 
สวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อย หรือปรับให้กับกระทรวงศึกษา เพ่ิมค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับเด็กอนุบาลแทน … 

5. เนื่องจากกองทัพเรือมีพันธกิจด้านความมั่นคง ไม่ใช่การทางธุรกิจ ดังนั้น การดำเนินการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นการพัฒนาใน
เรื่องของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพ่ือให้เป็นท่าอากาศนานาชาติ และเป็นสนามบินหลักของประเทศ ซึ่งถือเป็น
พันธกิจด้านการพาณิชย์ ควรให้หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญทำ เพ่ือ ความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ หรืออาจให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินการด้วย …”17 

(ค) มีข้อเสนอจากหน่วยราชการบางหน่วยที่มีทิศทางไปในทางตรงกันข้ามกับแก้ปัญหารัฐเติบใหญ่18 
(ดู ภาคผนวก 14) จึงเป็นข้อคิดว่า ข้อเสนอของ TDRI ที่ว่า “การปฏิรูปราชการควรเป็นวาระใหญ่
ในการปฏิรูปนั้น” คงอาจจะไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ในการ “ยุบเลิกหน่วยที่หมดประโยชน์” ก็มีความ
เป็นไปได้สูง  

(ง) ข้อเสนอทางออกที่ตรงจุดหัวใจของปัญหาของรัฐเติบใหญ่ มาจาก TDRI ด้วยกุญแจ “การลดขนาด
กำลังคนภาครัฐ แต่เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ” โดยสรุปประเด็นแก่นว่า (i) กลั่นกรองการตั้ง
หน่วยงานใหม่ (ii) ยุบเลิกหน่วยงานที่หมดประโยชน์ (iii) โอนถ่ายบทบาทที่ไม่จำเป็นของรัฐให้แก่
เอกชน 

ถึงแม้ว่า ข้อเสนอจะเป็นมาตรการที่ตรงกับหัวใจของปัญหาเพียงไร แกนแก่นของปัญหาก็คงอยู่ที่ 
ความหมายของ “หน่วยราชการที่หมดประโยชน์” นั้นจะนิยามกันอย่างไร?  

กรณีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซ่ึงแปลงรูปจาก กรมโยธาธิการ และกรมการเร่งรัด
พัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยนั้นสามารถเป็นกรณีเพื่อพิจารณาการแก้ไขการเติบใหญ่ของรัฐได้ กล่าวคือ 
ในเมื่อการสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่มิได้เป็นความจำเป็นเช่นแต่ก่อน ก็สมควรที่จะลดขนาดลง และ
ทำหน้าที่ใหม่ เช่นแปลงเป็น กรมทำนุบำรุงทาง เป็นต้น แต่ข้อดำรินี้ ยังไม่เป็นประเด็นที่ตระหนักกันในกรณี 
หน่วยงานทหาร เช่น กอ. รมน. และกองทัพทั้งสามที่ยิ่งขยายออกไปในหน้าที่อื่น เช่น กองทัพอากาศควบคุม 

 
17 เอกสารสำาหรับคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณของ
รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หน้า 14 
18 การปฏิรูปประเทศไทย รวบรวมจากส่วนราชการและประมวลผลโดย สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปรับปรุง
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘) มกราคม ๒๕๕๘ 



20 

ท่าอากาศยาน ธุรกิจการบิน ฯลฯ กองทัพบก ควบคุม รัฐวิสาหกิจหลายกิจการ วิทยุ โทรทัศน์ สนามม้า  
สลากกินแบ่ง ฯลฯ 

แนวคิด ที่จะลดเลิก หน่วยงานของรัฐให้ทำหน้าที่ใหม่ นี้ สามารถประยุกต์ได้กับ หน่วยงานอื่นๆ เช่น 
องค์การโทรศัพท์ หน่วยงานคมนาคมอื่นๆ ตามนโยบาย แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) โดยมากำหนด
เลือกสรรว่า หน่วยงานยังสมควรทำหน้าที่บริการสังคม (เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล) หน่วยงานใดเป็น
หน้าที่นอกขอบเขตของรัฐ เช่น การธนาคาร การตลาดเงินทุน การผลิตสินค้า  บริการต่างๆ โดยรัฐมีหน้าที่
กำกับ ดูแล ตามนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ตามเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่  ทั้งนี้
เนื่องจาก ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เติบโตขึ้นมาก อันเป็นสถานการณ์ที่ต่างไปจาก ช่วงที่ (I) และ (II) 

 นอกเหนือจากหน่วยงานที่สำคัญๆ ที่สนองตอบต่อความจำเป็นของพลเมืองและการพัฒนาสังคม เช่น 
การสาธารณสุข การศึกษา การสวัสดิการ รวมทั้ง การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทางการสื่อสารคมนาคม การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการเกษตร ฯลฯ แล้ว หน่วยงานที่สมควรเติบใหญ่มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ 
กระทรวงการคลัง (ด ูภาคผนวก 6.1) ดังที่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ตระหนักแล้วว่า เป็น ๑ ใน ๓ เสาหลักของ
ร ัฐ และยิ ่งเม ื ่อร ัฐได ้ เต ิบใหญ่ข ึ ้น กระทรวงการคลังย ิ ่งทว ีความสำค ัญมากกว ่าอ ีก ๒ หน่วยงาน 
(กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย) อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เข้ารัฐ ทั้งนี้
เพราะ ฐานภาษียังสมควรต้องขยายอีกมาก รวมถึง การกำหนดนโยบายภาษีเพื่อความเป็นธรรมในสังคม และ 
ประสิทธิภาพในการเก็บภาษี เยี่ยงประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย 

 

ข้ออภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด 

ในขณะที่แนวคิด เรื ่อง “The overdeveloped state” เป็นแนวคิดในเชิงวิเคราะห์ สภาพ สาเหตุ
ปัจจัยทางโครงสร้างสังคมและอิทธิพลของระบบอาณานิคม ส่วนแนวคิดท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ แต่มีกรอบ
แนวคิดที่ต่างออกไป คือ   “The Administrative State”  (‘รัฐที่เน้นการบริหารในตัวเอง’19) โดย วัลโด 
(Dwight Waldo) รวมถึงนักทฤษฎีที่ร่วมถกเถียงและขยายข้อคิดให้กว้างออกไปกว่า จุดเริ่มต้นที่กรณีของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงรัฐอยู่ในรูปแบบสหพันธรัฐ  

ในเบื้องต้นแนวคิด ‘รัฐที่เน้นการบริหารในตัวเอง’ นี้จึงดูจะห่างไกลจากกรณีของไทยไปมาก ถึงกระนั้น 
ในแง่มุมความเป็นมาของการเติบใหญ่ของรัฐในเชิงการเมืองสถาบัน (Institutional Politics) แนวคิดนี้ก็แนะ
ให้คิดได้ว่า สำหรับกรณีของไทย แง่ท่ีเป็นประโยชน์จากแนวคิดนี้ คือ มิใช่อยู่ท่ีว่ารัฐได้กลายเป็นระบบราชการ
ขนาดยักษ์ที่มีกฎระเบียบมากมาย ทับซ้อน และยุ่งยาก แต่อยู่ที่การย้ำเน้นถึงหน้าที่และกลไกของรัฐถูกกำหนด
โดยรูปแบบของรัฐ (เช่นความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นเผด็จการทหาร การผสมกันของทั้งสองระบบใน
ระดับที่ต่างกันไป ในแต่ละช่วง) เมื่อรัฐธรรมนูญมิได้เป็นมาตรการหลักในการวางรากฐานและทิศทางการ

 
19 หรือ รัฐที่ให้หนว่ยงานของอำนาจบริหารสามารถออกกฎเกณฑ์ ตัดสิน และกำหนดการปฏบิัติงานด้วยตวัเอง โดยไม่จำเป็นต้องการรับรองหรือ
เห็นชอบของอำนาจนิติบัญญัต ิ

https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_Waldo
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พัฒนาของรัฐ20 ประจวบกับอำนาจนิติบัญญัติ (ในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชน) ไม่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง 
อำนาจบริหารที่ใช้อำนาจในลักษณะตาม  ‘nondelegation doctrine’ (หลักที ่ไม่ได้รับมอบอำนาจจาก 
ปวงชน) อันเป็นลักษณะหนึ่งของ Administrative state นั้น จึงสามารถดำเนินการปฏิบัติการกิจกรรมของรัฐ
ไปตามอำเภอใจ หรือ ตามอำนาจที่หน่วยงานนั้นสามารถบังคับให้เป็นไปได้ 

จริงอยู่ทีใ่นการออกกฎหมายโดยกระทรวงนั้นเป็นไปตามหลักการออกกฎหมาย เมื่อกฎหมายที่ออกโดย
อำนาจนิติบัญญัติเป็นพระราชบัญญัตินั้น กำหนดให้อำนาจกระทรวงสามารถออกกฎกระทรวงได้ แต่เนื่องจาก 
บางกระทรวงถึงกับออก พระราชบัญญัติเองได้โดยอำนาจทางทหาร (หลังช่วงรัฐประหารปี 2549 และ 2557) 
หรือจะถือว ่าเป็นการกระทำโดยพลการ ผลก็คือการปรับแก้  พระราชบัญญัติจ ัดระเบ ียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503-2543 (รวม ๗ ฉบับ) ด้วย พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ถึง  
๓ ฉบับ ในช่วง พ.ศ. 2551-2560 ซึ่งวางขอบเขตอำนาจ หน้าที่ไว้กว้างขวางมาก (ดู ภาคผนวก 4.1) จนถึงขั้น 
เป็น “อำนาจรัฐซ้อนรัฐ”21 

การเติบใหญ่ของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรณีที่แนวคิด The Administrative State ซึ่งสามารถ
นำมาเทียบเคียงได้กับสภาพของรัฐไทย กล่าวคือ เดิมในระยะต้นของช่วง (II) นั้น มาจากข้อดำริให้เป็น
สำนักงานของนายกรัฐมนตรี แต่  

“๗๐ ปีผ่านไปสำนักนายกรัฐมนตรีกลายเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๔๕ สำนักนายกรัฐมนตรีมีกรมมากที่สุดในประเทศไทย มีงบประมาณมากที่สุด มีข้าราชการมาก
ที่สุด มีอำนาจมากที่สุด มีรัฐวิสาหกิจมาสังกัดอยู่มากที่สุด มีองค์การมหาชนมาอยู่ด้วยมากที่ สุด มี
รัฐมนตรีมากที่สุด ใครอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีมีนายตั้ง ๗ – ๘ คน เพราะรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีทุกคนเป็นนาย แล้วยังมีรองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีอีก" 22 

ในช่วง III การที่สภาวะระบบเผด็จการทหาร “บังเอิญ” มาคล้องและอิงเอื้อกับอิทธิพลของสหรัฐฯ ใน
สภาวะ”สงครามเย็น” นั้น ส่งผลให้องค์กรที่ต่อมาเชื่อมโยงกับการเน้น “ความมั่นคง” ซึ่งไม่ว่าจะมี “ความ
สมเหตุสมผล” ในช่วงนั้นมากน้อยขนาดไหนก็ตาม เติบใหญ่ยิ่งขึ้น แม้ครั้นเมื่อสภาวะ “สงครามเย็น” ผ่านพ้น
ไปแล้ว กระนั้นตั้งแต่ช่วง IV และ V นโยบาย “ความมั่นคง” ก็มิใช่เป็นความคิดตกค้างมาเท่านั้น แต่เป็นฐาน
คิดของการเติบใหญ่ขององค์กรทีป่ระดิษฐ์สร้างนโยบายนี้ขึ้น  

องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อภารกิจหนึ่ง ๆ ครั้นเมื่อภารกิจนั้นไม่คงอยู่แล้ว แต่องค์กรนั้นกลับไม่ยกเลิกไป
บางกรณีนอกจากจะยังคงอยู่แล้วกลับเติบใหญ่ขึ้น กรณีตัวอย่างคือ กอ. รมน. ซึ่งแปลงปรับมาจาก  กอง
อำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) ก่อตั้งขึ้นในช่วง III 

 
20 อาจพอจะกล่าวพอเป็นแนวกว้างๆได้วา่ การอ้างอิงการดำเนินการของรัฐให้ตรงหรือคล้องหรืออิงรัฐธรรมนูญนั้น เป็นวิถีคิดที่จริงจังขึ้นมากจาก
รัฐธรรมนูญปี 2540  
21 เป็นสำนวนของ ชัยอนันต ์สมุทวณิช ทีใ่ช้ในอีกความหมายหนึ่ง คือ “การพึ่งพากลุ่มราชการของรัฐให้พิทักษ์ระบบการเมืองนี้เอง 
ทำให้เกิดลักษณะอำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐ” น. 3 ชัยอนันต์ ใช้ความหมาย “กลุม่ข้าราชการของรัฐ” โดยรวม แต่สำหรับความหมายในข้อเขยีนนี้ 
คือข้าราชการที่ใช้อำนาจทางอาวุธและไม่ใช่เพื่อ“พิทักษ์ระบบการเมือง” แต่คอยควบคุมระบบรัฐสภาฯ 
22 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ” ปาฐกถาต่อที่ประชุมขา้ราชการบรหารระดับสูง จัดโดย 
สนง. ก.พ. เอกสารสำนกังานเลขาธกิารคระรัฐมนตรี มปป. (สมัยแรกรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) 
 

https://ballotpedia.org/Nondelegation_doctrine
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การแปลงสภาพและภารกิจเดิมมิเพียงจำกัดอยู่เฉพาะด้าน “ความมั่นคง” เท่านั้น กรณีการศึกษาก็
เป็นอีกกรณีที่ชัดเจน กล่าวคือ ในนามของการพัฒนาประเทศด้วยการศึกษา สถาบันที่แต่เดิมมีภารกิจผลิต
ผู้สอน แม้ว่า ภารกิจนั้นจะลดลงหรือแม้กระทั่งหมดความจำเป็นแล้ว สถาบันก็ยั งคงอยู่และขยายขึ้นจนเสริม
สภาพรัฐเติบใหญ่จนล้นเกินอีกด้านหนึ่ง 

การหยุดการเติบใหญ่และยุบเลิกองค์กรเหล่านี้ย่อมช่วย สภาวะอ้วนล้นเกินของรัฐได้โดยตรง 

ในทำนองเดียวกัน การเติบใหญ่ของรัฐในช่วงเวลาอื่น เช่น ช่วง II และ IV ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยน
รูปแบบของรัฐ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง (๒๔๗๕) การพลิกเปลี่ยนจากระบบเผด็จการทหาร (๒๕๑๖) การ
สถาปนารัฐธรรมนูญที่กำหนดความสำคัญของพลเมือง (๒๕๔๐) เป็นพลังที่ส่งผลต่อการก่อตัวของหน่วยงาน
ของรัฐที่เอื้อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ในด้านการศึกษา การเศรษฐกิจ การสาธารณสุข รวมถึงด้านอื่น 
ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ 

ประเด็นข้อคิดก็คือ แม้ว่า การเติบใหญ่ของรัฐจะสื่อโดยนัยยะถึง ภาระงบประมาณ ความซ้ำซ้อน
ยุ่งยากในการบริหารจัดการ การคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นลำดับต้น ฯลฯ กระนั้น ก็มิใช่เป็น
ปัญหาในตัวเอง ตราบเท่าที่หน่วยงานสนองตอบชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง และความต้องการของสังคมใน
ด้านต่าง ๆทั้งระยะสั้นและยาว ประเด็นทำนองนี้อาจเข้าข่ายเป็นข้อความ เฝือ ก็ได้ แต่โดยเนื้อแท้แล้ว คือ 
มาตรการสำคัญยิ่งในการพิจารณาหน้าที่และความจำเป็นของการดำรงอยู่ของรัฐ 

 ประเด็นพิจารณาของแก่นปัญหาอยู่ที่ การพิจารณา ๒ แนวทางควบคู่กัน คือ (๑) จำกัด และ (๒) 
ขยาย หน่วยงานของรัฐ 

กล่าวคือ (๑) จำกัดและยกเลิกหน่วยงานที่มิได้มีหน้าที่สนองความจำเป็นของพลเมืองและสังคม 
โดยเฉพาะองค์กรของรัฐที่สร้างขึ้น หรือตบแต่งหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีความจำเป็นในการดำรงอยู่  ไม่ว่าจะตาม 
Rationale ขององค์กรนั้นเอง และ ตามมาตรการสนองตอบประโยชน์ต่อสังคม 

(๒) ขยายหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองความจำเป็นของพลเมืองและสังคม เช่น รพ. สต. (โรงพยาบาล
สุขภาพส่วนตำบล) รวมถึงหน้าที ่ขององค์กรที ่สามารถอำนวยให้กิจการต่างๆ ของรัฐดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เงื่อนไขของความสำเร็จ สามารถพิจารณาได้ใน ๓  มิติ คือ 

(๑) การเมืองที่กำหนดรูปแบบของรัฐ 

(๒) แนวคิดทฤษฎีในการคัดสรร จัดลำดับความสำคัญหน้าที่ของรัฐ 

(๓) การวางระบบการบริหารจัดการ 
 
ข้อคิดหนึ่งจาก “The Administrative State”  นั้น คุณค่าอยู่ที่ นอกจากจะพิจารณากลไกที่ทำให้รัฐ

เติบใหญ่แล้ว ก็ยังสามารถเสนอข้อคำนึงถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการเติบใหญ่
ของรัฐควบคู่อยู่กับการจัดการบริหารของระบบราชการ  

๑. แนวคิดนี้ ย้ำถึงประเด็นความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่าง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่
ของรัฐกับรูปแบบของรัฐ อันเป็นปรากฎการณ์ที่แสดงอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทย  ดังที่สาเหตุ 
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เบื้องลึกที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นหลักเขตในแต่ละช่วงจาก I ถึง V นั้น คือ พลังทางการเมือง ที่มีทั้ง
จากการเรียกร้องของพลังเพื่อพลเมือง และ จากพลังที่ประสงค์สงวนอำนาจดั้งเดิมดังลักษณะของรัฐในช่วง I 

๒. การคัดสรร และจัดลำดับความสำคัญหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นการกำหนดมาตรการ (รวมถึง
มาตรการของมาตรการ) ที่ใช้ในการตอบคำถามว่า หน่วยงานใดสมควรลดลง หรือยกเลิก และ หน่วยงานใด
สมควรขยายให้เติบโตขึ้น  การกำหนดมาตรการ นี้เป็นความจำเป็นที่จะชี้ทิศทางการปฏิรูป เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
นอกเหนือจากจะมาจากความหนักแน่นในเหตุผลแล้ว ก็ยังข้ึนกับมิติ 1. อีกด้วย 

๓.  วิธีการดำเนินการตามมิติ ที่ ๑. และ ๒. นั้น เป็นการกระทำให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งนอกจากจะ
อาศัยวิชาการการออกแบบองค์กรแล้ว ก็มีข้อคำนึงถึงแนวทางการดำเนินการ ๓ แนวที่เชื่อมโยงกันเสมือนเป็น
องคาพยพเดียวกัน คือ 

(i) การดำเนินการโดยองค์กรของรัฐ ตามระบบราชการ ซึ่งหมายถึงทั้งที่เป็นหน่วยราชการใต้
การบริหารจัดการโดยรัฐบาลโดยตรง และ เป็นหน่วยงานที่บริหารเป็นเอกเทศ หรือก่ึงเอกเทศ ตามความอิสระ
ที่ต่างกันไป ทั้งรัฐวิสาหกิจทั่ว ๆไป และ รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(ii) การดำเนินการโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ความรับรู้กันอยู่ในสาขาวิชาการบริหารรัฐ
กิจว่า การที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถเน้น การมีรัฐขนาดย่อมได้นั้น เป็นเพราะการปฏิรูปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ที่ให้ความสำคัญแก่ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อันเป็นกุญแจที่สำคัญดอกหนึ่งในความสำเร็จของการ
พัฒนาฟื้นตัวภายหลังจากหายนะของสงคราม ญี่ปุ่นสามารถบรรลุสภาพ “decentralization” ได้ นับเป็น
กรณีตัวอย่างสำหรับประเทศที่เข้าประเภทเป็น “รัฐเดี่ยว” อันมีรูปแบบการปกครองที่ต่างไปจากรัฐประเภท 
สหพันธรัฐ หรือสมาพันธรัฐ 

(iii) การผสมผสานกันระหว่าง (i) กับ (ii) ประเทศไทยเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน การจัดการ “กองทุนหมู ่บ้าน” การดำเนินนโยบายสาธารสุขมูลฐาน เป็นต้น ความสำเร็จและไม่  
ประสบผลสำเร็จที่ผ่านมา เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงได้ต่อไป 

 

การเติบใหญ่ของรัฐกับผลกระทบต่อ “คนไทย 4.0”  

การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของรัฐ จากการอภิปรายข้างต้นนั้น เป็นภาพในระดับมหภาคและระยะยาว 
คำถามที่ตามมาคือ การเติบใหญ่ของรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อ ‘คนไทย 4.0’ อย่างไร? ความพยายามในการหา
คำตอบมาจากการพิจารณา ๒ แนวควบคู่กัน คือ (ก) การพิจารณาภารกิจขององค์กรที่เป็นเหตุผลของการ
ก่อตั้งและดำรงอยู่ (raison d’ etat) และ (ข) การประเมินผลนับตั้งแต่ก่อตั้งว่าได้ประกอบภารกิจนั้นด้วย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงไร 

ถึงแม้ว่า ศัพท์ “คนไทย” จะสื่อความหมายประหนึ่งถึง ประชากรที่เป็นภาพรวม มีลักษณะจำเพาะ
หนึ่ง ในทางสังคมเศรษฐกิจ ทั้ง ๆที่ “คนไทย” นั้น แตกต่าง หลากหลายกันในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ ทางถิ่นที่อยู่
อาศัย (ชนบท เมือง ภาคพื้นที่ ฯลฯ) ทางสถานะทางเศรษฐกิจ (รายได้ ความมั่นคงในสถานภาพการทำงาน) 
สถานะทางสังคม (อยู่ในตำแหน่ง “สูง” “ต่ำ” ทางวัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ) สถานะทางการเมือง (ความมี
อำนาจ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากรัฐ การเข้าถึงทรัพยากร ฯลฯ) ความแตกต่างในหมู่คนเหล่านี้ย่อม
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ส่งผลต่อการได้รับผลกระทบการเติบใหญ่ของรัฐต่างๆกันไป ถึงกระนั้นก็ตาม ในฐานะที่อยู่ใต้การปกครอง และ
การดำเนินการของรัฐเดียวกัน ก็มีลักษณะร่วมในด้านผลกระทบในทิศทางเดียวกันอยู่ หลายประการ โดย
สามารถพิจารณาในมิติต่างๆได้ดังนี้ คือ 

• การเติบใหญ่ของสภาพเมือง การเติบใหญ่ของรัฐปรากฏเป็นผลกระทบต่อชีวิต ‘คนไทย 
4.0’ ในสภาพที่อยู่อาศัยอย่างสำคัญ จำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองสูงขึ้นเป็นลำดับและอย่างต่อเนื่อง ถ้าใช้
คำนิยามหนึ่งซึ่งเป็นที่เห็นพ้องกันว่า “พื้นที่เมืองคือเขตเทศบาล” สถิติของจำนวนเทศบาลเมื่อ ปี 2542 คือ 
980 แห่ง23 ตัวเลขนี้เพิ่มเป็น 2,450 ในปี 2565 คือประมาณกว่า 3 เท่าในรอบ 20 ปี หรือถ้าจะใช้อีกคำนิยาม
หนึ่งซึ่งพิจารณาจากประชากรนอกภาคเกษตรกรรม ก็พบว่า ปี 2562 มีจำนวน 27.20 ล้านคน จากจำนวนผู้มี
งานทำ 37.78 ล้านคน ส่วนประชากรในภาคเกษตรกรรม คือ 10.58 ล้านคน24 ไม่ว่าสถิติจะเป็นตัวเลข
ประมาณการหรือ คำนิยามความเป็นเมืองจะเบี่ยงเบนจากความเป็นจริงเพียงไร ก็สามารถอนุมานได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่า ‘คนไทย 4.0’ กว่าครึ่งประเทศ หรือร้อยละ 60 มีชีวิตเป็น ‘ประชากรเมือง’ ซึ่งจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 
73 ในศตวรรษที่ 20 ตามการคาดการณ์ของคือ OKMD25 การเปลี่ยนแปลงนี้ แม้จะมิได้เนื่องมาจากการ 
เติบใหญ่ของรัฐเพียงสถานเดียว แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ควบคู่กัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กรุงเทพฯเป็น
ศูนย์กลางของรัฐและระบบราชการขนานใหญ่ที่สุด ส่วนที่ยังตระหนักกันไม่ทั่วถึง คือ ในระดับภาค เมือง 
“ศูนย์ภาค” เช่น หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่ รวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก 
เชียงราย ชลบุรี ฯลฯ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมืองเหล่านี้เป็นเสมือนแม่เหล็กที ่ขยายคลื่นไปรอบๆ 
ก่อให้เกิดสภาพเมืองรอบทิศท่ีเชื่อมกับเข้ามาด้วยกัน  เกิดการขยายสภาพเมืองออกไปอย่างกว้างขวาง สภาพที่
ตามมาและคาดการณ์ได้ก็คือ ‘คนไทย 4.0’ ที่เป็น“ประชากรเมือง” ที่ยิ่งทวีเพิ่มจำนวนขึ้นนี้ จะประสบกับ
ปัญหาของการใช้ชีวิตในเมืองในด้านต่างๆ ตั้งแต่ ที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ การเดินทาง สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งล้วน
เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ทั่วไป โดยเฉพาะต่อผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะในสังคมท่ีพัฒนาแล้ว หรือ กำลังพัฒนา 

• การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การสร้างถนนเชื่อมจากตัวเมืองไปยังส่วนต่างๆ ของ
ประเทศนั้น แม้ว่าจะมาจากข้อพิจารณาทาง “ความมั่นคง” เป็นหลัก (โดยเฉพาะในช่วงแรกของนโยบายทาง
การทหารในการปราบปรามคอมมิวนิสต์) ก็ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการคมนาคมทางบกอย่างกว้างขวาง จนถึง
ระดับทั่วถึงทั้งประเทศ จนสามารถกล่าวได้ว่า ในบรรดาประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีมาตรฐานทางการ
คมนาคมทางบกอยู่ในระดับแนวหน้า และเส้นทางการคมนาคมทางบกนี้เป็นฐานสำหรับการขยายและเติบโต
การคมนาคมทางอากาศ ให้ครอบคลุมเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางทั ่วประเทศอีกด้วย  ดังนั ้น ด้วย
ยานพาหนะใดๆ ใครๆกส็ามารถจะเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไม่ว่าจากภาคใด ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ว่าจะภาค
ใดได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเฉพาะกองทหารเท่านั้น แต่รวมถึง ‘คนไทย’ ผู้ใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม 
ระบบการขนส่งยังมิได้ถึงขั้นเป็นสาธารณะที่ครอบคลุมตามระบบคมนาคม ส่วนใหญ่พาหนะในการขนส่งอยู่ใน
ระบบเอกชน และส่วนตัว ส่วนระบบขนส่งสาธารณนั้น จำกัดอยู่เฉพาะในเมืองหลวงเป็นหลัก การเดินทางของ 

 
23 วรชัย ทองไทย และ สุรีย์พร พันพึ่ง (บ.ก.) นคราภิวัฒนแ์ละวิถีชวีิตเมือง สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 
24 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สรุปผลสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร กุมภาพันธ์ 2562  
25 Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง มปพ. 
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‘คนไทย’ ส่วนข้างมากจึงอยู่นอกระบบการบริการของรัฐ การใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลจึงเป็นวิสัยปกติ และ
สภาพการณ์เช่นนี้เป็นเหตุหนึ่งของการอธิบายถึง อัตราอุบัติเหตุการจราจรในประเทศไทยที่สูงเป็นลำดับต้นๆ 
ของโลก26 จนกระทั่ง มีข้อสังเกตว่า ‘คนไทย 4.0’ โดยทั่วไปจะมีญาติ คนใกล้ชิด หรืออย่างน้อยเป็นผู้ที่รู้จัก
คุ้นเคย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

• การเติบใหญ่ทางการศึกษา งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรเพื่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้นสูงสุด สูงกว่าแม้กระทั่งกระทรวงกลาโหม นับจากสมัยคณะราษฎร โดยเฉพาะช่วงรัฐบาล
จอมพลป. (ทศวรรษท่ี 2480) ที่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยจำนวน 5 แห่ง และท้ังหมดอยู่ในกรุงเทพ ได้ขยาย
และเติบโตอย่างมาก การเติบโตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงเวลา 6 ทศวรรษนี้ แสดงถึงความ
ล้นเกิน โดยสถิติที่ปรากฏว่า จำนวนที่นั่งทั้งหมดที่สถาบันการศึกษาจากจำนวน 92 แห่ง (จากจำนวนองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้นรวม 170 แห่ง) จะรับได้ ประมาณถึง 4 แสนคน
นั้น กลับมีจำนวนผู้ที่จะเข้าเรียนประมาณ 2.6 แสนคน  จึงหมายถึงว่า “มีจำนวนที่นั่งเกินความต้องการถึง  
1.2 แสนคน”27  

ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็ง การศึกษาระดับตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม
ปลายก็ขยายตัวอย่าง ‘มหาศาล’ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มีข้อกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ว่า รัฐต้องจัดเรยีน
ฟรี 12 ปี จากอนุบาล 1 ถึง ม.3 จึงนับว่า เป็นเงื ่อนไขของการเติบใหญ่ของรัฐที่การศึกษาระดับก่อนถึง
อุดมศึกษานั้น ถือเป็น การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สังกัด สพฐ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
จนกระท่ังมีโรงเรียนประจำอำเภอถึงระดับมัธยมปลายอยู่ทุกอำเภอ ผลที่ตามมา คือ ไม่ว่าคุณภาพการศึกษาใน
แต่ละระดับจะเป็นเช่นไร แต่อย่างน้อยที่สุด ก็ส่งผลให้ ‘คนไทย’ มีอัตราการรู้หนังสือถึงขั้นสมบูรณ์ หรือใกล้ 
100% อันถือว่า เป็นผลสำเร็จอย่างหนึ่งในการเติบใหญ่ของรัฐ อีกท้ัง การศึกษาระดับอุดมศึกษาก็อยู่ในวิสัยที่ 
‘คนไทย 4.0’ ในวัยเรียนอยู่ในวิสัยสามารถเข้าถึงได้ ส่วนปัญหาที่น่าคำนึงถึงคือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่รองรับความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆ คือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดำรงอยู่และจะทบทวี
ตามมา 
 

• การก้าวกระโดดด้านการสาธารณสุข การขยายและเติบโตของหน้าที ่ของรัฐในด้านนี้ 
ละม้ายกับด้านการศึกษา กล่าวคือ มีจุดเริ่มอยู่ที่ “คนในรั้วในวัง” ครั้นเมื่อรัฐได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นรัฐสมัยใหม่ 
การป้องกันและการรักษาโรค ก็ค่อยๆขยายไปตามหัวเมือง โดยเริ่มที่ตัวจังหวัด  (เขตอำเภอเมือง) รอบ
กรุงเทพฯก่อน แล้วจึงค่อยๆขยายไปในพื้นที ่ห่างไกล นอกปริมณฑลออกไป จนทั ่วประเทศ  โดยมีจุด
เปลี่ยนแปลงทางความคิดจากการเรียกร้องประชาธิปไตย นับตั้งแต่จากปี 2475, 2516 และ 2535 สืบมา จน
ปัจจุบัน  

หน้าที ่ของรัฐในการดำเนินงานด้านสุขภาพของ ‘คนไทย’ ประกอบกันทั ้ง ๒ ด้านควบคู ่กัน 
เช่นเดียวกับทางด้านการศึกษา คือ นโยบายของรัฐ กับ โครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน (operation 
infrastructure) กล่าว คือ นโยบายตาม “โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” นับแต่ปี 2545 หรือ ที่รู้จัก

 
26 “Thailand tops road death ranking list”, Bangkok Post, 12 Dec 2017. 
27 ปี 62 “มหาวิทยาลัยไทย” น่าห่วง นศ.น้อย ทีว่่างเยอะ อาจมี “ยุบ” ผูจ้ัดการออนไลน์ เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2561 05:57 
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กันในชื่อว่า “๓๐ บาทรักษาทุกโรค” นั้น  ได้ขึ้นมาอยู่ในฐานะนโยบายของรัฐ ไม่ใช่เพียงของรัฐบาลแต่ละ
รัฐบาล เท่านั้น อีกท้ังความพยายามในนโยบาย การสาธารณสุขมูลฐาน นับตั้งแต่ปี 2521 สืบมานั้น ก็ปรับปรุง
พัฒนาขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะไม่ต่อเนื่อง ให้ความประสงค์ ใน “การดูแลสุขภาพ ที่มุ่งเน้น การจัดการทรัพยากรทาง
สุขภาพโดยวางฐานที่ตำบลหมู่บ้านเป็นสำคัญ” นั้น ปรากฏขึ้นในความเป็นจริง 

 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานนั้น หน่วยงานของรัฐก็ขยายไปมาก นอกเหนือจากการที่
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) อยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศแล้ว ก็มีความพยายามดำเนินงานควบคู่ไปกับ
ระบบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ซึ่งถึงแม้จะมีความบกพร่องในด้านประสิทธิภาพอยู่ก็ตาม 
กระนั้น การเติบใหญ่ของหน้าที่ของรัฐในด้านนี้ก็เป็นคุณประโยชน์ต่อ ‘คนไทย 4.0’ อย่างยิ่ง และมีความ
คาดหวังในวงการเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน้าที่นี้ว่า โรงพยาบาลส่วนตำบล (รพ.สต.) จะพัฒนาให้มีสถานะเดียวกับ 
รพช. คือ มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำที่เพียงพอกับความจำเป็น ในมุมนี้ การสาธารณสุขแตกต่างไปจาก 
ด้านการศึกษาอยู่มาก กล่าวคือ ในขณะที่ สถาบันการศึกษาถึงขั้นล้นเกินในบางส่วน บางระดับ สถาบันสุขภาพ
กลับยังอยู่ในฐานะที่จะขยาย เติบใหญ่ได้อีกมาก อันจะทำให้การเติบใหญ่ของรัฐในหน้าที่นี้ สร้างคุณประโยชน์
ต่อ ‘คนไทย 4.0’ ยิ่งๆขึ้น 

• การวางรากฐานสวัสดิการสังคม เป็นหน้าที่ของรัฐที่กว้างออกไปจาก การศึกษาและการ
รักษาพยาบาล ความริเริ่มเรื่อง "การประกันสังคม" ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมีมาตั้งครั้ง คณะราษฎร (สมัยจอม
พลป.) เมื่อปี 2497 แต่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ จนกระทั่ง ปี 2533 ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานอย่างน้อย
ประมาณ 12 ล้านคน และผู้สูงอายุเกิน 60 ปี รวมทั้ง ผู้พิการ อีกทั้งสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภัยต่างๆ ถึงแม้ว่า 
หน้าที ่ของรัฐในเรื ่องนี ้จะเป็นหลักเป็นฐานมากขึ ้น กระนั ้นตามมาตราฐานสากล ‘คนไทย 4.0’ ก็ยังไม่
ครอบคลุมอีกหลายขอบข่าย เช่น การรักษาอีกหลายโรค การว่างงาน การเคหะสงเคราะห์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐได้เติบใหญ่ขึ้นในหน้าที่ที่นำไปสู่ ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า หรืออย่างน้อย
ให้ราษฎรทั่วไปได้รับสวัสดิการของรัฐที่เทียบเคียงได้เสมอ หรือใกล้เคียงกับข้าราชการ 

• การเติบโตสภาพความเป็นเมือง ‘คนไทย 4.0’ ลดจำนวนลงในชนบท การเติบใหญ่ของเมือง
ในแต่ละภูมิภาค ศูนย์ภาค เป็นแม่เหล็ก ที่ดึงดูด เศรษฐกิจ การศึกษา การสื่อสาร คมนาคม ฯลฯ ธปท. 
หาดใหญ่ ที่ลำปาง ในสมัยก่อนการออกเดินทางเพื่อเก็บจิ๊กซอว์ในแต่ละ ครั้งจะเริ่มจาก สภต. ไปยังจังหวัด
ชายฝั่งอันดามัน จาก พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง แล้วเดินทางต่อไป เหนือสุดแดนใต้ที่ชุมพร 
จากนั้นวกกลับผ่านจังหวัดชายฝั่ง อ่าวไทยไปสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กลับสู่ สภต. ที่อำเภอหาดใหญ่ 
แล้วมุ่งสู่จังหวัดและอำเภอชายแดนใต้ ต่อไป สู่ปัตตานี นราธิวาส ยะลา อำเภอเบตง ระยะทาง รวมประมาณ 
1,600 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ สมัยปี พ.ศ. 2519 ถนนหนทางไม่ดีดั่งเช่นปัจจุบัน ถนน สายใต้
ส่วนใหญ่เป็นเพียง 2 ช่องทาง และเป็นถนนที่คดเคี้ยว ตามไหล่เขา โดยเฉพาะเส้นทางเขาพับผ้า จังหวัดตรัง 
และ เส้นทางผ่านป่าบาลาฮาลา จังหวัดยะลา ไปยังอำเภอเบตง ล้วนแต่เป็นความทรงจำของชาว สภต. ในสมัย
นั้นว่ามีวิว ทิวทัศน์สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า แต่การ เดินทางก็สมบุกสมบันอยู่ไม่น้อย ชนิด
ต้องออกกำลังใช้มือ และขาดันตัวรถเพื่อพยุงตัวไม่ให้โซเซไปตลอดทาง ความพยายามในการค้นหาข้อมูลนี้ คง
จะฝังเข้าไปใน สายเลือดของ สภต. จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรักษาและปรับปรุง  ภาพเศรษฐกิจให้คมชัดสะท้อนความ
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เป็นจริงมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งปัจจุบัน การเดินทางมีความสะดวกมากกว่า ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการ
เดินทางไปเพื่อหาข้อมูล ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ สภต. จึงต้องพยายามต่อ 
จิ๊กซอว์ด้วยการโทรศัพท์สอบถาม และเชิญมาร่วมประชุม  

• การลดบทบาทของรัฐในการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และวิสาหกิจ ในช่วงที่ทุน
เอกชนยังไม่เติบใหญ่นั้น รัฐเป็นองค์กรหลักในทางการสร้างผลผลิตและการลงทุนทางเศรษฐกิจขนานกนัไป ใน
สมัยปัจจุบัน ‘คนไทย 4.0’ ไม่ได้อยู่ใต้ร่มการลงทุนทางเศรษฐกิจของรัฐอย่างแต่ก่อนสมัย ทศวรรษ 2500 แต่
กลับโยงและอยู่ใต้ระบบทุนเอกชนเพิ่มขึ้น ในรอบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเป็นไปตามกระแสนี้ 
นายจ้างในการประกอบอาชีพ ของ ‘คนไทย 4.0’ จึงจะเป็นเอกชนในสัดส่วนที่สูงขึ้น และนายจ้างที่เป็นรัฐก็จะ
มีจำนวนลูกจ้าง (รับเงินเดือนจากงบประมาณของรัฐ) ลดน้อยลงตามลำดับ อีกทั้ง การประกอบการทาง
เศรษฐกิจ ก็จะอยู่ในรูปที่เป็นองค์กร (ห้างหุ้นส่วน บริษัท ฯลฯ) มากขึ้น แทนที่จะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว หรือ
รายย่อย 

• การยังคงอำนาจการทหาร การปกครอง  พิจารณาในระดับเบื ้องต้นใน ๒ มิตินี้ การ
เปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อรัฐเติบใหญ่ขึ้น ทั้งการปกครอง และการทหารก็จะ
เติบใหญ่ขึ้นประดุจเป็นเงาตามตัว แต่เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติ กลับพบว่า มิติทั้ง ๒ เติบโตใน
ลักษณะผกผันกัน ในความหมายที่ว่า ขณะที่การปกครองโดยหน่วยงานของรัฐลดการขยายและบทบาทลง 
การทหารกลับเติบใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เพราะต่างมีพลวัตรเฉพาะที่ต่างกัน ดังที่เห็นได้จากการที่หน้าที่ของรัฐหลาย
หน้าที่ แตกตัวเป็นหน่วยอิสระจากกระทรวงมหาดไทย ประจวบกับ การปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นหลัง
รัฐธรรมนูญปี 2540 อย่างกว้างขวางถึงระดับตำบล ในขณะที่หน่วยงานตัวแทนของรัฐส่วนกลางยังคงอยู่ที่
ระดับอำเภอตั้งแต่ครั้ง “การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่5 การก่อตั้งหน่วยงานต่าง ๆที่แยกตัวออกจาก
กระทรวงมหาดไทยนั้นมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขยายเป็นองค์กรที่ใหญ่โตขึ้น เช่น กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ ย่อมเข้าข่ายเป็นหน่วยราชการที่
ยังประโยชน์ 

ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจการป้องกันประเทศจากการรุกรานของ “อริราชศัตรู” จากต่างชาติ เช่น 
กองกำลังรบเพ่ือปราบ “กบฏเงี้ยวเมืองแพร่” ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ แต่นับแต่นั้นนมา ก็มิได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็น
กองกำลังป้องกันประเทศตามหลักการและเหตุผลขององค์กร ดังกรณีการรุกรานของญี่ปุ ่น เมื ่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และจากนั้นจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งถึงขั้นร้ายแรงจนอาจจะปะทุ
เป็นสงครามระหว่างประเทศนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ก็มีความเป็นได้ต่ำจนถึงไม่มี ประโยชน์
ขององค์กรที่ใช้กำลังอาวุธก็ขาดเหตุผลและปรากฎการณ์สนับสนุนให้คงอยู่ หรือคงอยู่อย่างใหญ่โต 

ส่วน เหตุผลเพ่ือ “ความมั่นคง” นั้นอาจมีน้ำหนักในช่วง III ดังกล่าวข้างต้น แต่นับจากการสิ้นสุด
สภาพ ‘สงครามเย็น’ แล้ว “ความมั่นคง” เป็นศัพท์คำที่ประดิษฐ์ขึ้น อันเบี่ยงเบนจนกระทั่งไม่ตรงกับ เหตุผล
ของการก่อตั้งและดำรงอยู่ อีกทั้ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจขององค์กรก็ต้องการข้อมูล
เชิงประจักษ์มายืนยันให้หนักแน่น 
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หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทหารนั้น มีพลังหนุนให้เติบใหญ่ด้วยพลังอำนาจทั้งภายในประเทศ และ
ระดับระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นเป็นต้นมา อันนำไปสู่การเพ่ิม
อำนาจทหารในการเมืองอย่างสำคัญ ซึ่งก็ยิ่งเอ้ือต่อการเติบใหญ่ขององค์กรทางทหารทั้งในเชิงงบประมาณและ
อิทธิพลการดำเนินงานของรัฐ อีกทั้งมีแนวโน้มว่า นับแต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา มีปรากฎการณ์ที่แสดงไป
ในทิศทางที่ การทหารจะขยายอิทธิพลมาทางด้านการปกครองยิ่งขึ้น โดยวิธีการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และ
ยับยั้งการเติบใหญ่ของ อปท. ซึ่งนับแต่ทศวรรษ 2500 มีแนวโน้มเป็นเช่นนั้น ชวนให้คิดคำนึงที่ยากต่อการ
คาดการณ์ ว่า ‘คนไทย 4.0’ มีแนวโน้มจะอยู่ระหว่างทางแพร่งว่า อนาคตของ 2 มิตินี้จะเติบใหญ่ หรือ ลดลง 

จากภาพการเติบใหญ่ของรัฐในมิติทั้ง 2 นี้ สามารถนำไปสู่ข้อคิดคำนึงได้ว่า ในการสร้างเป็นรัฐสมัย
ใหม่นั้น การปกครองได้สร้างประโยชน์ในด้านการก่อตัวของรัฐ ครั้นถึงช่วงที่ ‘คนไทย 4.0’ ประสบอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ การปกครองโดยเฉพาะด้านการปกครองส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น โดยองค์กรของรัฐนั้นสมควรลด
บทบาทลง และให้เป็นภารกิจขององค์กรที่ดำเนินการโดยตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการทหารนั้น 
ในสภาวการณ์ที่การสงครามหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งที่ถึงขั้นการใช้อาวุธนั้น ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
ภูมิภาคนี้ นับตั้งแต่การยุติของสงครามเย็น ดังนั้นการทหารของประเทศสมควรลดบทบาทลงเป็นขั้นๆ เช่น 
การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร การงดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ การลดกำลังพลโดยรวม ฯลฯ อีกทั้งการก้าวก่ายใน
กิจการพลเรือนต่างๆ ก็มิได้เอ้ือประโยชน์แก่ ‘คนไทย 4.0’ บทบาทด้านนี้จึงสมควรยกเลิก  

 

บทสรุปเชิงทฤษฎี 

ถึงแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยขนาดย่อย และไม่ได้สนับสนุนด้วยข้อมูลภาคสนามและเอกสารอย่างละเอียด 
กระนั้นการสำรวจและข้อค้นพบเชิงรูปธรรมบางประการเกี่ยวกับ การเติบใหญ่ของรัฐในมิติต่างๆนี้ ก็สามารถมี
ข้อคิดเห็นเข้าร่วมในข้อถกเถียงในเรื่องหน้าที่ของรัฐได้ดังนี้ คือ  

ข้อถกเถียง “คลาสสิก”เรื่องหน้าที่ของรัฐ อันเป็นฐานสำหรับการอภิปรายกันต่อมา คือ ความเห็นเรื่อง
หน้าที่ของรัฐต่างออกไปคนละมุมระหว่างนักปรัชญาแนวเสรีนิยม (Liberalism)28 คนสำคัญ ๒ คน คือ รอว์ลส์ 
(John Rawls) กับ โนซิค (Robert Nozick)29 โนซิค เสนอว่ารัฐควรทำหน้าที่เสมือนเป็น ‘ผู้คอยระวังภัย’ ที่จะ
ไม่ให้มีการกระทำที่ล้ำเส้น เกณฑ์ หรือ รัฐธรรมนูญ หรือนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสมควร กล่าวคือ  รัฐควรทำ
หน้าที่เป็น “Night-watchman” แนวคิดนี้แม้จะมีมาก่อน ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 แต่โนซิคได้นำ “รัฐเฝ้า
ระวัง” (a night-watchman state) มาขยายจนเป็นที่แพร่หลายคือ ให้รัฐ กำหนดกรอบระบบการเมืองที่เอ้ือ
ต่อสิทธิหลักพ้ืนฐานของบุคคล  อันเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม และมาตรฐานนี้คือฐานที่รองรับการดำรงอยู่ของ
รัฐ หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิและศีลธรรมเป็นหลักการกำหนดรัฐ 

 
28 ขอขอบคุณผู้ชี้แนะ คือ ธีรพจน ์ศิริจันทร์ อาจารย์ประจะสาขาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
29Edmund S. Phelps, “Nozick vs. Rawls on Justice, Rights and the State”, Wall Street Journal (WSJ), July 2007. 
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ส่วนรอว์ลส์เสนอไปในอีกแนวหนึ่ง คือ เรื่อง “Positive Discrimination” ซึ่งต่อมารู้จักกันในเชิงปฏิบัติ 
คือ แนวคิด “Affirmative Action”30  รอว์ลส์คำนึงถึง ความยุติธรรมว่าเป็นมาตรฐานสูงสุด ดังนั้น รัฐจึง
สมควรต้องทำหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการนี้ ทั ้งนี้เมื ่อ ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงปัญหาต่างๆที ่เป็น  
“ความไม่แฟร์” (unfairness) นั้นปรากฎอยู่ รัฐก็ต้องขจัดด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึง ‘การเลือกปฏิบัติใน
ทางบวก’ (Positive Discrimination) เช่น การให้การบริการด้านสุขภาพ การจัดการการศึกษา แก่ผู้ยากจน 
ชนกลุ่มน้อยที่เสียเปรียบอยู่ในสังคม ซึ่งรัฐจำเป็นต้องถือเป็นหลักการในการปฏิบัติ  

ดังนั้นสำหรับ โนซิค โดยนัยยะ รัฐจะมีขนาดเล็ก ทำหน้าที่คอยกำกับเท่านั้น ส่วนการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ภายใต้กรอบศีลธรรมซึ่งกำหนดหลักการไว้เป็นนโยบายในการ
ปฏิบัติ  

สำหรับ รอว์ลส์ รัฐเป็นองค์กรที่ทั้งกำหนดกรอบความยุติธรรม และทำหน้าที่ปฏิบัติด้วยโดยตรง จึงมี
แนวโน้มจะเป็นรัฐขนาดใหญ่ได้ 

ในเชิงเปรียบเทียบ อาจพอกล่าวได้ว่า แนวคิดของโนซิคนั้นให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล ส่วน
รอว์ลส์เน้นไปทางข้อพิจารณาในระดับสังคม ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงสภาพปัญหาของสังคมไทยที่สถานะของบุคคล
เหลื่อมล้ำกันอย่างสูง อีกท้ังเป้าหมายทางสังคมไม่ปรากฏมาตรการที่เสมอต้นเสมอปลาย ผู้เขียนจึงมีความเห็น
โน้มไปทางรอว์ลส์ การเติบใหญ่ของรัฐจึงมิใช่เป็นปัญหาในตัวของมันเอง ประเด็นจึงอยู่ทีค่ำถามว่า องค์กรของ
รัฐใดมีภาระหน้าที่ใดที่เสริมส่งความยุติธรรมในสังคม และองค์กรใดที่ฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงทางการเมือง ซึ่งคำตอบต่อคำถามนี้ก็จะนำไปสู่ข้อสรุปได้ว่า  องค์กรของรัฐที่ดำรงอยู่และขยายตัวเพ่ือ
ตอบสนองความเจริญทางเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นทางสังคม นั้น สมควรที่จะขยายให้เติบใหญ่ เช่น 
หน่วยงานแสวงหารายได้ โดยเฉพาะการเก็บภาษี หน่วยงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานเพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ หน่วยงานเพื่อการผลิตเครื่องบริโภค อุปโภคพื้นฐาน ฯลฯ ฉะนั้น ประเด็นหลักจึงมิใช่การปฏิเสธการ
เติบใหญ่ของรัฐ แต่อยู่ที่ว่า หน้าที่ใดของรัฐสมควรจะเติบใหญ่ 

ข้อถกเถียงระหว่าง โนซิค (Nozick) กับ รอว์ลส์ (Rawls) นักปรัชญาทั้งสองผู้ได้ขนานนามว่าเป็น 
“เสรีนิยม” นั้น มีจุดร่วมกันในความคิดเกี่ยวกับหน้าที่รัฐ ที่เอื้อต่อคุณประโ ยชน์ของประชาชนตามระบบ
ประชาธิปไตย แต่ไม่ว่า Rawls ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “Left Liberal” และ Nozick ในฐานะ “Right Liberal” นั้น ไม่
คล้องกับกรณีรูปธรรมของรัฐไทยในแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะ กล่าวคือ ทั้งสองนักคิดต่างมีความร่วมกันในแง่
ของการพิจารณา ทั้งสองมองรัฐในภาพรวม โดยมิได้จำแนกองค์กรของรัฐตามตามประเภทหน้าที่ ทั้ง ๆ ที่ แต่
ละองค์กรของรัฐดำเนินการตามพลวัตรและอำนาจต่างๆ กันไป การพิจารณาบทบาทหน้าที่ของรัฐ จำเป็นต้อง
คำนึงถึงแต่ละองค์กร และ ประเภทหน้าที่ 

หลักการ Positive Discrimination หรือ ‘Night Watchman’ จึงไม่สามารถเป็นมาตรการได้สำหรับ
ทุกองค์กรของรัฐ กล่าวคือ ในกรณี การผลิต และการเศรษฐกิจ มาตรการ บทบาทของรัฐในฐานะ “ผู้เฝ้ายาม” 

 
30 Robert S. Taylor, “Rawlsian Affirmative Action”, Ethics, Vol. 119, No. 3 (April 2009). 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/605016
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ย่อมเหมาะสม ส่วนการศึกษา การรักษาพยาบาล “การเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส” ย่อมเป็น
แนวที่สมควร แต่ด้านการทหาร การปกครองที่มิได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้น จำเป็นต้อ ง
อาศัยหลักการที่ต่างออกไปจากนักคิดทั้งสอง  

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หน่วยงานของรัฐที่สนองตอบสภาพชีวิตของพลเมืองนั้นสมควรให้เติบใหญ่ 
ตามแนวของรอว์ลส์ และหน่วยงานของรัฐในด้านการผลิตและการเศรษฐกิจ ควรเป็นไปตามแนวของ โนซิค 
ส่วนหน่วยงานของรัฐที่ที่เติบใหญ่จนเกินภารกิจ และไม่สนองตอบสภาพชีวิตของพลเมือง ที่อยู่นอกเหนือการ
พิจารณาของนักคิดทั้งสองนั้น สมควรมีการปรับโครงสร้าง (Restructuring) องค์กรเหล่านี้เสียใหม่ให้มีขนาด
เล็กลง และจำกัดบทบาทให้อยู่ในกรอบที่จะไม่ถ่วงต่อความเจริญขององค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ต่อความอยู่ดีกินดี 
มีการศึกษาของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ข้อคิด ข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่มีผลกระทบต่อระดับจุลภาคนั้น 
ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล กลุ่ม คณะ ชนชั้น ฯลฯ ของ ‘คนไทย 4.0’ ดังนั้น ความพยายามให้ได้
ข้อสรุปในภาพรวม ย่อมมีข้อโต้แย้ง จนกระท่ังถึง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ ประเด็นที่ก่อขึ้น และความคิดเห็น
ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนี้ 

  



31 

บรรณานุกรม 

ภาษาอังกฤษ 

BROWN, I. The creation of the modern Ministry of Finance in Siam, 1885-1910. London: 
Macmillan, 1992. (Studies in the economics of East and South-East Asia).  

Migdal, Joel S. State and Society, Cambridge University Press, 2004. 

Pavin Chachavalpongpun Good Coup Gone Bad: Thailand's Political Development since 
Thaksin's Downfall. Singapore: ISEAS Publishing, 2014.  

RIGGS, F. W. Thailand: The modernization of a bureaucratic polity. Honolulu: East-West 
Center Press, 1966.  

SIFFIN, W. J. The Thai bureaucracy: institutional change and development. Honolulu: East-
West Center Press, 1966. 

 
ภาษาไทย 
 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บก) (2552), หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์)  

เกษตรศิร,ิ ชาญวิทย์ (2559), ประวิติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 (6; กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครการตำรา
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์) 

คำภา, อาสา (2564), กว่าจะครองอำนาจนำ (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน) 

ใจจริง, ณัฐพล (2563), ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี (นนทบุรี ฟ้าเดียวกัน)  

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2538) 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ - อำนาจรัฐและอำนาจการเมือง สถาบัน
นโยบายศึกษา 

พิพัฒน์ พสุธารชาติ, ฐนพงศ์ ลือขจรชัย (บก) (2564), เมื่อใดจึงเป็นชาติไทย (กรุงเทพฯ: อิลลูมิเนชันส์ เอดิ
ชันส์)  

ยิ้มประเสริฐ, สุธาชัย (2553), แผนชิงชาติไทย (3 edn.; กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก) 

--- (2557), จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา)  

ธงชัย วินิจจะกูล (2556), ประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน) 

  



32 

ภาคผนวก 1 
รายชื่อกระทรวง ๑๐ กระทรวงในทศวรรษท่ี 2440s 

1. กระทรวงมหาดไทย 
2. กระทรวงกลาโหม  
3. กระทรวงการต่างประเทศ 
4. กระทรวงวัง  
5. กระทรวงเมือง (นครบาล)  
6. กระทรวงเกษตราธิการ 
7. กระทรวงพระคลังมหาสมบตัิ  

8. กระทรวงยุติธรรม  
 

9. กระทรวงธรรมการ  
10. กระทรวงโยธาธิการ 
11. (กระทรวงยุทธนาธิการ) ต่อมาไปอยู่

กระทรวงกลาโหม เนื่องจากมหีน้าที่คล้ายคลึงกัน  
12. (กระทรวงมุรธาธิการ) ต่อมาไปอยูก่ระทรวงวัง 

เนื่องจากมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน 

ภาคผนวก 2 
รายชื่อ ๒๐ กระทรวงในปัจจุบัน 

สำนักนายกรัฐมนตร ี กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
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ภาคผนวก 3 
กระทรวงที่ตั้งขึ้นในแต่ละช่วง จากปี ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน (๒๕๖๒) 

พ.ศ. 2476–2484 มีจำนวน 9 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า)   

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงธรรมการ 

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุตติธรรม 
• กระทรวงวัง 
• กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์) 

 

พ.ศ. 2484–2495 มีจำนวน 10 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า)   

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงพาณิชย์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุตติธรรม 
• กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2495–2496 มีจำนวน 14 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า)   

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงการสหกรณ์ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงวัฒนธรรม 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงเศรษฐการ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2496–2506 มีจำนวน 14 กระทรวง ได้แก่[4] 

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงวัฒนธรรม 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงเศรษฐการ 
• กระทรวงสหกรณ์ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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พ.ศ. 2506–2534 มีจำนวน 13 กระทรวงในปี พ.ศ. 2506 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ดังนี ้

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงเศรษฐการ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม

 

พ.ศ. 2534–2545 มีจำนวน 15 กระทรวงในช่วงที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 
ได้กำหนดให้มีกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2534–2545 มีจำนวน 15 กระทรวงในช่วงที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 
ได้กำหนดให้มีกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงดังต่อไปนี้

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงพาณิชย ์
• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุติธรรม 

• กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2535 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• ทบวงมหาวิทยาลัย 
• กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
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พ.ศ. 2545–2562 มีจำนวน 20 กระทรวงในช่วงที่ ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบ
ราชการตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้ 

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงพาณิชย์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงวัฒนธรรม 
• กระทรวงว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน มีจำนวน 20 กระทรวงในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการยุบรวม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

• สำนักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงกลาโหม 
• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงการต่างประเทศ 
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงพาณิชย์ 
• กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงวัฒนธรรม 
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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ภาคผนวก 4 
งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563 

งบประมาณแผ่นดินของไทยสำหรับปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 
2563 สำหรับหน่วยรับงบประมาณที ่ได้รับงบประมาณมากที่ส ุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง (518 ,770 ล้านบาท), 
กระทรวงศึกษาธิการ (368,660 ล้านบาท), กระทรวงมหาดไทย (353,007 ล้านบาท), กระทรวงการคลัง (249,006 ล้านบาท) 
และกระทรวงกลาโหม (233 ,353 ล ้าบาท) [4 ] โดยกระทรวงที ่ของบประมาณเพิ ่มจากป ีท ี ่แล ้วส ูงส ุด 5 อ ันดับ 
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (25,264 ล้านบาท), กระทรวงแรงงาน (8,284 ล้านบาท), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย ์(7,938 ล้านบาท), กระทรวงการคลัง (6,727 ล้านบาท) และกระทรวงกลาโหม (6,226 ล้านบาท) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบประมาณกลาง 518,771 

หน่วยรับงบประมาณ 1,134,650 

สำนักนายกรัฐมนตรี 29,863 

กระทรวงกลาโหม 124,400 

กระทรวงการคลัง 13,904 

กระทรวงการต่างประเทศ 4,940 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 3,385 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 17,795 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 47,890 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31,644 

กระทรวงคมนาคม 54,211 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,481 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,472 

กระทรวงพลังงาน 1,313 

กระทรวงพาณิชย ์ 4,227 

กระทรวงมหาดไทย 288,459 

กระทรวงยุติธรรม 13,866 

กระทรวงแรงงาน 67,736 

กระทรวงวัฒนธรรม 4,814 

กระทรวงศึกษาธิการ 132,834 

กระทรวงสาธารณสุข 26,731 

กระทรวงอุตสาหกรรม 2,108 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%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%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 

ส่วนราชการอื่น ๆ 46,243 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 23,597 

รัฐวิสาหกิจ 88,165 

หน่วยงานของรัฐสภา 5,032 

หน่วยงานของศาล 7,080 

องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 4,738 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54,113 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 305 

สภากาชาดไทย 10,619 

ส่วนราชการในพระองค์ 7,685 

แผนงานบูรณาการ (ตั้งเป็นของหนว่ยรบังบประมาณ) 230,059 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,642 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 16,037 

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 406 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 957 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับสังคมสูงวัย 864 

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 58,796 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5,300 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,305 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสตกิส์ 95,375 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากล 1,738 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,921 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 20,305 

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3,018 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1,173 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 7,222 

บุคลากรภาครัฐ (ตั้งเป็นของหน่วยรับงบประมาณ) 777,550 

กองทุนหมุนเวียน (ตั้งเป็นของหน่วยรับงบประมาณ) 204,174 

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 272,127 

ชดใช้เงินคงคลัง 62,709 

รวม 3,200,000 

(จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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ภาคผนวก 4.1 
พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 

มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามทั้งภายนอกและ ภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้  มีและใช้กําลังทหารตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด (๒) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
สนับสนุนภารกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์ (๓) ปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอ่ืนของรัฐใน การ
พัฒนาประเทศ การป้ องกันและแก้ไขปญัหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน (๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ทั้งนี ้ เพื ่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั ่นคงของประเทศ   
(๕) ปฏิบัติการอื่นท่ีเป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง แหง่ราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่น
ใด ท้ังนี้ ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมตคิณะรัฐมนตรี ในการดําเนินงานตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายให้สว่น
ราชการใน กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานอ่ืนในกํากับของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ หรืออาจ ร่วมงาน ร่วมทุน
หรือดําเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ได้ 

 มาตรา ๙ ราชการของกระทรวงกลาโหมให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผน ประกาศ และคําสั่ง 
กระทรวงกลาโหมอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อกระทําการ หรือพิจารณา หรือสอบสวนกรณี
ใด ๆ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงกลาโหมก็ได้ 

 มาตรา ๑๑ สํานักงานรัฐมนตรีมีหน้าที ่เก ี ่ยวกับราชการทางการเมือง เพื ่อสนับสนุนภารกิจ  ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม และการประสาน นโยบายระหว่างกระทรวง ... 
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ภาคผนวก 5 

เมื่อกองทัพ ‘แทรกซึม’ สังคม: มองอำนาจกองทัพ ‘นอกรัฐประหาร’ กับ พวงทอง ภวัครพันธุ์  (และบทสัมภาษณ์อื่นๆ เช่น
กองทัพ การเมืองมวลชน และความมั่นคงภายในประเทศ) 

 

มีงานศึกษาที่สำคัญมากของ พวงทอง ภวัครพันธุ์ Infiltrating Society: The Thai Military’s Internal Security 
Affairs,  :  ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2021.ที่แสดงถึง การใช้อำนาจของทหารแทรกซึมไปการปฏิบัติงานของรัฐในมิติ
ต่างๆ ในนามของ “ความมั่นคง” สามารถสรุปประเด็นย่อๆจากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาได้ดังนี้  

  
• ในหนังสือ ดิฉันเสนอไว้ว่ากิจการความมั่นคงภายในคือ ‘เหตุผลหลักของการดำรงอยู่’ (raison d’être – 

reason of being) ของกองทัพไทย 

• เมื ่อพิจารณาแผนงานและภารกิจส่วนใหญ่ของกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งนับตั้งแต่ปี 2500 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่รัฐไทยเริ่มเผชิญภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภารกิจหลักของกองทัพล้วน
เกี่ยวพันกับกิจการความมั่นคงภายในมากกว่าการรับมือจากภัยคุกคามนอกประเทศ หรืออย่างที่กองทัพ
มักจะชอบกล่าวอ้างว่ากองทัพทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ปกป้องประเทศจากอริราชศัตรูจนกลายเป็น
ข้ออ้างในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มหาศาล อย่างล่าสุดกองทัพเรือก็เสนอจัดซื้อเรือดำน้ำ แต่ในความเป็น
จริง ภารกิจส่วนใหญ่และสำคัญที่สุดของกองทัพคือความมั่นคงภายในประเทศ 

• โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยในปี 2552 ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะว่า กอ.รมน.ใช้งบประมาณหนึ่งพันล้าน
บาทเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ท่ีเป็นฐานเสียงเสื้อแดง 

• หลังการรัฐประหารปี 2557 เราเห็น คสช. เดินหน้าภารกิจอนุรักษ์ผืนป่าด้วยการทวงคืนพื้นที่สีเขียว ไล่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องที่  

https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2470
https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2470
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• ปี 2558 กอ.รมน. ก็ได้ทำการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการ
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า 143 เว็บไซต์ โดย URL ส่วนหนึ่ง กอ.รมน. ออกคำสั่งตรงไปที่ยัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ดำเนินการปิดโดยตรง  

• ทั้งหมดนี้เพราะอำนาจและอิทธิพลของกองทัพที่แท้จริงอยู่ที่ ‘กิจการความมั่นคงภายใน’ และนี่คือเหตุ
ที่ว่าทำไมการดำรงอยู่ของกองทัพจึงแยกไม่ออกจาก ‘การรักษาความสงบในนามความมั่นคงแห่งชาติ’ 

• เมื่อพิจารณาแผนงานและภารกิจส่วนใหญ่ของกองทัพ โดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี 2500 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐ
ไทยเริ่มเผชิญภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภารกิจหลักของกองทัพล้วนเกี่ยวพันกับ
กิจการความมั่นคงภายในมากกว่าการรับมือจากภัยคุกคามนอกประเทศ หรืออย่างที่กองทัพมักจะชอบ
กล่าวอ้างว่ากองทัพทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ปกป้องประเทศจากอริราชศัตรูจนกลายเป็นข้ออ้างในการซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์มหาศาล เช่นกรณีล่าสุดกองทัพเรือก็เสนอจัดซื้อเรือดำน้ำ ด้วยเหตุผลแต่ในความเป็น
จริง ภารกิจส่วนใหญ่และสำคัญที่สุดของกองทัพคือความมั่นคงภายในประเทศ 

ประเด็น ‘กิจการความมั่นคงภายใน’ คือเหตุผลหลักในการดำรงอยู่ของกองทัพ 

• (๑) ข้ออ้างที่ว่ากองทัพมีหน้าที่ต้องจัดการภัยคุกคามความมั่นคงภายในนำไปสู่การขยายบทบาท อำนาจ 
และหน้าท่ีอย่างกว้างขวางทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่ไทย
เผชิญปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ในทศวรรษที ่ 2500 และทั ้งหมดนี ้ตามมาด้วยการขยายกำลังพลและ
งบประมาณมหาศาล 

• (๒) เมื่อกองทัพเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในกิจการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนา การจัดการ
หรือแก้ไขปัญหาถูกกำกับด้วยกรอบวิธีคิดและวิธีการแบบทหาร ไม่ใช่ด้วยองค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

• (๓) โครงการความมั่นคงจำนวนมากถูกใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมือง กลายเป็นอาวุธทางการเมืองของ
กองทัพและพันธมิตรสถาบันเครือข่ายชนช้ันนำท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ 

• (๔) การปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์จากภัยคุกคามภายใน ได้กลายเป็นภารกิจ
ที่สำคัญที่สุดของกองทัพ 

อำนาจของกองทัพทีค่งอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่ใต้การกำกับของทหารไม่ 

• สังคมมักจะเข้าใจเพียงแค่ว่ากองทัพใช้การรัฐประหารเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้ชนชั้นนำเก่าและ
กองทัพเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเท่านั้น และมักจะมองว่ากองทัพแทรกแซงการเมืองเฉพาะเวลาที่
กองทัพรัฐประหารและจัดตั้งรัฐบาลทหารขึ้นมา ส่วนช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารและปกครอง
โดยรัฐบาลพลเรือนก็มักจะเข้าใจกันว่าทหารไม่ได้แทรกแซงอยู่ในการเมือง กลับเข้ากรมกองไปแล้ว และ
ประชาธิปไตยเริ่มลงหลักปักฐาน เช่นกรณี หลัง “14 ตุลา 2516” และตั้งแต่ช่วงหลังพฤษภา 2535 
จนกระทั่งรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ที่เป็นหมุดหมายของการกลับมาของกองทัพในการเมือง แต่ที่จริง
แล้วระบอบประชาธิปไตยไทยไม่เคยลงหลักปักฐานเลย เพราะกองทัพมีอำนาจแทรกซึมในระบบการเมือง
และสังคมตลอดเวลา รวมทั้งในยามที่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วย 

• การมองบทบาทกองทัพแค่ว่าอยู่ที ่การรัฐประหารหรือการจัดตั้งรัฐบาลทหารเท่านั ้นทำให้มองไม่เห็น
อำนาจที่แท้จริงของกองทัพที่ฝังอยู่ในระบบการเมือง ระบบราชการ และกฎหมายต่างๆ มองไม่เห็น
อิทธิพลทางสังคมและการเมืองในกิจการที่กองทัพดำเนินการเป็นกิจวัตร 
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• ... (เมื่อ) ไม่เห็นอำนาจกองทัพที่ฝังในระบบการเมือง บางครั้งรัฐบาลพลเรือนเองก็กลับขยายอำนาจและ
บทบาทการเมืองของกองทัพโดยไม่รู ้ตัวด้วยซ้ำ เช่น ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย หลังพฤษภา 35 ก็
สนับสนุนให้กองทัพเข้าไปมีหน้าที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ให้บริการสาธารณสุขมากข้ึน ให้ทำงานบรรเทาสา
ธารณภัย ให้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าและสิ่งแวดล้อม  

• ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรช่วงที่มีการปราบปรามยาเสพติด ก็มีคำสั่งให้กองทัพทำงานปราบปรามยา
เสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งในปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย 
สุดท้ายกลไกเหล่านี้จะแปรมาเป็นกลไกทางการเมืองที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การเมืองไทยตก
อยู่ในสภาวะวิกฤตหรือการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยรัฐสภาและกองทัพกับชนช้ัน
นำเก่า 

• ประการสำคัญ เราต้องมองว่า กอ.รมน. เป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุมโดยกองทัพบกตลอดมา กอ.รมน. จึง
เป็นกลไกการเมืองที่อนุญาตให้กองทัพมีอำนาจเหนือหน่วยงานพลเรือนทั้งหมด ตราบเท่าท่ีพวกเขาอ้างว่า
เป็นเรื่องความมั่นคงภายใน นี่คืออำนาจที่ กอ.รมน. มีตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. ในปี 2508 หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งคือ องค์กรนี้มีไว้เพื่อให้ชนช้ันนำและกองทัพสามารถควบคุมทิศทางการเมืองและสังคม ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมและปราบปรามประชาชนด้วย ... ดิฉันอยากย้ำว่าไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกนี้ที่ตรา
กฎหมายให้กองทัพมีอำนาจสั่งการข้ามกระทรวงและมีอำนาจเหนือหน่วยงานพลเรือนเช่นนี้ และนี่เป็นสิ่ง
ที่ภาคประชาสังคมของไทยมองไม่เห็นหรือมองข้ามมานานอย่างไม่น่าเชื่อ 

• กอ.รมน. มีบทบาทโดดเด่นในการต่อสู ้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วงสงครามเย็นตั้งแต่
ทศวรรษที่ 2500 จนถึงทศวรรษที่ 2520 แต่ในขณะเดียวกันก็โดดเด่นในเชิงลบด้วย อย่างช่วง 14 ตุลา 
2516 ขบวนการนักศึกษาก็เรียกร้องให้มีการยุบ กอ.รมน. เพราะมีหลายกรณีที่ กอ.รมน. เข้าไปเกี่ยวพัน
ในการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชนบท อย่างกรณี ‘ถีบลงเขา เผาลงถังแดง’ ที่จังหวัดพัทลุง กอ.รมน. ก็ถูก
กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารคนท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ประมาณ 3,000 คน หรือกรณี
เผาหมู่บ้านนาทราย นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆ ในแทบทุกจังหวัดที่ความรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง
มักจะมีชื่อ กอ.รมน. พ่วงเข้าไปด้วย แต่ก็ไม่ได้มีการยุบตามข้อเรียกร้องแต่อย่างใด 

• อย่างไรก็ตามหลัง พคท. แพ้ ช่วงเปลี ่ยนผ่านจากประชาธิปไตยครึ ่งใบสมัยพลเอกเปรมไปสู ่ยุค
ประชาธิปไตยเต็มใบที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง กอ.รมน. ก็ไม่ได้หายไปไหน กองทัพยังคงใช้กลไกนี้อยู่
ตลอดเพียงแค่ลดบทบาทลง เพราะภัยความมั่นคงภายในไม่ชัดเจนแล้ว ... แต่ในทศวรรษที่ 2540 ความ
ขัดแย้งทางการเมืองเริ่มเข้มข้นมากขึ้นจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี 2549 คมช. และรัฐบาลพลเอก สุร
ยุทธ์ จุลานนท์ก็กลับไปฟ้ืนฟูกลไก กอ.รมน. ผ่านพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี 2551 
นัยสำคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้คือการรับรองอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ด้วยกฎหมายที่มีสถานะ
สูงกว่าที่เคยตรามาทั้งหมด 

• เมื่อก่อนนี้ กอ.รมน. มีอำนาจบทบาทเยอะก็จริง แต่ด้วยสถานะทางกฎหมาย กอ.รมน. ถูกยุบได้ง่ายมาก 
เพราะตราด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรี หากจะยุบ แค่ออกคำสั่งอีกฉบับหนึ่งมาแล้วผ่าน ครม. ก็ยุบได้เลย
ภายในหนึ ่งวัน แต่พอตราออกมาเป็น พ.ร.บ. จะยกเลิกก็ยกเลิกยาก ต้องผ่านทั ้งรัฐสภา วุฒิสภา 
รัฐธรรมนูญก็เขียนให้แก้กฎหมายได้ยากมาก ที่สำคัญ ในรายละเอียด พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เขียนให้อำนาจ 
กอ.รมน. ไว้เยอะมากในระดับที่สามารถแทรกแซงระบบตุลาการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะฉุกเฉิน กอ.
รมน. มีอำนาจในการบุกค้นหรือยึดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
หลังรัฐประหาร 2549 ชนชั้นนำเก่าเลือกกลับไปใช้กลไกเก่าที่มีอยู่แล้วและขยายขอบเขตอำนาจโดยออก
กฎหมายรับรอง ซึ่งจะเห็นความประจวบเหมาะพอดี คือกองทัพทำรัฐประหาร ผลักดัน พ.ร.บ. ออกมา
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และให้มีผลบังคับใช้ไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งปี 2551 นี่ถือว่าเป็นมรดกช้ินสำคัญของ คมช. และรัฐบาลพล
เอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

• ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 2557 จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ ซึ่งทั้งเคยดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ กอ.รมน. สมัยที่ยังเป็น ผบ.ทบ. และกำลังนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ กอ.รมน. ในปัจจุบันช่ืน
ชอบ กอ.รมน. มาก เรียกใช้กอ.รมน. ในกิจกรรมสำคัญของรัฐบาลตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้มีบทบาทเป็น
ผู้ประสานงานการร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีบทบาทผลักดันคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ 
หรือว่าในการผลักดันการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 กอ.รมน. ก็ออกมาช่วยรณรงค์ นี่คือยุคที่
กิจการความมั่นคงภายในเฟื่องฟูมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งมวลชน เห็นได้จากงบประมาณที่เพ่ิมขึน้
มหาศาล 

• มีกฎหมายหลายฉบับที่ระบุไว้ว่าทหารต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเมื่อดูทั้งหมดจะเห็น
ความพยายามของชนชั้นนำในการร่วมมือกับกองทัพและสร้างพื้นที่ทางการเมืองและสังคมให้กองทัพมา
ตลอด อย่างร ัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 ซึ ่งเกิดจากสภาสนามม้าในช่วงร ัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์  
นายกรัฐมนตรีพระราชทาน ระบุให้มีการขยายบทบาทหน้าที่ทหารไปสู่การพัฒนา การปกป้องสถาบัน
กษัตริย์ การปราบจลาจล และการดูแลรักษาความมั่นคงภายใน ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ไม่ได้
ระบุอำนาจของกองทัพไว้กว้างเท่านี้ 

• นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ปี 2520-2524 ซึ่ง
ผลักดันในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ‘การพัฒนาประเทศจะต้องเป็นไปเพื่อความ
มั่นคง’ ซึ่งเมื่อรัฐบอกว่านี่เรื่องความมั่นคง ก็เท่ากับเปิดพื้นที่ให้กองทัพเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทหารก็
ชอบอา้งกฎหมายเหล่านี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการพัฒนาสารพัดของตนเองเสมอ 

•   เมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยน คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ภัยความมั่นคงของรัฐไทยอีกต่อไป การนิยามภัยความ
มั่นคงก็เปลี่ยน เราจะเห็นความพยายามของกองทัพในการหาทางขยายบทบาทไปสู่เรื่องอื่นๆ อีกมากมาย 
เช่น การกำหนดว่าความยากจนของประชาชนคือภัยความมั่นคงแห่งชาติ (และแปรรูปไปเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภายหลัง) และแน่นอนว่าเมื่อความยากจนกลายเป็นปัญหา
ความมั่นคง กองทัพก็ย่อมต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย ทั้ง ๆ ที่ความยากจน
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการทหารใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะเห็นว่ากองทัพระบุเรื่องเหล่านี้ไว้
ในแผนภารกิจยุทธศาสตร์ของกองทัพ หรือพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9 เมื่อประมาณต้นทศวรรษท่ี 2530 
ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ไทยยังต้องเผชิญต่อภัยความยากจนที่กระจายอยู่ทั ่วประเทศ ซึ่งร้ายแรงกว่าภัย
คอมมิวนิสต์ที่สิ้นสุดไปแล้วเสียอีก กองทัพจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในประเทศด้วย 

• ในเชิงกลไก พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ 2551 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่เอื้อ
ให้กองทัพสามารถเข้ามามีอำนาจเหนือหน่วยงานพลเรือน สั่งการและประสานงานกระทรวงต่างๆ ได้
ทั้งหมด แต่ที่จริงแล้วภาวะเช่นนี้ดำรงอยู่ตลอดช่วงตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2508 ในสมัย
รัฐบาลถนอม กิตติขจร และแม้ว่าตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กอ.รมน. จะอยู่ภายใต้สำนักรัฐมนตรี
ก็ตาม 

• ตั้งแต่สมัยสงครามเย็น กองทัพมองว่าหากจะเอาชนะภัยคอมมิวนิสต์ได้ก็ต้องเอาชนะจิตใจของประชาชน
ให้ได้ด้วย ในสายตาของกองทัพ ประชาชนเข้าร่วมสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เพราะความรู้สึกคับแค้นใจ
จากการที่รัฐบาลไม่สนใจประชาชนหรือถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐกดขี่ข่มเหง เพราะฉะนั้น หากกองทัพจะเอาชนะใจ
ประชาชนไม่ให้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ได้ก็ต้องอัดฉีดหลายอย่าง ต้องมีโครงการพัฒนาให้ประชาชนกินดีอยู่
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ดีขึ้น มีปลูกฝังอุดมการณ์ที่สร้างความรู้สึกผูกพัน ความจงรักภักดีกับรัฐ และสร้างความเกลียดชังต่อฝา่ย
ตรงข้าม ต้องมีการจัดตั้งมวลชนของตัวเองไว้เป็นหูตาให้กับรัฐ และเพื่อว่าประชาชนสนับสนุนระบอบที่
ปกครองอยู่ นี่คือไอเดียตั้งต้นในการสร้าง กอ.รมน. ขึ้นมา และแทรกซึมเข้าไปในสังคมเพื่อแย่งชิงมวลชน
จากพรรคคอมมิวนิสต์สมัยสงครามเย็น ไอเดียแบบนี้ก็ยังส่งผ่านมาถึงยุคปัจจุบัน กองทัพยังคงพยายาม
ขยายมวลชนแข่งกับมวลชนของพรรคการเมืองฝ่ายทักษิณ ในปัจจุบันก็อาจจะรวมพรรคก้าวไกลด้วย 

• ความตั้งใจในการแยกความมั่นคงรูปแบบใหม่ออกจากความมั่นคงแบบทหารในยุคหลังสงครามเย็นก็
เพื่อให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ทหารมีอิทธิพลทางการเมืองมาก ลดความสำคัญและ
บทบาทของกองทัพลง ตัดลดงบประมาณทางทหารเพื่อนำไปรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่า อย่างในประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาความมั่นคงเหล่านี้จะอยู่ในภารกิจของ
หน่วยงานพลเรือนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อน ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะ
ทางในการแก้ปัญหา 

•  แต่ในกรณีไทยจะเห็นว่ากลับกันเลย เมื่อไทยขยายขอบเขตปัญหาความมั่นคงไปสู่ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
กองทัพกลับเข้ามาแสดงบทบาท ผนวกรวมปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่เข้าในอำนาจหน้าที่ของกองทัพ
ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานพลเรือนไม่มีอำนาจหน้าที่เลย อย่างปัญหายาเสพติด ป.ป.ส. ก็เข้ามา
รับผิดชอบด้วย หรือปัญหาน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้ถูกกันออกไป แต่ปัญหาคือ 
การที่สังคมไทยเป็นสังคมที่ทหารมีบทบาทสูง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งตั ้งแต่หลังรัฐประหาร 2549 ทหาร
กลายเป็นผู้นำในการจัดการหรือแก้ปัญหากิจการพลเรือน 

•  ที่ผ่านมามีข้อเสนอในการปฏิรูปกองทัพออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร 
ลดตำแหน่งนายพล ลดงบประมาณกองทัพ หรือแม้กระทั่งยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาที่สืบทอดอำนาจมาจาก
รัฐบาล คสชส่วนตัวไม่คัดค้านการผลักดันข้อเสนอเป็นประเด็นๆ แบบนี้ เพราะที่สำคัญคือข้อเสนอทำให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาอำนาจกองทัพ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอปฏิรูปกองทัพเหล่านี้อาจจะแก้ปัญหา
ได้เป็นจุดๆ เท่าน้ัน ไม่ได้ถอดรื้ออำนาจทางการเมืองของกองทัพในเชิงโครงสร้าง ... เพราะทั้งนักการเมือง 
พรรคการเมือง หรือภาคประชาชนเองก็ยังมองไม่เห็นกลไกทางการเมืองของกองทัพทั้งหมดที่ไม่ได้มีแค่
การรัฐประหารอย่างเดียว มองไม่เห็นว่าภารกิจหลักที่แท้จริงของกองทัพคือกิจการความมั่นคงภายใน ซึ่ง
หากตัดอำนาจบทบาทของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับกิจการความมั่นคงภายในออกไป เหตุผลในการดำรงอยู่
ของกองทัพแทบจะไม่เหลือเลย กองทัพแทบจะไม่เหลืองานให้ทำด้วยซ้ำ 

• การปฏิรูปกองทัพต้องเริ่มจากการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองทัพใหม่ว่าภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงมิติ
ไหนบ้างที่ควรหรือไม่ควรอยู่ในมือกองทัพ ดิฉันเสนอว่าต้องนำทหารออกไปจากภารกิจความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ทั้งหมด กองทัพเป็นได้แค่ผู้ช่วยที่จะถูกสั่งการจากหน่วยงานพลเรือนที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือ
ต่อภัยความมั่นคงน้ันๆ  

• การเปลี่ยนขอบเขตบทบาทอำนาจหน้าที่ของกองทัพจะนำไปสู่ข้อเสนอที่สองคือ ตัดโครงการหน่วยงาน
กิจการพลเรือนในกองทัพและงบประมาณจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับกิจการความมั่นคงภายในของทั้ง 
กอ.รมน. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด หรือสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม และเมื่อตัดงบประมาณมหาศาลที่อยู่ในโครงการได้ ก็จะสามารถตัดตำแหน่งนายพลและกำลังพล
ในประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่รับผิดชอบงานความมั่นคงภายใน พอปัญหาความมั่นคงภายในในมือของกองทัพ
ลดขนาดลง ก็จะยุบ กอ.รมน. ได้และให้สภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบกิจการความมั่นคงภายในแทน 
ก็จะตัดอำนาจการแทรกแซงทางการเมืองและสังคมของกองทัพออกไปได้ 
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ภาคผนวก 6 
ข้อเขียนที่แสดงถึงการเติบโตขององค์กรรัฐสายงาน “ความมั่นคง” 

รู้หรือไม่ภาษีของเรา ต้องจ่ายให้นายพลกว่า 500 คนฟรีๆ โดยที่พวกเขาไม่มีแม้งานทำ หรือหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
บางคนไม่มีโต๊ะทำงานด้วยซ้ำ 

นี่คือความจริงที่คนไทยควรตระหนก(มากกว่าตระหนักแล้วแหละ) เรื่องนี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้
รายงานว่า กองทัพบ้านเรามี "นายพล" น่าจะมากท่ีสุดในโลกด้วยซ้ำ! 

พิจารณาจากจำนวนตำแหน่งที่ประกาศในบัญชีรายชื ่อนายทหารระดับนายพลปีล่าสุด (ปี 2561) สูงถึง 935 
ตำแหน่ง 

ที่น่าตกใจก็คือ รายชื่อนายพลในบัญชีแต่งตั้งทั้งหมด 935 มีนายพลราว400 ตำแหน่ง ที่ไม่ได้รับมอบหมายงาน
ชัดเจนราว ๆ ครึ่งหนึ่ง (ซึ่งจริง ๆ มีมากกว่านั้น) ก็เท่ากับว่าเรามีนายพลว่างงาน บางคนไม่มีแม้กระทั่งโต๊ะทำงาน ต้องใช้ชีวิต
อยู่ท่ีบ้าน เลี้ยงหลาน ทำธุรกิจ หรือออกรอบตีกอล์ฟ 

มากกว่าร้อยละ 20 ของรายชื่อนายพลในบัญชี ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของกองทัพประเทศไทย เพราะยังมีนาย
พลที่ไม่ได้เลื่อนยศ เปลี่ยนตำแหน่ง และไม่ได้เกษียณ จึงไม่มีช่ือในบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละปีอีกจำนวนไม่น้อย 

นักวิชาการด้านความมั่นคง และอดีตนายทหารระดับสูงในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเมินตัวเลขอย่างไม่
เป็นทางการว่า กองทัพของประเทศไทยน่าจะมีนายพลราว ๆ 1,500 นาย และประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีตำแหน่งหลัก และไม่มี
งานรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

บางคนมองในแง่ดีว่าสาเหตุที่ตัวเลขเยอะแบบนี้ เพราะมีคนเกษียณจำนวนมาก จึงต้องตั้ง "นายพลใหม่" เข้าไป
ทดแทน แต่วันนี้จะมีตัวเลขมาให้ดูเปรียบเทียบกันให้เห็นจะๆ เลยว่า...คำอธิบายนี้ฟังขึ้นหรือไม่ 

ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ หากย้อนกลับไปก่อนปี 2555 คือตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร
ระดับนายพลจะมีรายชื่อราว ๆ ปีละ 500 กว่าตำแหน่งเท่านั้น กระทั่งปี 2555 เป็นต้นมา บัญชีรายชื่อพุ่งขึ้นไป 800 กว่า
ตำแหน่ง หรือจ่อๆ 800 บางปีทะลุถึง 1,000 ตำแหน่ง และ 2 ปีล่าสุดอยู่ที่ 900 กว่าตำแหน่ง 

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือ ทำไมในช่วงทศวรรษเดียวกัน (ปี 2551-2560) รายชื่อนายทหารช้ันนายพลในแต่ละปีถึง
มีจำนวนห่างกันขนาดนี้ และถ้าไม่มีการขยายอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนนายพลที่เกษียณอายุจริง ขนาดของบัญชีรายชื่อก็
น่าจะเล็กลง ไม่ใช่ขยายใหญ่ขึ้น และจำนวนนายพลใหม่ก็ไม่ควรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

หากพิจารณาเฉพาะบัญชีรายชื่อปี 2661 คือปีล่าสุด เอ็กซเรย์ให้ลึกลงไปอีกนิด จะพบว่ามีนายพลใหม่ (พันเอกขึ้น
พลตรี) จำนวนทั้งสิ้น 358 นาย คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายชื่อทั้งหมดในบัญชี โดยที่เหลืออีก 577 นายเป็นการสลับตำแหน่ง 
หรือปรับยศ 

"นายพลใหม่" 358 นาย กระจายอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 49 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 49 นาย 
กองทัพบก 137 นาย กองทัพเรือ 61 นาย และกองทัพอากาศ 62 นาย  

"นายพลใหม่" ส่วนหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นครองอัตราตำแหน่งหลักของแต่ละเหล่าทัพ เช่น เจ้ากรม หรือ ผบ.พล แต่ได้ติดยศ
พลตรีในตำแหน่งลอยที่ชื่อว่า "ผู้ทรงคุณวุฒิ" ตำแหน่งนี้น่าสนใจ เพราะหมายถึงนายพลที่ไม่มีตำแหน่งหลักให้ลง จะมีงานก็
ต่อเมื่อได้รับมอบหมาย (ถ้าไม่ได้รับมอบหมายก็ไม่มีงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีงาน) แบ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิเฉยๆ ยศ "พลตรี" และ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มียศ "พลโท" กับ "พลเอก" 

พูดง่ายๆ คือในสาย "ผู้ทรงคุณวุฒิ" ที่ไม่มีงานเป็นหลักแหล่งแน่นอน ยังมีการเลื่อนไหลเพิ่มยศเลื่อนขั้นได้อีกด้วย  
หากนับจำนวน "ผู้ทรงคุณวุฒิ" ในทุกชั้นยศ เฉพาะในบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้ จะพบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 53 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 58 นาย กองทัพบก 125 นาย กองทัพเรือ 65 นาย และกองทัพอากาศ  
56 นาย 
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"ผู้ทรงคุณวุฒิ" บางนายถูกดึงไป "ช่วยราชการ" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายงาน กอ.รมน. หรือ กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยสายงาน กอ.รมน.ทุกวันนี้มี "นายพลตำแหน่งหลัก" รวมอยู่ด้วย เป็นตำแหน่งใน "สำนักงาน
ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน" หรือ ปรมน. ซึ่งมีในทุกเหล่าทัพ หลักๆ คือกองทัพบก นายพล ปรมน.นี้เองคืออีกหนึ่ง
เหตุปัจจัยที่ให้บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารปีหลังๆขยายใหญ่ขึ้น 

ในบางบริบทกองทัพก็ใช้ตำแหน่ง "ผู้ทรงคุณวุฒิ" หรือ "ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ" ในการพักรอคนที่เหมาะสมจะขึ้น
ตำแหน่งหลักในปีถัดไป หรือใช้เป็น "เก้าอ้ีรองรับ" สำหรับนายพลที่หลุดจากตำแหน่งหลัก หรืออายุราชการไม่พอที่จะเติบโตสู่
ดวงดาว ก็มอบตำแหน่ง "ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ" ท่ีเลื่อนไหลให้ 1 ช้ันยศเป็นการตอบแทนระหว่างรอเกษียณ 

ที่น่าตกใจก็คือ รายชื่อนายพลในบัญชีแต่งตั้งทั้งหมด 935 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกช้ันยศมากถึง 357 
ตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมี "ผู้ชำนาญการ" และ "ที่ปรึกษา" อีกจำนวนหนึ่ง รวมๆ แล้วประมาณ 400 ตำแหน่ง หรือร้อยละ 42 
ของรายชื่อทั้งหมดในบัญชีเลยทีเดียว 

อย่าถามถึงความคุ้มค่าของภาษีอากรที่ต้องจ่ายไป เพราะนี่คือความพิเศษหนึ่งเดียวของกองทัพไทยที่ต้องบอกว่า 
"ไทยแลนด์โอนลี่" จริง ๆ 
ที่มา https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/69529-general.html 

ภาคผนวก 6.1 
ภาระงานและขนาดของกรมสรรพกร กระทรวงการคลัง 

ในเชิงกำลังคนนั้น กระทรวงการคลังมีสัดส่วนที่น้อยกว่ากระทรวงหลักๆอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ ตามสถิติ  
ปี 2558 มีจำนวนข้าราชการ 29,716 โดยแบ่งเป็น ส่วนถลาง 28,726 และส่วนภูมิภาค 990 นอกจากจะน้อยกว่ากระทรวง
สำคัญอื่นๆแล้ว ก็จะยิ่งน้อยลงอีกเมื่อคำนึงภาระงาน ดังตัวอย่าง กรมที่สำคัญที่สุด คือ กรมสรรพากรนั้น มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ใหญ่หลวงมาก คือ “จัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศ
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...” อีกทั้ง “ยังพิจารณาปรับปรุง
ตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับ
นานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำ
ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ” 

ภาระหน้าที่ดังกล่าว มีจำนวน บุคลากร คือ ข้าราชการ 18,222 ลกูจา้งประจำ 1,394 พนักงานราชการ 334 ลกูจา้ง
ช่ัวคราว 3,018 เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนข้าราชการที่มิได้ประกอบกิจอันเป็นการสนองความจำเป็นของสังคมและการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งมีจำนวนเกิน แสนแล้ว  (ดูภาคผนวก 11 เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วน) กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะ
กรมสรรพากรสมควรเติบใหญ่เป็นทวีคูณ 

ภาคผนวก 7 
การผสานหน่วยงายของ กอ.รมน.เข้ากับการบริหารส่วนภูมภิาค 

 วันนี ้ (10 ต.ค. 2561) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า หลังจากเมื ่อเร็วๆ นี ้ ที ่ประชุม อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” เพิ่มเติม ระยะแรก จำนวน 29 ตำแหน่งใน 29 
จังหวัด โดยเพิ่มเติมจากเดิม 3 ตำแหน่ง เป็น 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 1. เชียงใหม่ 2. นครราชสีมา 3. 
สงขลา 4. ขอนแก่น 5. นครศรีธรรมราช 6. อุบลราชธานี 7. สุราษฎร์ธานี และจากเดิม 2 ตำแหน่ง เป็น 3 ตำแหน่ง จำนวน 
22 จังหวัด ประกอบด้วย 1. เชียงราย 2. สกลนคร 3. ชัยภูมิ 4. พระนครศรีอยุธยา 5. ระยอง 6. นครปฐม 7. ปทุมธานี  

https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/69529-general.html
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8. ลำปาง 9. นนทบุรี 10. นครพนม 11. กาญจนบุรี 12. กาฬสินธุ์ 13. สมุทรปราการ 14. มุกดาหาร 15. เลย 16. จันทบุรี 17. 
ลพบุรี 18. เพชรบูรณ์ 19. ตาก 20. มหาสารคาม 21. หนองคาย และ 22. น่าน … 

ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้กำหนด
แนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยนำเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่ง
มอบภารกิจให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยกำกับดูแลการบรหิารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจงัหวัด ให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป 11 ระดับ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 … 

มีรายงานว่า สำหรับการกำหนดแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น กลุ่มจังหวัดรองผู้ว่าฯ 4 คน ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้มีกลุ่มที่ 1 ภารกิจด้านความมั่นคงดูงาน
ความมั่นคง กลุ่มที่ 2 ภารกิจด้านเศรษฐกิจดูการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่ 3 ภารกิจด้านสังคมดูการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการสรา้งโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และกลุ่มที่ 4 ภารกิจด้านกิจการพิเศษดูการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงการเติบโตทางคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 10 ต.ค. 2561 18:41) 
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ภาคผนวก 8 

การจัดการการบริหารงานระดับจังหวัด 
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ภาคผนวก 9 
ขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 10 
อัตราเงินเดือน กระทรวงกลาโหม 
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ภาคผนวก 11 
ประเภทข้าราชการ ตลุาคม 2564 

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม 

ประเภทข้าราชการ 

ข้าราชการพลเรือน         386,360 ราย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      361,594 ราย 
ข้าราชการทหาร         191,957 ราย 
ข้าราชการตำรวจ         161,680 ราย 
ข้าราชการฝ่ายตลุาการ          12,275 ราย 
ข้าราชการในพระองค์          10,871 ราย 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ   9,449 ราย 
ข้าราชการฝ่ายอัยการ            8,697 ราย 
ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          2,932 ราย 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั            2,945 ราย 
ข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น          2,659 ราย 
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ       2,519 ราย 
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง            2,283 ราย 
ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ             140 ราย 
รวม                  1,156,361 ราย 

ภาคผนวก 12 
ข้อสังเกตของสภาผู้แมนราษฎร เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในนามของ “ความมั่นคง” 

… งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ... จำนวน 132,095.3092 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย แผนงานพื้นฐาน 
จำนวน 27,413.1044 ล้านบาท และแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 104,682.2048 ล้านบาท ... ไม่แสดงรายละเอียดให้
เห็นว่างบประมาณในส่วนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผน แม่บทเรื่องใดท่ีมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีแผน แม่บทที่มีส่วนสนับสนุน ทั้งสิ้น 9 ประเด็น ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมและ
บริหารแห่งอนาคต 2) การท่องเที่ยว 3) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 4) พลังทางสังคม 5) การเติบโตอย่างยั่งยืน 6) 
การบริหาร จัดการน้ าทั้งระบบ 7) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 8) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ และ 9) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม … 

(เอกสารวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 3) 

11. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผู ้แทนราษฎร … 1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ยังไม่ตอบโจทย์ โดย
งบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% นับตั้งแต่ปี 2549 และไม่เป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณ ทั้งนี้ 
การจัดทำงบประมาณ ควรออกจากกรอบแผนงานเดิม และปรับสัดส่วนให้กระทรวงอื่น ๆตามความจำเป็น หากกระทรวงใด 
ไม่มีแผนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องปรับลด ไม่เช่นนั้นก็จะติดกรอบความคิดในการท างบประมาณแบบเดิม ๆ ทุกปี  2. 
กระทรวงกลาโหมควรให้ความสำคัญกับทหารเกณฑ์ซึ่งมีประมาณ 100,000 คน ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ตาม
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ความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้วมีสามารถ ทำงานได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้ง มีการประ
ติดตามผลด้วย 3. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างฐานความรู้ซึ่งเป็นเสมือนอาวุธให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าให้ความสำคัญกับด้านความมั่นคง ซึ่ง
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ควรปรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจากงบประมาณในการ
จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ไปเพิ่ม สวัสดิการให้กับทหารช้ันผู้น้อย หรือปรับให้กับกระทรวงศึกษา เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับเด็ก
อนุบาลแทน 5. เนื่องจากกองทัพเรือมีพันธกิจด้านความมั่นคง ไม่ใช่การทางธุรกิจ ดังนั้น การดำเนินการพัฒนาครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นการพัฒนาในเรื่องของท่า
อากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นท่าอากาศนานาชาติ และเป็นสนามบินหลักของประเทศ  ซึ่งถือเป็นพันธกิจด้านการพาณิชย์ 
ควรให้หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อ ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หรืออาจให้ภาคเอกชน
ร่วมดำเนินการด้วย 

(จาก เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณของ
รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 14)  

ภาคผนวก 13 
ภาระหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบนั (ตามความเห็นทางการ) 

… กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลากหลายด้านภายใต้กรอบแนวคิด “บ าบัดทุกข์บำรุงสุข” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตร ประจ าตัวประชาชน การจัดทำ
ทะเบียนที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การผัง เมืองควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ จัดบริการสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ภายในของฝ่ายพลเรือน การจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และการอำนวยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่ ตำบล หมู่บ้าน รวมถึงการจัดหาและให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ถนนหนทาง ไฟฟ้าประปา 
ซึ่ง เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการไป  ตามการ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ แต่จากโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา ส านักงบประมาณของรัฐสภา พบว่ายังมี ผลิต/โครงการ และกิจกรรมการดำเนินงานเดิมๆ โดยเฉพาะงบประมาณ
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการรักษาความ สงบเรียบร้อย การจัดการปกครองท้องที่ตามพระราชบัญญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 และการก่อสร้างงานโยธาต่างๆ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ที ่จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ความเข้มแข็งขององค์กรครอง ส่วนท้องถิ่น 
และการให้บริการประชาชนที่ด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย สะดวก สบายและรวดเร็ว  ดังนั ้น จึงควรปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณโดยลดความสำคัญกับภารกิจที่ไม่ตอบสนองความ ต้องการองประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปกครองท้องที่ และการจัดทำ โครงสร้างพื้นฐาน จำพวก ถนน ทาง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ควรลดบทบาทของ
ราชการส่วนภูมิภาคและให้ ความสำคัญกับการกระจายอ านาจให้มากขึ้น โดยควรถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีอ านาจในการใช้จ่ายงบประมาณมาก
ขึ้น 

(เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 9 สำนักงบประมาณของ
รัฐสภา) 
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ภาคผนวก 14 
การปฏิรูปประเทศไทยรวบรวมจากส่วนราชการ (ปรับการแบ่งย่อหน้า) 

๒.๑๑.๒ การปฏิรูปด้านความมั่นคง ๑) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ ที่สร้างการเช่ือมต่อระหว่างกันอย่างไร้พรมแดนได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความมั่นคงในหลายมิติ และมี ความ
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างซับซ้อน ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องมีความพร้อมในการ เผชิญปัญหาด้าน
ความมั่นคง ที่เปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Tradition Threat) เช่น การก่อการร้าย และการใช้กำลังทางทหาร 
เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non Tradition Threat) เช่น ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามจากการบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มแผ่ขยาย
ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ี ปัญหาความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ยังเป็นผลกระทบมาจากการขาด ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การขาดการบูรณาการทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ในขณะที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ไม่มีการกำหนดแผนงานด้านความมั่นคง 
เนื่องจากข้อจำกัดของบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายด้านความมั่นคง จึงส่งผล
กระทบต่อการกำหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติที่จำเป็นต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน  

๒ ประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิรูป ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบงาน ความมั่นคงทั้งการกำหนดนโยบาย การ
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณและเครื่องมือ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาค ส่วนตระหนักถึงบทบาทการการดำาเนินการภายใต้
นโยบายด้านความมั่นคง ตามอำนาจหน้าท่ี และบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การบริหารจัดการผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของชาติทางทะเลการบริหารจัดการใน ๓๗ ภาวะวิกฤติ (๒) การบริหารจัดการชายแดน เพื่อลดผลกระทบจากการ
สร้างสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์และสินค้าผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป ๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้เอง (๑) สนับสนุนการพัฒนา
กองทัพให้มีเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และ เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย ปลอดภัยและเพียงพอกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง
ในด้านการรักษา ความมั่นคง การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติ งานสนับสนุนและให้การช่วยเหลือใน
สถานการณ์วิกฤติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ (กห.)  (๒) ปรับปรุงแนวทาง
แก้ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ทั้งระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำและผลักดันนโยบายความมั่นคง
ด้านต่าง ๆให้สอดคล้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเพื่อใช้ในการกำหนดแผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมท้ังสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง 
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (กห. และ สมช.)  (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายด้าน
ความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐและสร้างจิตสำนึกในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ เช่น การดูแล ความ
ปลอดภัยของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีด้านความมั่นคงในพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และกลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Tradition ภาคผนวก ญ.Threat) เช่น การหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามจาก การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กห. และ สมช.) (๔) ควรทบทวนการกำหนดบทลงโทษของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการ
ล่วงละเมิดต่อสถาบันหลัก และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ ชาติทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ให้มีความ
เด็ดขาดและรุนแรงโดยครอบคลุมทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ (กห. และ สมช.) ... 
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ภาคผนวก 15  
ผลงานวิเคราะห์ วิจัยจากสถาบันวิจัยบางสำนกัเกี่ยวกับกำลังคนในระบบราชการ 
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