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สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย
(ทีีดีอี าร์์ไอ) ได้้เผยแพร่่ “รายงานทีีดีอี าร์์ไอ”
(ชื่่�อเดิิมว่่า “สมุุดปกขาวทีีดีีอาร์์ ไอ”) มา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นสิิ ง หาคม 2536 โดยคัั ด สรร
กลั่่�นกรองงานวิิจััยต่่างๆ มานำำ�เสนออย่่าง
เรีียบง่่ายเพื่่�อจุุดประกายให้้เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์
“รายงานทีี ดีีอ าร์์ ไ อ”มีี โ อกาสรัั บ ใช้้
สัังคมไทยมาตลอด ทั้้�งเป็็นรายสะดวกและ
ปรัับมาเป็็นรายเดืือนในระยะต่่อมาพร้้อมทั้้�ง
ยัังคงนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่างๆ อย่่างเรีียบง่่าย
แบบเป็็นมิิตรต่่อความสนใจใคร่่รู้้�ของผู้้�อ่่าน
ทั่่�วไปเช่่นเดิิม
ที่่�มา: การนำำ�เสนอในการสััมมนาสาธารณะ
ทีีดีอี าร์์ไอประจำำ�ปีี 2564 เรื่่อ� ง “ความท้้าทาย
และจิิ น ตนาการแห่่ ง โลกใหม่่ : โมเดลใหม่่
ในการพััฒนาประเทศหลัังโควิิด-19” ใน
รููปแบบ virtual conference เมื่่�อวัันที่่� 16
พฤศจิิกายน 2564

คุุณศุุภณััฏฐ์์ ศศิิวุุฒิิวััฒน์์ เป็็นนัักวิิชาการ ฝ่่ายนโยบายด้้านการปฏิิรููปการศึึกษา
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย
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ปรัับรััฐราชการไทย
สู่่�รััฐเครืือข่่าย
ให้้ตอบสนองโลกใหม่่
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ประเด็็นที่่จ� ะพููดคุุยกัันในวัันนี้้� คืือ ปรัับรััฐราชการ
ไทยสู่รั่� ฐั เครืือข่า่ ย ให้้ตอบสนองโลกใหม่่ จากการนำเสนอ
ในการสััมมนาสาธารณะทีีดีีอาร์์ไอแบบ virtual 2 วัันที่่�
ผ่่านมาแสดงให้้เห็็นว่่าประเทศไทยกำลัังเผชิิญกัับโจทย์์
ที่่�ซัับซ้้อนและยากขึ้้�นในโลกใหม่่หลัังโควิิด-19 ทั้้�งในแง่่
การฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจหลัังวิิกฤติิโควิิด การลงทุุนสร้้างทัักษะ
ใหม่่ให้้กัับแรงงาน การปรัับตััวเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจสีีเขีียวซึ่่�ง
ต้้องสร้้างสมดุุลระหว่่างความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและ
คุุณภาพชีีวิิตของคน รวมถึงึ การสร้้างระบบสวััสดิกิ ารถ้้วน
หน้้าที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง ทั้้�งนี้้� โจทย์์เหล่่านี้้�จะประสบ
ความสำเร็็จไม่ไ่ ด้้ถ้า้ ไม่่มีีคุุณภาพรััฐที่่ดีี� แล้้วรัฐั ไทยพร้้อม
แค่่ไหนในการตอบสนองโลกใหม่่? และรััฐควรจะปรัับ
ตััวอย่่างไร?
ในโลกใหม่่นั้้น� ภาครััฐที่่ดีี� จะต้้องแก้้โจทย์์ที่ส่� ำคััญ
ให้้ได้้อย่่างน้้อย 3 มิิติิ ซึ่่�งรััฐไทยพร้้อมมากน้้อยแค่่ไหนใน
แต่่ละมิิติินั้้�น ดููจากผลงานย้้อนหลััง และเปรีียบเทีียบกัับ
ตััวอย่่างที่่�ดีีในต่่างประเทศ
มิิติที่ิ ่� 1 การแก้้โจทย์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� อย่่างฉัับไว ไม่่มีี
คำตอบแน่่ชััด การจััดหาวััคซีีนโควิิด -19 ซึ่่�งเป็็นโรค
อุุบััติิใหม่่ ไม่่มีีวััคซีีน ไม่่มีีใครรู้้�แน่่ชััดว่่าจะผลิิตอย่่างไร
โดยเฉลี่่�ยใช้้เวลาถึึง 10 ปีีในการผลิิตวััคซีีน แต่่สหรััฐฯ
สามารถผลิิตได้้ภายในปีีเดีียว เบื้้�องหลัังความสำเร็็จนั้้�น
เกิิดจากปฏิิบััติิการเปิิดวาร์์ปความเร็็วสููง (Operation
Warp Speed) ปฏิิบัติั กิ ารดัังกล่่าวมีี 2 องค์์ประกอบสำคััญ
คืือ 1) การลดขั้้�นตอนในการทดลองและผลิิต 2) รััฐร่่วม
ลงทุุนกัับภาคเอกชนทั้้�งในการพััฒนา ผลิิต ทำสััญญาซื้้�อ
ขายล่่วงหน้้าแม้้จะไม่่แน่่ใจว่่าจะประสบความสำเร็็จหรืือ
ไม่่ (ไม่่สำเร็็จเพีียง 1 จาก 6 บริิษััท) เพื่่�อจููงใจให้้ภาค
เอกชนเข้้ามาพััฒนาวััคซีีนจำนวนมาก ในขณะที่่�โจทย์์
ของประเทศไทยคืือการจััดหาวััคซีีน พบว่่ามีีความล่่าช้้า
ในการอนุุมัติั ิ เจรจาต่่อรอง และทำสััญญา ไม่่เปิิดกว้า้ งให้้
ภาคเอกชนและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ร่่วม
จััดหาวััคซีีน ซึ่่�งส่่งผลให้้ได้้วัคซีี
ั นช้้า ไม่่เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการ เกิิดความสููญเสีียชีีวิิตและสร้้างความเสีียหาย
ทางเศรษฐกิิจที่่�ควรจะหลีีกเลี่่�ยงได้้ ทำให้้เปิิดประเทศได้้
3

ช้้าลง ซึ่่�งการปิิดประเทศแต่่ละเดืือนสร้้างความเสีียหาย
ต่่อเศรษฐกิิจสููงถึึงหมื่่�นหรืือแสนล้้าน
มิิติิที่่� 2 การแก้้โจทย์์ที่่�ซัับซ้้อนหลายมิิติิ การ
แก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ ซึ่่�งมีีความซัับซ้้อนเกี่่�ยวพััน
กัับหลายด้้านทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อม อุุตสาหกรรม และผัังเมืือง
ตััวอย่่างเมืืองหลุุยส์์วิิลล์์ ซึ่่�งเป็็นเมืืองที่่�มีีสภาพอากาศ
แย่่ที่่สุ� ดุ ในสหรััฐอเมริิกา ทำให้้ประชาชนได้้รับั ผลกระทบ
จากการเป็็นหอบฉุุกเฉิินจำนวนมาก จึึงได้้มีีโครงการที่่�
เมืืองหลุุยส์์วิลิ ล์์ร่่วมมือื กัับสตาร์์ทอัพั -มููลนิิธิเิ พื่่�อลดอาการ
หอบฉุุกเฉิิน โดยแจกเซนเซอร์์ให้้ประชาชนนำไปติิดที่่ย� า
พ่่นฉุุกเฉิิน ซึ่่�งจะส่่งข้้อมููลทั้้�งเวลา ความถี่่� และสถานที่่ใ� น
การฉีีด ไปยัังแอปพลิิเคชััน (แอป) เพื่่�อประมวลผลเชื่่�อม
โยงกัับข้้อมููลคุุณภาพอากาศ ตััวแอปจะมีีการแจ้้งเตืือน
ให้้หลีีกเลี่่�ยงพื้้�นที่่�เสี่่�ยงพร้้อมวิิธีีการป้้องกััน โครงการนี้้�
ช่่วยลดผลกระทบต่่อตััวบุุคคล ทำให้้วัันที่่�คนไข้้มีีอาการ
ฉุุกเฉิินลดจาก 180 วััน เหลืือ 36 วัันใน 1 ปีี นอกจาก
นี้้�ยัังทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้าง ซึ่่�งพบว่่า
พื้้�นที่่�เสี่่�ยงอยู่่�ทางฝั่่�งตะวัันตกของเมืือง จึึงมีีการปรัับ
เมืืองให้้สะอาดมากขึ้้�น ปลููกต้้นไม้้ ลดอุุตสาหกรรม และ
ให้้รถบรรทุุกหลีีกเลี่่ย� งเส้้นทาง สำหรัับประเทศไทย เรื่่อ� ง
มลพิิษทางอากาศเป็็นวาระแห่่งชาติิกว่่า 15 ปีีแล้้วแต่่ยััง
ไม่่มีีแนวทางแก้้ไขที่่�ชััดเจน เช่่น ปััญหาฝุ่่�นพิิษ PM 2.5
รััฐบาลยัังเน้้นการแก้้ปัญ
ั หาเฉพาะหน้้าด้้วยการฉีีดน้้ำ ทำ
ฝนหลวง หรืือปััญหารถเมล์์ควัันดำและการเผาในพื้้�นที่่�
เกษตรก็็ยัังมีีค่่อนข้้างมาก เนื่่�องจากไม่่มีีการทำงานร่่วม
กัันระหว่่างหน่่วยงานอย่่างเป็็นรููปธรรม ปััญหาเหล่่านี้้�ก่่อ
ให้้เกิิดผลเสีียต่่อชีีวิิตและเศรษฐกิิจเป็็นอย่่างมาก1
มิิติที่ิ ่� 3 ดำเนิินโครงการขนาดใหญ่่เพื่่อ� พััฒนา
ประเทศ โครงการสำรวจอวกาศมีีความคึึกคัักเป็็นอย่่าง
มากในประเทศสหรััฐอเมริิกา โดย NASA ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
คิิดในการผลิิตยาน จากเดิิมที่่�มองว่่าตััวเองมีีศัักยภาพ
ในการผลิิตยานมากที่่�สุุด เปลี่่�ยนมามองหาภาคเอกชน
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ในปีี 2556 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากมลพิิษทางอากาศกว่่า 4.8 หมื่่�นคน (World
Bank & Institute for Health Metrics and Evaluation, 2016)
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ที่่�อาจมีีศัักยภาพและนวััตกรรมที่่�ดีีกว่่า ปรัับวิิธีีการจ้้าง
เหมาโดยไม่่ระบุุว่่าต้้องผลิิตยานแบบใด ผลปรากฏว่่า
เอกชนสามารถผลิิตยานได้้ในราคาที่่�ต่่ำกว่่าถึึง 10 เท่่า
ผลประโยชน์์นั้้�นเกิิดขึ้้�นกัับทุุกฝ่่าย โดย NASA ได้้ยาน
ในต้้นทุุนที่่�ต่่ำลง ส่่วนภาคเอกชนสามารถนำยานไป
ต่่อยอดทำกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ นอกจากนี้้� NASA ยััง
มีีความพยายามถ่่ายโอนความรู้้�และเทคโนโลยีีให้้ภาค
เอกชนนำไปพััฒนาต่่อยอดในโครงการของตนเอง เช่่น
การเปิิ ดศูู น ย์์ วิิ จัั ย ออกแบบ พัั ฒ นาทดสอบยานและ
ส่่วนประกอบ เปิิดการฝึึกอบรมให้้นัักบิินอวกาศเอกชน
สำหรัับประเทศไทยเองก็็มีีโครงการส่่งยานอวกาศของ
ไทยขึ้้�นไปสู่่�ดวงจัันทร์์ภายใน 7 ปีี นำมาซึ่่�งข้้อสงสััยใน
สัังคมว่่าประเทศไทยจะส่่งยานขึ้้�นไปดวงจัันทร์์ได้้จริิง
หรืือไม่่ ข้้อสงสััยดัังกล่่าวตั้้�งคำถามกัับประสิิทธิิภาพการ
บริิหารจััดการของภาครััฐ กระทั่่�งโครงการขนส่่งภาค
พื้้�นดิินธรรมดาอย่่างรถไฟรางคู่่�ซึ่่�งรางรถไฟน่่าจะพร้้อม
เปิิดใช้้บริิการในปีีหน้้า แต่่การจััดซื้้�อหััวรถจัักรใหม่่ยัังไม่่
เพีียงพอที่่จ� ะทดแทนหััวรถจัักรเก่่าที่่ป� ลดระวาง และอาจ
ไม่เ่ พีียงพอที่่จ� ะรองรัับการใช้้งานรถไฟรางคู่่�ที่เ่� พิ่่�มขึ้น้� ก่่อ
ให้้เกิิดต้้นทุุนค่่าเสีียโอกาสจำนวนมาก
จากมิิติทั้้ิ ง� 3 ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่ารััฐไทยแบบ
เดิิมไม่่สามารถไปต่่อในโลกใหม่่ ไม่่สามารถตอบสนอง
ต่่อเรื่่อ� งที่่เ� กิิดขึ้น้� ได้้อย่่างฉัับไว เช่่นกรณีีการจััดหาวััคซีีน
โควิิด-19 เพราะรััฐไทยยัังมีีลัักษณะรวมศููนย์์ ยึึดติิดกัับ
กฎระเบีียบค่่อนข้้างมาก ไม่่สามารถแก้้ปััญหาโจทย์์ที่่�
มีีความซัับซ้้อนหลากหลายมิิติิอย่่างมลพิิษทางอากาศ
เพราะหน่่วยงานรััฐยัังคงทำงานแยกส่่วน และไม่่สามารถ
ตอบสนองต่่อโครงการขนาดใหญ่่อย่่างโครงการรถไฟราง
คู่่� เพราะการบริิหารที่่�ขาดประสิิทธิิภาพ หััวใจสำคััญใน
การปรัับตััวของรััฐคืือการทำงานแบบเครืือข่่าย ซึ่่�งมีีองค์์
ประกอบ 2 อย่่างด้้วยกััน คืือ
1) สร้้างความร่่วมมืือกัับภาคเอกชน ภาคสัังคม
โดยรััฐจะต้้องไม่่มองว่่าตััวเองรู้้�ดีีที่สุ่� ดุ มองออกไปภายนอก
องค์์กร มองว่่าภาคเอกชน ภาคสัังคม มีีศัักยภาพเพีียงพอ
ที่่�จะช่่วยแก้้ปััญหาได้้
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2) ปรัับการทำงานให้้มีีความยืืดหยุ่่�น มุ่่�งเน้้น
ที่่�ผลลััพธ์์มากกว่่าการยึึดติิดกัับขั้้�นตอน รวมถึึงการกล้้า
เสี่่�ยง ทดลองทำสิ่่�งใหม่่ และยอมรัับความล้้มเหลว
หากแบ่่งประเภทของรััฐจากมิิติคว
ิ ามร่่วมมืือและ
ความยืืดหยุ่่�น จะสามารถแบ่่งได้้เป็็น 4 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1)	รััฐราชการ (ไทย) ยึึดติิดกัับกฎระเบีียบ ทำงาน
แบบแยกส่่วน มีีความร่่วมมืือน้้อย มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ที่่�ระบุุรายละเอีียดเป็็นขั้้�นตอน
2)	รัั ฐ บาลท้้ อ งถิ่่� น เน้้ น การแก้้ ปัั ญ หาให้้
ประชาชนโดยไม่่ยึึดติิดกัับตััวสายงานเป็็นหลััก แต่่มีีข้้อ
จำกััดจากการใช้้ศัักยภาพภายในองค์์กรตนเอง ไม่่สร้้าง
ความร่่วมมืือกัับภายนอก
3)	รััฐบาลที่่�เน้้นจ้้างเอกชน เปิิดกว้้างให้้ภาค
เอกชนและภาคสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วมแต่่ยัังมีีปััญหาจาก
การทำงานแยกส่่วน
4)	ทำงานแบบเครืื อ ข่่ า ย มีีความร่่วมมืื อ กัั บ
ภายนอก เปิิดโอกาสให้้ภาคเอกชนและภาคสัังคมมาร่่วม
คิิดร่่วมทำ ภายในภาครััฐเองก็็มีีความยืืดหยุ่่�น ปรัับกฎ
ระเบีียบต่่างๆ มุ่่�งสู่่�การทำงานให้้เกิิดผลลััพธ์์
ในโมเดลของรััฐเครืือข่่าย ภาครััฐไม่่จำเป็็นต้้อง
เป็็นศููนย์์กลางหรืือผู้้�สร้้าง แต่่ต้้องเปิิดกว้า้ งให้้ทุกุ ภาคส่่วน
สามารถเป็็นผู้้�นำในการสร้้างเครืือข่่าย ส่่วนภาครััฐเข้้าไป
เชื่่�อมต่่อการทำงานต่่างๆ ทั้้�งนี้้� ในประเทศไทยก็็มีีตัวั อย่่าง
หน่่วยงานภาครััฐแบบเครืือข่่ายที่่�ดีี เช่่น
กรมสรรพากรตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะปรัับปรุุงระบบ
บริิการให้้สะดวกและง่่ายสำหรัับประชาชน เพื่่�อไปให้้ถึึง
เป้้าหมายนั้้�นกรมสรรพากรไม่่ได้้ลงมืือทำเองทั้้�งหมด แต่่
เปิิดโอกาสให้้ภาคส่่วนต่่างๆ มาช่่วยคิิดช่่วยออกแบบ เช่่น
การจััดกิิจกรรม Hackatax เชิิญชวนกลุ่่�ม start-up และ
ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่มาทำงานร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�กรม
สรรพากร จััดทีีมแข่่งขัันพััฒนาแอปบริิการภาษีีต่่างๆ โดย
มีีผู้้�ชนะคืือ iTax ซึ่่�งพััฒนาแอปช่่วยร้้านค้้าออนไลน์์จัดก
ั าร
เรื่่�องภาษีีโดยอััตโนมััติิ ทำให้้ลดต้้นทุุนและภาระของผู้้�ใช้้
บริิการ นอกจาก iTax จะได้้เงิินรางวััลเพื่่�อพััฒนาแอป
ดัังกล่่าวแล้้ว กรมสรรพากรยัังเปิิดโอกาสให้้ iTax นำ
ฉบับที่ 188 พฤษภาคม 2565

แอปมาทดลองใช้้จริิง พร้้อมผ่่อนคลายกฎระเบีียบต่่างๆ
ให้้ด้้วย
เครืือข่่าย PODD (ผ่่อดีีดีี ซึ่่�งแปลว่่าดููดีีดีี เป็็น
ภาษาเหนืือ) คืือเครืือข่า่ ยเฝ้้าระวัังโรคระบาดในสััตว์์ ริิเริ่่ม�
โดยมููลนิิธิิ Ending Pandemics ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ และ OpenDream ออกแบบแอปให้้ประชาชนใน
ชุุมชนรายงานการตายของสััตว์์ที่ผิ่� ดิ ปกติิ หรืือการป่่วยที่่�
ผิิดปกติิของคนในชุุมชน โดยจะนำข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ หาก
เกิิดความเสี่่�ยงขึ้้�น ก็็จะแจ้้งต่่อกรมปศุุสััตว์์ สาธารณสุุข
จัังหวััด และ อบจ.เชีียงใหม่่ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ระบบดัังกล่่าวทำให้้การตรวจสอบและป้้องกัันการแพร่่
ระบาดทำได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จากเดิิมที่่�กรมปศุุสััตว์์เคยใช้้
เวลาถึึง 6 เดืือนแต่่ก็็ยัังไม่่สามารถป้้องกัันได้้ แต่่ระบบ
ดัังกล่่าวสามารถช่่วยลดระยะเวลาในการตรวจจัับเหลืือ
เพีียง 3 วััน
นอกจากนี้้�ยัังมีีตััวอย่่างจากภาคท้้องถิ่่�นอีีกคืือ
เทศบาลแสนสุุข ซึ่่�งประสบปััญหาจำนวนผู้้�สููงอายุุสููงขึ้้�น
ถึึง 18% และส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ป่่วยติิดเตีียง จึึงริิเริ่่�มระบบ
Smart Safety ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยบููรพา และบริิษััท
เอกชนจำนวนหนึ่่�ง ออกแบบสายคล้้องคอ สายห้้อยข้้อมืือ
อััจฉริิยะ ที่่ผู้้�สู
� งู อายุุสามารถกดปุ่่�มฉุกุ เฉิินเพื่่�อเรีียกเพื่่�อน
บ้้าน หรืือทีีมช่่วยเหลืือในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน
ตัั ว อย่่างเหล่่านี้้� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ศัั ก ยภาพการ
ทำงานแบบเครืือข่่าย แต่่ก็็ยัังมีีข้้อจำกััดอยู่่�มากที่่�ส่่งผล
ให้้ทำงานได้้ไม่่เต็็มที่่� เช่่นในกรณีีของเทศบาลแสนสุุข
การใช้้งบประมาณเพื่่�อซื้้�อเทคโนโลยีีสำหรัับดููแลผู้้�สููงอายุุ
จะต้้องสมััครเป็็นเมืืองอััจฉริิยะก่่อน ซึ่่�งใช้้เวลาถึึง 2 ปีีใน
การสมััคร ถ้้าต้้องการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายกัับอาสาสมััคร
หรืือผู้้�ดููแลในพื้้�นที่่�ก็็ยัังทำได้้ยากเพราะภารกิิจดัังกล่่าว
เป็็นของกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ ซ้้ำยัังมีีระเบีียบที่่�จำกััดการ
ใช้้งบประมาณ เช่่นเทศบาลไม่่สามารถใช้้เงิินในการช่่วย
เหลืือผู้้�สููงอายุุที่มีี่� ภาวะพึ่่�งพิิงได้้เกิิน 9,000 บาทต่่อคนต่่อ
ปีี ทำให้้ไม่่สามารถใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยได้้
ที่่�ผ่่านมาประเทศไทยก็็เคยมีีแอปที่่�ให้้ประชาชน
รายงานปััญหาต่่างๆ ของเมืือง เช่่น ถนนเสีีย ปััญหาขยะ
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แอปประเภทนี้้�มีีในหลายประเทศ และประสบความสำเร็็จ
อย่่างมากในอิินโดนีีเซีียจนมีีการขยายธุุรกิิจสู่ต่่่� างประเทศ
แต่่ในกรณีีประเทศไทยกลัับประสบความล้้มเหลวเพราะ
รััฐราชการไทยไม่่ตอบสนองต่่อข้้อมููล ต่่อการรายงาน
ของประชาชนที่่�ส่่งเข้้ามาผ่่านแอป ซึ่่�งสุุดท้้ายทำให้้แอป
นี้้�ถูกู ยกเลิิกไป ทั้้�งหมดนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่ารััฐราชการไทย
มองแต่่โครงการของตััวเองหรืือข้้อมููลของตััวเอง แต่่ไม่่
พิิจารณาถึึงผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับประชาชน รวมถึึงไม่่
มองเห็็นผลประโยชน์์ร่่วมที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการร่่วมมืือกััน
ระหว่่างภาครััฐและประชาชน ซ้้ำร้้ายไปกว่่านั้้�น ภาครััฐ
ไทยแบบรวมศููนย์์ยัังมีีการดููดซัับทรััพยากรจำนวนมาก
จากภาคส่่วนอื่่�นๆ หากดููจากสััดส่่วนบุุคลากรของภาค
รััฐแล้้ว จะพบว่่าร้้อยละ 60 อยู่่�ที่่�ส่่วนกลาง อีีกร้้อยละ 22
อยู่่�ที่ส่่ว
่� นภููมิภิ าคและมีีเพีียงแค่่ร้้อยละ 18 ที่่อ� ยู่่ใ� นท้้องถิ่่�น
เมื่่�อพิิจารณางบประมาณซึ่่�งเป็็นภาษีีที่่�รััฐบาลจััดเก็็บไป
นั้้�น มีีถึงึ ร้้อยละ 40 ที่่ใ� ช้้ไปกัับงบบุุคลากรในขณะที่่มีี� เพีียง
ร้้อยละ 30 เท่่านั้้�นที่่�เป็็นงบพััฒนาประเทศ นอกจากนั้้�น
ภาครััฐยัังออกกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่สร้
� า้ งต้้นทุุนที่่ไ� ม่จ่ ำเป็็น
ให้้กัับภาคเอกชนและภาคประชาชน จากการศึึกษาของ
ทีีดีีอาร์์ไอที่่�ได้้สำรวจมากกว่่า 1,000 กระบวนงานของรััฐ
ไทยพบว่่ามีีการสร้้างต้้นทุุนที่่�ไม่่จำเป็็นถึึง 1.3 แสนล้้าน
บาทต่่อปีี2 เมื่่�อพิิจารณาดููในกรณีีที่่ภ� าครััฐพยายามสร้้าง
ความร่่วมมืือระหว่่างภาคเอกชนหรืือภาคประชาสัังคมก็็
จะพบว่่าภาครััฐมัักจะกำหนดกรอบและกระบวนการขั้้�น
ตอนต่่างๆ มากกว่่ากำหนดผลลััพธ์์ ตััวอย่่างที่่�ชััดเจน
คืือการจ้้างที่่�ปรึึกษาต่่างๆ ที่่�ภาครััฐมัักเขีียนกรอบการ
ทำวิิจััย กรอบในการประชุุมต่่างๆ ซึ่่�งสุุดท้้ายแล้้วอาจไม่่
สอดคล้้องกัับผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนั้้�น รััฐไทยจะต้้องปรัับตััวให้้
2

มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีีอาร์์ไอ). 2562. รายงาน
โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกระบวน
งานที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุญาต เพื่่�อลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและการอนุุญาต
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นหรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อการประกอบอาชีีพและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ประชาชน. นำำ�เสนอสำำ�นัักงานขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการสร้้างความสามััคคีีปรองดอง (สำำ�นัักงาน ป.ย.ป.).
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ตอบสนองต่่อโลกใหม่่ ที่่ผ่� า่ นมามีีข้้อเสนอให้้ลดขนาดภาค
รััฐไทยลง ลดจำนวนคน ลดกฎระเบีียบที่่�ล้้าสมััย ซึ่่�งจะ
ทำให้้รััฐไทย ‘ลีีน’ ขึ้้�น แต่่นั่่�นก็็ยัังไม่่เพีียงพอต่่อการตอบ
สนองต่่อโลกใหม่่ที่่�โจทย์์จะยากขึ้้�น และมีีความซัับซ้้อน
มากขึ้้�น รััฐไทยจำเป็็นจะต้้องสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีี
ภายนอกให้้เข้้ามาช่่วยแก้้ปััญหา ตััวรััฐไทยเองก็็จำเป็็น
ต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นที่่�จะปรัับขั้้�นตอนต่่างๆ ให้้ทำงาน
ร่่วมกัับภาคส่่วนอื่่�นได้้ หรืืออีีกนััยหนึ่่�ง รััฐไทยจำเป็็น
ต้้องปรัับไปสู่่�รััฐแบบเครืือข่่าย ทั้้�งนี้้� การก้้าวไปสู่่�รััฐแบบ
เครืือข่่ายนั้้�น รััฐจะเข้้มแข็็งแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียวไม่่ได้้ ต้้อง
เปิิดกว้้าง ไม่่ปิิดกั้้�นศัักยภาพของภาคส่่วนอื่่�น ต้้องมีีท้้อง
ถิ่่�นที่่�สามารถจััดการปััญหาของตััวเองได้้อย่่างเบ็็ดเสร็็จ
ต้้องมีีภาคธุุรกิิจที่่�คิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างนวััตกรรมในการ
แก้้ปััญหาสัังคมได้้ และมีีภาคประชาสัังคมที่่�มีีศัักยภาพ
พอที่่�จะลุุกขึ้้�นมาแก้้ปััญหาด้้วยตััวเองและสามารถตรวจ
สอบการใช้้อำนาจของรััฐและการทำงานของภาคีีอื่่�นได้้
ดัังนั้้�นจำเป็็นจะต้้องมีีการปรัับสมดุุลอำนาจทางความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างภาคีีทั้้�งสี่่� (ภาครััฐ ท้้องถิ่่�น ภาคเอกชน
และภาคประชาสัังคม)
เริ่่มต้
� น้ จากภาครััฐที่่คว
� รปรัับบทบาทของตััวเอง
ลดบทบาทในการเป็็นผู้้�ให้้บริิการและเพิ่่�มบทบาทผู้้�เอื้้�อ
อำนวยการทำงานแบบเครืือข่่าย การที่่�เสนอให้้ภาครััฐ
ลดบทบาทในการเป็็นผู้้�ให้้บริิการลงเนื่่�องจากภาคส่่วน
อื่่�นน่่าจะมีีข้้อได้้เปรีียบในการให้้บริิการ เห็็นได้้จากการ
ที่่�ท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน
มากกว่่า รู้้�ข้้อมููลและปััญหาที่่�ลึึกกว่่า สามารถมีีองค์์กร
หรืือให้้แนวทางแก้้ปััญหาที่่�หลากหลายแก่่ประชาชนได้้
ในส่่วนของภาคธุุรกิิจเองก็็มีีความเชี่่�ยวชาญในเรื่่�องของ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ๆ ดีีกว่่าภาครััฐ ในขณะที่่�
ภาครััฐมีีข้้อได้้เปรีียบจากบทบาทหน้้าที่่�หลัักในการดููแล
กฎระเบีียบและมีีงบประมาณจำนวนมาก ซึ่่�งนั่่�นทำให้้
ภาครััฐสามารถใช้้เครื่่�องมืือนี้้�ในการเอื้้อ� ให้้เกิิดการทำงาน
แบบเครืือข่่ายได้้ เช่่น การผ่่อนคลายกฎระเบีียบต่่างๆ
ให้้ภาคส่่วนอื่่�นได้้เข้้ามาทดลองวิิธีีการใหม่่ๆ หรืือการที่่�
ภาครััฐเองจะใช้้งบประมาณขยายผลนวััตกรรมที่่�เห็็นผล
รายงานทีดีอาร์ ไอ

แล้้ว เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนมุุมมองหรืือเปลี่่�ยนบทบาทของ
ภาครััฐ รััฐเองก็็ต้้องมีีการปรัับองค์์กร ปรัับวิิธีีการทำงาน
แบบใหม่่ ทั้้�งในเรื่่�องของคน ไม่่ควรจะมองแต่่เพีียงว่่าคน
ที่่�เข้้ามาทำงานคืือข้้าราชการของภาครััฐ แต่่ต้้องมองให้้
เห็็นว่่าภาคเอกชนและภาคสัังคมก็็เป็็นทีีมงานเดีียวกััน
ซึ่่�งจะทำให้้ภาครััฐไม่่จำเป็็นต้้องเพิ่่�มจำนวนคนหรืือยััง
อาจสามารถลดจำนวนข้้าราชการลงได้้ การคััดเลืือก
ข้้าราชการรุ่่�นใหม่่นั้้�นจึึงต้้องเน้้นไปที่่�คนที่่�เก่่งในเรื่่�อง
การประสานงานบริิหารโครงการต่่างๆ ร่่วมกัับองค์์กร
ภายนอก กฎระเบีียบต้้องมีีการปรัับ ตััดขั้้�นตอนให้้เอื้้�อ
ต่่อการทำงานกัับภาคส่่วนอื่่�นๆ ได้้ง่่าย ส่่วนเรื่่�องข้้อมููล
นั้้�นภาครััฐไม่่เพีียงแต่่จะต้้องเปิิดเผยข้้อมููลและสามารถ
นำไปใช้้ประโยชน์์ได้้เท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องพร้้อมรัับข้้อมููล
จากภาคส่่วนของเอกชนและภาคส่่วนประชาชนด้้ ว ย
ภาครััฐต้้องปรัับวิิธีีการเข้้าไปร่่วมมืือกัับเอกชนโดยเฉพาะ
การจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งที่่� ต้้อ งลดการกำหนดคุุ ณ สมบัั ติิ หรืือ
กระบวนการต่่างๆ ที่่�ไม่่จำเป็็นต่่อการบรรลุุผลลััพธ์์ โดย
การใช้้วิิธีีใหม่่ๆ เช่่นการเปิิดการแข่่งขัันแบบ hackathon
ที่่�กรมสรรพากรใช้้
เมื่่�อรััฐปรัับบทบาทจากการเป็็นผู้้�ให้้บริิการมา
เป็็นผู้้�เอื้้�ออำนวยการทำงานแบบเครืือข่่ายแล้้วก็็ต้้องมีี
การกระจายอำนาจ ถ่่ายโอนภารกิิจไปสู่่�ท้้องถิ่่�นมากขึ้้�น
หากลองย้้อนดููแนวโน้้มการกระจายอำนาจโดยดััชนีีชี้้�วััด
ประชาธิิปไตยท้้องถิ่่�น จะพบว่่าตั้้�งแต่่ปีี 2542 เป็็นต้้นมา
แนวโน้้ มก ารกระจายอำนาจของประเทศไทยไม่่ ไ ด้้
ก้้าวหน้้าเมื่่�อเทีียบกัับการกระจายอำนาจในบริิบทโลก
และที่่แ� ย่่ไปกว่่านั้้�นคืือในช่่วงเจ็็ดปีหลั
ี งั การกระจายอำนาจ
ของไทยกลัับถดถอยลงตั้้�งแต่่การรััฐประหารและงดการ
เลืือกตั้้�งท้้องถิ่่�น รวมถึึงการออกกฎระเบีียบจำนวนมาก
เพื่่�อควบคุุมการบริิหารจััดการ ถึึงแม้้ว่่าในภายหลัังจะมีี
การเปิิดให้้มีีการเลืือกตั้้�ง อบจ. และ เทศบาลในปีีที่่�ผ่่าน
มา และจะมีีการเลืือกตั้้�ง อบต. ในปลายเดืือนนี้้�3 หากดูู
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กำำ�หนดให้้มีีการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและนายก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล (อบต.) ในวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2564

ฉบับที่ 188 พฤษภาคม 2565

จากแผนกระจายอำนาจจะพบว่่าเป็็นเวลา 10 ปีีแล้้วที่่เ� รา
ไม่่มีีแผนกระจายอำนาจฉบัับใหม่่
ถ้้าหากเราย้้อนไปดููแผนกระจายอำนาจฉบัับเก่่า
2 ฉบัับจะพบว่่ามีีการถ่่ายโอนภารกิิจเป็็นชิ้้�นๆ เป็็นส่่วนๆ
คิิดแบบราชการ ซึ่่�งตััวอย่่างหนึ่่�งก็็คือื การถ่่ายโอนภารกิิจ
ส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�ฉบัับแรกมีีการถ่่ายโอนภารกิิจลง
มาให้้ อปท. สามารถดููแลได้้เพีียงหมูู เป็็ด และไก่่ ส่่วน
ฉบัับที่่�สองไม่่ได้้มีีการเพิ่่�มขอบเขตการดููแลของภารกิิจนี้้�
เพิ่่�งจะมีีการเพิ่่�มขอบเขตให้้ได้้ดููแลโค กระบืือ แพะ และ
แกะในร่่างฉบัับที่่�สาม ซึ่่�งยัังไม่่มีีการประกาศอย่่างเป็็น
ทางการ อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งคืือการดููแลผู้้�สููงอายุุซึ่่�งมีีการ
กระจายอำนาจลงมาเป็็นภารกิิจเป็็นส่่วนๆ เช่่นกััน โดยมีี
การกระจายอำนาจเรื่่อ� งเบี้้�ยยัังชีีพ ศููนย์์บริิการทางสัังคม
อาสาสมััครบริิบาลท้้องถิ่่�น ได้้กำหนดให้้เป็็นหน้้าที่่�ของ
อปท. แต่่ยัังมีีอีีกหลายส่่วนที่่�ยัังไม่่ถููกกระจายลงมา เช่่น
การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อดููแลผู้้�สููงอายุุก็็ยัังไม่่สามารถทำได้้
ถ้้า อปท. ยัังไม่่สมััครเป็็นเมืืองอััจฉริิยะ ซึ่่�งนั่่�นทำให้้ อปท.
ไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างครบวงจร และยัังมีีระเบีียบ
ของกระทรวงมหาดไทยจำนวนมากที่่�จำกััดกรอบการใช้้
งบประมาณของ อปท. ที่่จ� ะสร้้างประโยชน์์ให้้กับั ประชาชน
เช่่น กรณีีเทศบาลเมืืองแสนสุุขที่่�ถููกจำกััดกรอบในการ
ใช้้งบประมาณเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุในภาวะพึ่่�งพิิงได้้
ไม่่เกิิน 9,000 บาทต่่อคนต่่อปีี หรืือในกรณีีที่่�มีีน้้ำมัันรั่่�ว
ในทะเล ท้้องถิ่่�นก็็ไม่่สามารถซื้้�อวััสดุุเพื่่�อกำจััดน้้ำมัันได้้
เพราะไม่่ใช่่หน้้าที่่� หรืือการแก้้ปััญหาน้้ำเสีีย ท้้องถิ่่�น
มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบคุุณภาพน้้ำแต่่กลัับไม่่มีีหน้้าที่่�ในการ
ปรัับปรุุงระบบระบายน้้ำ ทำให้้ไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้
หรืือการติิด Wi-Fi ฟรีีสำหรัับนัักท่่องเที่่�ยว ก็็ไม่่สามารถ
ทำได้้เพราะยัังไม่ใ่ ช่่เมืืองอััจฉริิยะ ทั้้�งหมดนี้้�ทำให้้ท้อ้ งถิ่่�น
ไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างครบวงจร
หากต้้องการให้้ท้้องถิ่่�นมีีความเข้้มแข็็ง สามารถ
สร้้างเครืือข่่ายด้้วยตััวเอง และแก้้ปััญหาได้้จบภายใน
พื้้�นที่่�แล้้ว ท้้องถิ่่�นต้้องสามารถกำหนดแผนการกระจาย
อำนาจให้้แก่่ตััวเองและตั้้�งเป้้าหมายกำหนดภารกิิจที่่�
จะบรรลุุเป้้าหมายนั้้�น ภาครััฐส่่วนกลางจะต้้องถ่่ายโอน
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ภารกิิจตามแบบของท้้องถิ่่�น นอกจากนั้้�นในการประเมิิน
ความพร้้ อ มที่่� จ ะรัั บ ถ่่ายโอนภารกิิ จ ท้้ อ งถิ่่� น ควรที่่� จ ะ
สามารถดึึงภาคีี ทั้้�งภาคสัังคมและภาคเอกชนให้้เข้้ามา
ร่่วมกััน เพื่่�อวััดความพร้้อมในการประเมิินเพื่่�อถ่่ายโอน
ภารกิิจได้้ รวมถึึงควรจะต้้องมีีการโละกฎระเบีียบต่่างๆ
ของกระทรวงมหาดไทยที่่�ไปจำกััดกรอบในการทำงาน
ของท้้องถิ่่�นด้้วย
เมื่่�อมีีการถ่่ายโอนอำนาจให้้กัับท้้องถิ่่�นแล้้ว อีีก
ส่่วนหนึ่่� ง ที่่� จ ำเป็็ น ก็็ คืื อ การเพิ่่� ม งบประมาณที่่� ท้้ อ งถิ่่� น
สามารถบริิหารจััดการเองได้้อย่่างอิิสระ หากดููสััดส่่วน
รายได้้ของท้้องถิ่่�นต่่อรายได้้ของภาครััฐส่่วนกลางจะพบ
ว่่าในปััจจุุบันั นั้้�นท้้องถิ่่�นมีีสััดส่่วนรายได้้ถึงึ ร้้อยละ 30 แล้้ว
แต่่งบประมาณที่่ท้� อ้ งถิ่่�นสามารถบริิหารเองได้้มีีเพีียงร้้อย
ละ 16 ต่่อรายได้้ของรััฐ หากภาครััฐต้้องการให้้ท้้องถิ่่�นมีี
ความเข้้มแข็็งขึ้้�นควรพิิจารณาเพิ่่�มสััดส่่วนงบอุุดหนุุนที่่�
เป็็นงบทั่่�วไป ไม่่มีีโครงการติิดเข้้ามาด้้วย และจะต้้องเพิ่่�ม
อำนาจในการจััดเก็็บภาษีีเพิ่่�มช่่องทางในการหารายได้้
ของตััวท้้องถิ่่�นเอง
ภาคีีภาคเอกชน ในการทำงานแบบเครืือข่า่ ยนั้้�น
เราต้้องการภาคเอกชนที่่มีีคว
� ามคิิดสร้า้ งสรรค์์ มีีนวััตกรรม
ใหม่ๆ่ ที่่จ� ะเข้้ามาช่่วยในการทำงานแก้้ไขปััญหาสัังคมร่่วม
กัับภาคีีอื่่�นๆ ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�จะเป็็นไปไม่่ได้้เลยภายใต้้โครงสร้้าง
เศรษฐกิิจสัังคมที่่เ� อื้้อ� ต่่อทุุนผููกขาด สถาบัันวิิจัยั เศรษฐกิิจ
ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ พบว่่าบริิษััทที่่�มีีรายได้้สููงสุุด 5% แรก
ของประเทศมีีสััดส่่วนรายได้้สูงู ถึงึ ร้้อยละ 85 ของทั้้�งหมด
และยัังมีีแนวโน้้มการเข้้าสู่่ต� ลาดของธุุรกิิจใหม่่น้้อยลง ซึ่่�ง
สะท้้อนให้้เห็็นว่่าโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยมีีการแข่่งขัันที่่�
จำกััดอย่่างมาก และจากการแข่่งขัันที่่�จำกััดนี้้�เองทำให้้
มีีการคิิดสร้้างสรรค์์หรืือนวััตกรรมที่่�ลดน้้อยลง แนวทาง
การแก้้ไขหนึ่่�งคืือการลดกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เอื้้�อต่่อทุุน
ใหญ่่และจำกััดการเข้้าสู่่�ตลาดของทุุนเล็็ก ยกตััวอย่่าง
เช่่นกรณีีของกฎระเบีียบที่่� ก ำหนดไว้้ ว่่ าผู้้�ส่่งออกข้้ า ว
ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนไม่่ต่่ำกว่่า 5 ล้้านบาท หรืือกรณีีใน
อุุตสาหกรรมเบีียร์์ที่่�กำหนดให้้ผู้้�ผลิิตเบีียร์์ต้้องมีีทุุนจด
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ทะเบีียนไม่่ต่่ำกว่่า 10 ล้้านบาท และต้้องผลิิตไม่่ต่่ำกว่่า
100,000 ลิิตรต่่อปีี
สุุดท้้าย สมดุุลที่่�คาดหวัังคืือการมีีภาคประชา
สัังคมที่่มีีศั
� กั ยภาพในการลุุกขึ้น้� มาแก้้ปัญ
ั หาได้้ด้ว้ ยตััวเอง
เข้้ามาร่่วมตรวจสอบการทำงานของภาครััฐ แต่่ถ้้าไปดูู
ดัั ช นีีการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืื อ งจะพบว่่าดัั ช นีีของ
ประเทศไทยลดลงซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการที่่�ภาครััฐมีีอำนาจ
เกิินขอบเขต กรณีีที่่เ� ห็็นล่่าสุุดคือื การร่่าง พ.ร.บ.ควบคุุม
NGO ซึ่่� ง กำหนดให้้ NGO หรืื อ การรวมกลุ่่� มข อง
บุุคคลต้้องไปขึ้้�นทะเบีียนกัับกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงมหาดไทยสามารถใช้้ดุุลยพิินิิจในการกำกัับ
กิิจกรรมต่่างๆ ของ NGO หรืือกลุ่่�มคนได้้ หรืือกรณีี
ของ พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ที่่�ยัังมีีการใช้้ในการปิิดกั้้�นการ
แสดงออกหรืือการวิิจารณ์์ภาครััฐ หากจะคาดหวัังให้้ภาค
ประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วมในการทำงานแบบเครืือข่่ายกัับ
ภาคีีอื่่� นๆ ภาครัั ฐ จำเป็็ นจะต้้ อ งลดการใช้้ อ ำนาจเกิิ น
ขอบเขต รวมถึึงส่่งเสริิมให้้ภาคประชาสัังคมสามารถ
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมได้้มากขึ้้�น
ในโลกใหม่่ รััฐไทยแบบเดิิมไม่่สามารถตอบโจทย์์
และความท้้าทายที่่ซั� บั ซ้้อนได้้ต่่อไป จำเป็็นที่่จ� ะต้้องปรัับ
ไปสู่่�รััฐแบบเครืือข่่ายที่่�อาศััยความร่่วมมืือกัับภาคส่่วน
ต่่างๆ และรััฐเองต้้องยืืดหยุ่่�นพอที่่�จะสร้้างสมดุุลให้้กัับ
ภาคีีต่่างๆ ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสร้้างจิินตนาการใหม่่
รััฐแบบเครืือข่่ายไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ภายใต้้การเมืือง
และสัังคมที่่�ผููกขาดอำนาจ ผููกขาดความคิิด และผููกขาด
อนาคต รัั ฐ แบบเครืื อ ข่่ า ยจะเกิิ ดขึ้้� น ได้้ ภ ายใต้้ ร ะบบ
การเมืืองที่่�เปิิดกว้้างบนเจตจำนงใหม่่ของสัังคม ไม่่ใช่่
เจตจำนงของคนกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งเท่่านั้้�น
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