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การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสูท่ ้องถิ่น
ไททัศน์ มาลา1*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองท้องที่
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ จานวน 65 คน การศึกษาจาก
เอกสาร กฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เพื่ อ น ามาประกอบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า ใน
ด้านกฎหมายนั้นถึงแม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกานันผู้ใหญ่บ้าน
หลายครั้ง แต่ไม่ได้ทาบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด สาหรับบทบาททางสังคม
นั้นกานันผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีความสาคัญต่อประชาชนในฐานะผู้นาตามธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาทสาคัญใน
การเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้นาทางจิตวิทยาในระดับชุมชน
การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า กานันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นตาแหน่งที่มี มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อมกับ การสร้า งรัฐชาติ สมัยใหม่ ของไทย ในขณะที่
นโยบายด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมเมื่อหลังปี พ.ศ. 2540 โดยภาพของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่ามีหน้าที่ในด้านการปกครอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและ
พัฒนาพื้นที่ ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมีลักษณะการรวมศูนย์อานาจมาอย่างยาวนานส่งผลกานันผู้ใหญ่บ้าน
กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นรัฐราชการของไทย ในด้านการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนั้น ได้แก่ การพยายามสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การดึงเอามวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นภาคีร่วม การเชื่อมโยง
กับระบบราชการและการเมืองในระดับชาติ และความพยายามในการสานสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ มีสองแนวทาง ได้แก่ แนวทาง
แรกพื้นที่ใดเป็นเขตเทศบาลให้ยกเลิกตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิมนั้นอยู่ในตาแหน่ง
ไปจนถึงอายุครบหกสิบปี และแนวทางที่สองคือ การนานโยบายการกระจายอานาจไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งโดย
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาชน
คาสาคัญ : กานันผู้ใหญ่บ้าน, การปกครองท้องที่, การกระจายอานาจ
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THE EXISTENCE OF KAM-NAN AND POO-YAI-BAN IN THE CONTEXTS
OF LOCAL DECENTRALIZATION
Titus Mala1*
Abstract
The research on the existence of Kam-nan (sub-district headman) and Poo-yai-ban
(village headman) in the contexts of local decentralization aimed at 1. inquiring the roles of
Kam-nan and Poo-yai-ban in the contexts of local decentralization 2. examining the adjustments
of Kam-nan and Poo-yai-ban in the contexts of local decentralization 3. finding suggestions for
structural reforms of Territory Administration. This research employed qualitative research,
which were focused group-interview and interviewing with the sixty-five interviewees, inquiring
of related rules and regulations concerning Kam-nan and Poo-yai-ban, in order to analyze and
obtain the research’s objectives.
The inquiry on the roles of Kam-nan and Poo-yai-ban in the contexts of local decentralization revealed that, in legal aspect, though there has been decentralization to the locals,
the roles of Kam-nan and Poo-yai-ban had not faded out. In the social aspect of their roles,
Kam-nan and Poo-yai-ban were still taking important roles to their people because Kam-nan
and Poo-yai-ban were the natural charismatic leaders and spiritual leaders who were the linking
point for cooperation between government and the people.
The inquiry of the existence of Kam-nan and Poo-yai-ban founded that while Kamnan and Poo-yai-ban were the titles with long history since 1892 A.D. (as long as the age of
Thailand modern nation-state building), the decentralization policy was just concretized much
more recently in 1997 A.D. While the roles of Kam-nan and Poo-yai-ban were seen as governing,
the roles of Local Administrative Organizations were seen as management and development.
Therefore, since Thai state had long history of being the centralized state, Kam-nan and Pooyai-ban became the reflections of Thai Bureaucratic State. When considered the adjustment of
Kam-nan and Poo-yai-ban in the contexts of power decentralization, it can be seen that Kamnan and Poo-yai-ban have constructed discourse to support their legitimacy by attaching it with
the long history of their existence, mobilized the mass and the community organizations,
strengthened their connection with the bureaucrats and national politicians, and tried to keep
their connection with the Local Administrative Organizations.
Suggestions for Territory Administration reformation retrieved from this research were
twofold, firstly, removing the title of Kam-nan and Poo-yai-ban from all municipalities but let
1
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the existing Kam-nan and Poo-yai-ban take their duty until they retire at age of sixty. Secondly,
firmly implement decentralization policy through Local Administrative Organizations, community organizations, and the people.
Keywords : sub-district and village headman, Territory Administration, decentralization
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บทนา
กานันผู้ใหญ่บ้านมีสถานะผู้แทนของรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ที่มีจังหวัดและอาเภอขึ้นเป็นโครงสร้างส่วนบนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกานันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานอยู่ในระดับล่างสุดของ
รัฐและอยู่ใกล้ชิดสนิทกับประชาชนในท้องที่ต่างๆ โดยมีหน้าที่สาคัญคือการช่วยเรื่องการประสานงานต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
และคณะ, 2546) ในขณะเดียวกันกานันผู้ใหญ่บ้านก็มีสถานะและมีบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน เป็นผู้นาของ
ชุมชน เนื่องด้วยไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการของรัฐเต็มตัวอีกทั้งมิได้ทางานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา บทบาท
และหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในด้านต่างๆ นั่นเอง ทั้งนี้
ภายใต้บริบทของกระแสการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น สังคมไทยกาลังตั้งคาถามถึงการคงอยู่ของ
กานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันไม่ว่าจะในมิติด้านการบริหารจัดการ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรมชุมชน หรือแม้แต่
ด้านการกระจายอานาจ และไม่ว่าการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันจะเกิดจากรอมชอมกันระหว่าง
แนวคิดการรวมศูนย์อานาจของระบบราชการกับแนวคิดด้า นการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นหรือแม้จะเกิดจาก
ผลประโยชน์ ทับซ้อ น ทางการเมืองในการพยายามรั กษาฐานเสี ยงในระดับ ชุมชนมาเป็ นปัจจั ยแทรกก็ตาม
(ไททัศน์ มาลา, 2556: 45) ทว่าผลทั้งหมดนี้ย่อมนาไปสู่ความท้าทายต่อสถานะและการคงอยู่ของสถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองท้องที่
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระเบียบวิการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การสนทนากลุ่มและการสั มภาษณ์ จ านวน 65 คน ได้ แก่ นั กวิ ชาการ 3 ราย, ก านั น 8 ราย, ผู้ใหญ่ บ้าน
20 ราย ,แพทย์ ป ระจ าต าบล 3 ราย, สารวั ต รก านั น 3 ราย, ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นฝ่ า ยปกครอง 5 ราย, ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 5 ราย, ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ราย, สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ราย และประชาชนทั่วไป 10 ราย นอกจากนี้ยังได้ทาการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย
ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ กานันผู้ ใหญ่บ้า น เพื่อ นามาประกอบการวิเ คราะห์ ข้อ มูลและตอบวัต ถุประสงค์ก ารวิจั ย
มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา

1. เพื่อศึกษาบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น

- ศึกษาจากเอกสาร กฎระเบียบ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่กาหนดไว้ ได้แก่
ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน

- ทราบถึงบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านใน
บริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของ
กานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น

- ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตารา
- ทราบถึงการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บา้ น
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิน่
-สัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการ - ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตารา
- แนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างการจัด
ปฏิรูปโครงสร้างการจัดระเบียบ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบการปกครองท้องที่
การปกครองท้องที่
-สัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. กาหนดแนวทางในการวิจัย

- องค์ความรู้เกี่ยวกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวทางในการวิจัย
- ผลการศึกษาการคงอยู่และการปรับตัวของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจ

5. การสร้างเครื่องมือ

- สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวความคิดและตัวชี้วัดในการวิจยั

- แบบสัมภาษณ์
- รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย

6. ลงพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล

- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- การประชุมกลุ่มย่อย
- วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

- บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งทาง
กฎหมายและทางสังคมในบริบทของการ
กระจายอานาจ
- การปรับตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
- การคงอยู่และวาระการดารงตาแหน่งของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจาย
อานาจ
- การปฏิรูปโครสร้างของการปกครอง
ท้องที่ในบริบทของการกระจายอานาจ

ที่มา: ไททัศน์ มาลา (2559)
การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการพยายามให้เหตุผลในเชิงอุปนัย (induction) โดยการ
นาเอาแนวคิดทฤษฎี ผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม และเอกสารต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ ต่อบทบาทอานาจหน้าที่ และการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านใน
บริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
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ไททัศน์ มาลา

ผลการวิจัย
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในด้านกฎหมาย พบว่า นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ
ผ่านการปฏิรูปการเมืองและออกมาเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยรัฐธรรมนูญปี 2540 สถานภาพและ
บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังถูกกล่าวถึงในทางที่ว่าเริ่ม
มีบทบาทน้อยลงเมื่อถูกชิงพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตาบล นั่นยังไม่น่าสนใจ
เท่าเรื่องที่กานันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยู่ได้หลังจากการกระจายอานาจมากว่าสองทศวรรษโดยที่ไม่มีกฎหมายฉบับใด
ปรับลดบทบาทและจานวนของกานันผู้ใหญ่บ้านลงเลย การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีนโยบายการกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ ใ นด้ า นกฎหมายนั้ น ถึ งแม้ จ ะมี ก ารกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น และมี ก ารปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่ได้ทาบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด
สาหรับบทบาทด้านสังคม พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยที่มีความเป็นชุมชนเมืองมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังเป็นผู้นาที่ประชาชนต้องการโดยเฉพาะในชุมชนชนบท เพราะถือว่า
เป็นผู้นาโดยธรรมชาติเป็นผู้นาแบบบารมีชนที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นผู้มี
บทบาทในงานบุญงานกุศล งานประเพณีต่างๆ มีความผูกพันแบบระบบอุปถัมภ์อยู่กันแบบเครือญาติ อันเป็น
วัฒนธรรมชุมชนแบบไทยที่มีมาอย่างยาวนาน บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันจึงมีลักษณะในเชิงการ
ประสานงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ
ในขณะเดียวกันกานันผู้ใหญ่บ้านก็มีบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน เป็นผู้นาของชุมชน และเนื่องด้วยไม่ได้มีสถานะ
เป็นข้าราชการของรัฐเต็มตัวอีกทั้งมิได้ทางานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา ส่งผลให้บทบาทและหน้าที่ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องรับผิดชอบในด้านของการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่มากกว่าบทบาทในด้านการพัฒนา
เนื่องจากงบประมาณ ทรัพยากรและอานาจในการบริหารจัดการเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดังนั้นบทบาททางสังคมของกานันผู้ใหญ่บ้ายังนับว่ามีความสาคัญต่อประชาชนในฐานะผู้นาตามธรรมชาติแบบ
บารมีชนที่มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้นาทางจิตวิทยา
ในระดับชุมชน
การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า กานันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นตาแหน่งที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อมกับ การสร้า งรัฐชาติ สมัยใหม่ ของไทย ในขณะที่
นโยบายด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมเมื่อหลังปี พ.ศ. 2540 โดยภาพของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่ามีหน้าที่ในด้านการปกครอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหารและ
พัฒนาพื้นที่ ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมีลักษณะการรวมศูนย์อานาจมาอย่างยาวนานส่งผลกานันผู้ ใหญ่บ้าน
กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นรัฐราชการของไทย ทั้งนี้สามารถสรุปมิติการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านได้
4 ประการได้แก่
1. การบริหารจัดการ จานวนของกานันผู้ใหญ่บ้านของไทยซึ่ งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีจานวน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากการขยายตัวของชุมชนและจานวนประชากรแล้ว กอปรกับเป็นผลสืบเนื่อง
จากการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 ที่ห้ามมิให้ยกเลิกตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรัฐต้องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตาแหน่ง
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ รวม 20,600,760,000 บาท ต่อปี

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2. ด้านการเมือง การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านนั้นถือได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ทางการ
เมืองที่มีกลุ่มทางการเมืองพยายามรักษาฐานเสียงในระดับชุมชนผ่านทางเครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือ
ดังนั้นการออกนโยบายที่เอาใจกานันผู้ใหญ่บ้านย่อมจะส่งผลถึงการเลือ กตั้งในสมัยหน้าด้วยเช่นกัน ภายใต้
แนวคิดนี้เชื่อว่ากานันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลสาคัญที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความยอมรับนับถือ ซึ่งการหาเสียง
เลือกตั้งทางการเมืองในแต่ละครั้งจะต้องอาศัยเหล่าบรรดากานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการเป็นตัวกลางเพื่อที่จะ
เข้าถึงประชาชน หรือแม้แต่แนวความคิดที่เชื่อว่ากานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวใจของประชาชนให้
เลือกตั้งบุคคลตามที่กานันผู้ใหญ่บ้านแนะนานั่นเอง ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นลักษณะของการมองวิถีของคน
ชนบทไทยในปัจจุบันอย่างผิวเผิน เพราะในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในปัจจุบันที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้น มีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับนโยบายทางการเมือง ผลงานทาง
การเมืองและชื่อเสียงของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครแต่ละคนสังกัดมากกว่า
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในชุมชนที่
มี ค วามเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งมากขึ้ น มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ระบบตลาดและเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอกมากขึ้ น มี ก าร
ติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เกิดเป็นชุมชนใหม่ที่มีการอพยพย้ายถิ่นมา
จากที่ต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในรูปของบ้านจัดสรรที่ การพักอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม การยอมรับในบทบาทและ
สถานภาพของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจากชุมชนใหม่เหล่านี้แตกต่างจากชุมชนเดิมเป็นอย่างมาก
4. ด้านการกระจายอานาจ การกระจายอานาจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาส่งผลให้ประชาชนมีอานาจในการกาหนด
ชะตาชีวิตของตนเองมากขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่มีความหลากหลายและมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากขึ้น
ส่งผลให้โครงสร้างของสัมพันธภาพในเชิงอานาจของคนในระดับชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงจากการที่ประชาชน
เคยเป็นเพียงผู้ที่คอยได้รับการอุปถัมภ์ที่มีลักษณะเป็นแนวดิ่ง กลายเป็นความสัมพันธ์แนวราบโดยมีอานาจใน
การต่อรองผ่านกระบวนการเลือกตั้งและการพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทาให้ความต้องการที่จะพึ่งพาอาศัย
กานันผู้ใหญ่บ้านลดลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
การปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เกิดจากการที่ในปัจจุบัน
นั้นสังคมไทยกาลังมุ่งเน้นการกระจายงบประมาณ ทรัพยากร และการบริหารจัดการไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งทาให้การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ ทาให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องปรับตัวในเรื่องการชูลักษณะเด่นเกี่ยวกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชนและการพยายามดึงเอา
แนวร่วมภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปได้เป็น 5 ประการ ได้แก่
1. การสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน โดยอธิบายว่ากานันผู้ใหญ่บ้าน
คือผู้ที่มีบทบาทสาคัญเนื่องจากเป็นตาแหน่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่การสถาปนารัฐไทยขึ้นเป็นรัฐสมัยใหม่หรือเกิดขึ้น
พร้อมกับการสร้างชาติและเป็นตัวกลางที่สาคัญในการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ทั้งในด้านการเข้าสู่ตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่งให้สามารถอยู่ได้
จนถึงอายุครบ 60 ปี การเพิ่มค่าตอบแทนของกานันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงการห้ามมิให้มี
การยกเลิกตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน
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3. การดึงเอามวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นภาคีร่วม โดยเฉพาะการจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านให้มีอานาจหน้าที่ในการให้คาปรึกษาหารือ และช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าลักษณะของกรรมการหมู่บ้านนั้นถือเป็นผลพวงของระบบราชการที่มีความพยายามในการ
หยั่งรากลึกไปในระดับชุมชนหมู่บ้านผ่านทางเครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่นั้นเอง
4. การเชื่อมโยงกับระบบราชการและการเมืองในระดับชาติ ตราบใดที่รัฐไทยยังเป็นรัฐราชการอย่าง
เหนียวแน่น การคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านจึงยังอยู่ได้อย่างดีเพราะสามารถเป็นกลไกที่สาคัญในการทางานระดับ
ชุมชนของระบบราชการ การเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ ในระดับชุมชน รวมถึงการต่อรองคะแนน
เสียงทางการเมืองทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ
5. การสานสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้านในทางปฏิบัตินั้นมีบทบาทสาคัญ
ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหมู่บ้านตาบลและชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นผู้
ประสานข้อมูลข่าวสาร ข้อเรียกร้อง และความต้องการของประชาชน เพื่อนาไปสู่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นที่จัดทาในเขตพื้นที่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองบทบาทด้วยกันคือ บทบาททางด้าน
กฎหมายและบทบาทด้านสังคม
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า ในด้านกฎหมายนั้น
ถึงแม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกานันผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่ได้
ทาบทบาทและอานาจหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านลดลงแต่อย่างใด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
(2547) และพบว่าบทบาทสาคัญของกานันผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หรือให้คาแนะนาในข้อกฎหมาย
เบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ เช่น การเกิด การตายและการย้ายที่อยู่ เป็นต้น การให้คาปรึกษาเมื่อมีเหตุการณ์
การกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้น การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ การระงับข้อพิพาทเมื่อประชาชนมีข้อ
ขัดแย้งกัน การแจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทาความผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การ
ช่วยเหลือให้ตาแหน่งหน้าที่ประกันตัวให้ลูกบ้านเมื่อมีคดีความรวมไปจนถึงการจัดการตามคาสั่งให้ค้นหรือยึด
ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานที่ทาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านอื่นๆ เช่น การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การจัดการด้านสังคม การส่งเสริมสุขภาพ ภารกิจต่างเหล่านี้
สาหรับบทบาททางสังคมนั้นกานันผู้ใหญ่บ้านที่ ยังมีความสาคัญ ต่อประชาชนในฐานะผู้นาตาม
ธรรมชาติแบบบารมีชนที่มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนและเป็นผู้นา
ทางจิตวิทยาในระดับชุมชน เป็นผู้นาโดยธรรมชาติแบบบารมีชนที่สั่งสมมาจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น ๆ
มีหน้าที่รับเอาข้อราชการต่างๆ จากส่วนกลางไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เนื่องจากประชาชนในชนบทมักประสบปัญหาในการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล นอกจากนี้ราษฎรมักจะไม่รู้ระเบียบปฏิบัติทางราชการจึงทาให้เสียเวลาในการติดต่อและเดินทาง กานัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ดาเนินการกิจธุระให้แก่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทและอานาจ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การเป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณี
งานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายอีก
มากมาย ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของประชาชนทุกด้าน ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์ แต่งงาน
หย่าร้าง งานบวช ล้วนมีกานันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้อง
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สาหรับการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น จากการกระจาย
อานาจที่ผ่านมากว่าสองทศวรรษ บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไปอั นเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี
2540 ที่กาหนดให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยตาแหน่งจึงสิ้นสุดลง เมื่อพิจารณาถึงบทบาทด้านด้าน
การจั ด การ ความจ าเป็ น ของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในเชิ งการบริ ห ารจั ด การอาจพิ จ ารณาได้ ว่ า ต าแหน่ งก านั น
ผู้ใหญ่บ้านต่อการบริหารงานและการปกครองในระดับท้องที่ถูกแทนที่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เข้ามาทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการในชุมชนซึ่งบางครั้งหน้าที่บางส่วนเป็นหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน ทา
ให้ความสาคัญต่ อบทบาทของผู้ ใหญ่บ้านเกิดความขัดแย้งในเรื่องของอานาจในการปกครองท้องที่ระหว่า ง
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็น ตัวแทนของราชการส่วนภูมิภ าคและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่งมีหน้า ที่
บางอย่างทับซ้อนกันกับผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านในตาบล หมู่บ้าน จึงมีบทบาทที่โดดเด่นในเรื่อง
การประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความสามัคคีสร้างความเป็นเอกภาพและการปกครองและ
ดูแลความสงบเรียบร้อยของลูกบ้าน ช่วยเป็นตัวประสานและอานวยความสะดวกระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ทั้งนี้จากกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป ส่วนด้านการเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความคงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในบริบทของการกระจายอานาจ กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังถูกมองว่าเป็นฐานเสียงสาคัญของนักการเมืองระดับชาติ
ถึงแม้จะมีนั กการเมือ งท้องถิ่นที่ เกิดจากการกระจายอานาจมาแย่งความส าคัญนี้ไป แต่ก็ใช่ว่า บทบาทด้า น
การเมืองของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจะสูญหายไปเลยทีเดียว ยังคงปรับตัวเพื่อและสามารถดารงอยู่มาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน เพราะถ้าให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนนแก่นักการเมืองระดับชาติแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง
เพราะความเกรงอกเกรงใจที่ชาวบ้านมีต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนจากชนบทสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นมีอิทธิต่อการ
คงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่พอสมควร ความเป็นเมืองส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เน้นการแข่งขันกัน
มากขึ้น คนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีอาชีพที่หลากหลาย สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการอพยพย้ายถิ่น
เพิ่ ม มากขึ้ น การติด ต่ อ สื่ อสารที่ร วดเร็ ว และเข้ า ถึงข้ อ มูล ได้ ง่า ยขึ้ น ปั จ จั ยเหล่ านี้ ส่ งผลต่ อ การพึ่ งพาก านั น
ผู้ใหญ่บ้านที่ลดลง ส่วนด้านการกระจายอานาจ ถือเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในแง่ของผลกระทบที่มีต่อการคง
อยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะแนวคิดการกระจายอานาจได้ทาให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามา
แทนที่การปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งงบประมาณ มีบุคลากร ความ
พยายามในการสร้างวาทกรรมที่ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านถูกจัดตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 จึงถูกหยิบยกมาแสดงทุกครั้งที่มีกระแสว่าจะยุบเลิกตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
โดยสรุปแล้วการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พบว่า กานัน
ผู้ใหญ่บ้านเป็ นตาแหน่งที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พร้อมกับ การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ของไทย
ในขณะที่นโยบายด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมเมื่อหลังปี พ.ศ. 2540 โดยภาพของ
กานันผู้ใหญ่บ้านถูกมองว่ามีหน้าที่ในด้านการปกครอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด้านการบริหาร
และพัฒนาพื้นที่ ดังนั้นผลจากการที่รัฐไทยมีลักษณะการรวมศูนย์อานาจมาอย่างยาวนานส่งผลกานันผู้ใหญ่บ้าน
กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นรัฐราชการของไทย ส่งผลต่อการคงอยู่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการเมือง ด้านการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชน และด้านการกระจายอานาจ
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สาหรั บการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนั้น ถึงแม้ว่า
ตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้านจะมีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปี แต่ก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและอานาจ
หน้าที่อะไรมากมายเมื่อเทียบการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมา กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีมีความพิเศษที่
อาจจะหาได้ยากยิ่งจากตาแหน่งในระดับอื่นๆ แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 ทาให้เกิดอีกหนึ่งหน่วยงานเข้ามาช่วงชิง
พื้นที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตาบล นับเป็นความท้าทายของกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่จะมี
บทบาทและอานาจหน้าที/่ ภารกิจที่ลดลง นั่นหมายความว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถคงอยู่
ได้ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ข้อจากัดของกานัน ผู้ใหญ่บ้านคือการไม่มีงบประมาณและอานาจในการตัดสินใจในการ
จัดทาภารกิจต่างๆ และภารกิจส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น ความท้าทายของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านก็คือต้องรักษาบทบาทที่ยังมีอยู่ตอนนี้ให้อยู่คู่กับตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
ในส่วนของการได้มาและวาระการดารงตาแหน่งนั้น นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องมี
การปรับตัวในบริบทของการกระจายอานาจ ถ้าเป็นไปได้และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอานาจ
ก็ควรจะมีการเลือกตั้งในทุก ๆ ระดับ แต่จากการวิจัยพบว่า การเลือกตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงและมีวาระการ
ดารงตาแหน่งจนครบอายุ 60 ปี มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กล่าวคือ กลุ่มที่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลือกตั้ง
เพราะมองว่าจะไม่เป็นการผูกขาดตาแหน่งจนเกินไปคือควรมีการเลือกตั้งและมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี
10 ปีบ้างว่ากันไปตามสมควร แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปี คือจะมองว่าเป็นการสร้างความ
แตกแยกในหมู่ประชาชน แต่ทั้งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปี ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะมีความชอบธรรมและ
แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะสูญเสียประโยชน์และอานาจที่แท้จริงคือข้าราชการประจาที่จะไม่สามารถควบคุม
สั่งการกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้เ หมือนเดิมอีกต่อไป ส่วนในข้อเสนอของ สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ (2553: 90)
มีความเห็นว่า เนื่องจากความเห็นที่กาหนดวาระ 4-5 ปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเลือกตั้งตามวาระ ดังนั้น
เมื่ อ พิจ ารณาในประเด็น การเข้า สู่ ตาแหน่ งของกานั น ผู้ ใหญ่ บ้า นมีค วามเห็น ว่ าควรมาจากการแต่ งตั้งจาก
กระทรวงมหาดไทยจึงควรมีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการ
ได้มาของตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความเห็นว่าควรมาจากการแต่งตั้ง หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า การกาหนดให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปีนั้น นอกจากจะมิได้เป็น
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่สาคัญแล้ว ยังอาจเป็นวิธีการในการสถาปนาสถาบันกานันผู้ใหญ่บ้านให้เกิด
ความชอบธรรมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้า ซึ่งวิธีการ
ข้างต้นมีทิศทางที่สวนทางกันกับกระบวนการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
จากการที่ประเทศไทยไม่ได้กระจายอานาจอย่างเป็นไปตามหลักคิดของการกระจายอานาจอย่าง
แท้จริง อานาจจึงยังอยู่ที่ข้าราชการประจา รัฐไทยมีความเป็นรัฐราชการที่ค่อนข้างสูงการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ กัน
ระหว่างการรวมศูนย์อานาจและการกระจายอานาจนั้นยังคงดาเนินต่อไป ดังนั้น อิทธิพลที่แท้จริงที่ทาให้กานัน
ผู้ใ หญ่บ้ า นยั งคงอยู่ และต้อ งปรั บ ตัว คื อ กลุ่ ม ข้า ราชการประจ าและนัก การเมื องระดั บ ชาติ เ มื่อ ไม่ส ามารถมี
งบประมาณและโครงการตามภารกิจได้เหมือนอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะต้อง
ปรับตัวด้วยการเป็นผู้ประสานงานที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนหรือกับรัฐบาลกลาง
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎหมาย ดูแลทุกข์สุขและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน นาเสนอแนวทางพัฒนาตาบลให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในตาบล หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โดยสรุปแล้วการปรับตัวของกานันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น นั้น ได้แก่
การพยายามสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความชอบธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การดึงเอา
มวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นภาคีร่วม การเชื่อมโยงกับระบบราชการและการเมือง
ในระดับชาติ และความพยายามในการสานสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
1. นโยบายการกระจายอานาจที่ทาให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการนาไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการปกครองตนเอง ดังนั้น การกระจาย
อานาจยังคงมีความเป็นราชการกระจายลงไปด้วย ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา และเชื่อใจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
คอรั ปชั่ น ที่มี ม ากขึ้ นทุ ก ขณะ นั่น ท าให้ กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ านยั งคงมีค วามจ าเป็ น ต่อ ไปเพราะมี ส่ว นช่ว ยในการ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
2. การจะลดบทบาทกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มองว่ามีความซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาหน้าที่แทนแล้วนั้น คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกานัน ผู้ใหญ่บ้านคือฐานรากของ
ข้าราชการแทบจะทุกกระทรวง การคงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านคือการคงอยู่ของข้าราชการส่วนกลางและเป็น
การคงอยู่ของการรวมศูนย์อานาจและความเป็นรัฐราชการของไทย
3. การคงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอานาจนั้น ควรจะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการให้คงอยู่และควรมีการปรับบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจนและ
ไม่ซ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะผู้นาของชุมชนเป็นที่นับ
หน้าถือตา นั่นคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องปรับตัวเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงในทันยุคทันสมัย ปรับปรุงความรู้
ความสามารถของตนเองให้เท่าทันโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4. สาหรับประเด็นการกาหนดให้กานันผู้ใหญ่บ้านต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนและมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปีนั้น แนวทางนี้มิได้ทาให้สถาบันกานันผู้ใหญ่บ้านเกิดความอ่อนแอลงแต่อย่างใด
ในทางตรงกันข้ามยิ่งแต่จะเป็นการทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีความชอบธรรมในการคงอยู่และมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนีเ้ นื่องจาก
4.1 ที่มามีความถูกต้องชอบธรรมมากกว่าเดิม กล่าวคือ เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนทุกๆ 5 ปี นั่นหมายความว่า ประชาชนให้การยอมรับอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเลือกตั้งไม่ต่าง
อะไรกับนักการเมืองท้องถิ่นปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเลือกตั้งกานันผู้ใหญ่บ้านทุกๆ 5 ปีนั้น ผู้ที่สูญเสียอานาจมาก
ที่ สุ ด ก็ คื อ เหล่ า บรรดาข้ า ราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ จ ะไม่ ส ามารถควบคุ ม ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นได้ เ ต็ ม ที่
เหมือนเดิม
4.2 สถานะของกานันผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของรัฐกลายเป็นนักการเมือง อัน
เนื่องจากต้องมาจากการเลือกตั้ง ทุกๆ 5 ปี ทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านต้องหาเสียง ซึ่งธรรมชาติของการหาเสียงนั้น
จาเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันกานันผู้ใหญ่บ้านยังไม่ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบุคลากร
หน่วยงาน และงบประมาณสนับสนุนเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านต้อง
ยึดโยงนโยบายของตนเองไปเชื่อมกันนักการเมืองในระดับชาติ จึงเป็นสาเหตุที่ยิ่งจะทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านมี
อานาจในการต่อรองทางการเมืองในระดับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น
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4.3 ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค วามแนบสนิ ท ชิ ด เชื้ อ กั บ นั ก การเมื อ งในระดั บ ชาติ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม
กล่าวคือ หากสถานะของกานันผู้ใหญ่บ้านคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกๆ 5 ปีแล้ว ย่อม
เชื่อได้ว่าประชาชนในพื้นที่มีความนิยมชมชอบผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกานันผู้ใหญ่บ้าน นั่นหมายความว่ากานัน
ผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นฐานเสียงที่สาคัญในระดับชุมชนและเป็นเป้า หมายสาคัญที่นักการเมืองในระดับบนไม่ว่าจะ
เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายก อบจ. ส.อบจ. นักการเมืองเหล่านี้ต้องมุ่งเป้าหาเสียงมาที่
กลุ่มกานันผู้ใหญ่บ้านในระดับพื้นที่ เพราะถือว่ากานันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ที่มีฐานเสียงในชุมชนในระดับหนึ่งถึง
สามารถเป็นได้ นอกจากนี้สายสัมพันธ์ระหว่างกานันผู้ใหญ่บ้านและนักการเมืองระดับบนย่อมมีความแน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้งของกานันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละครั้งซึ่งจาเป็นต้องพึ่งพาชื่อเสียงและทุน
สนับสนุนจากนักการเมืองในพื้นที่ ทาให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกานันผู้ใหญ่บ้านกับนักการเมือง
ความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้กลุ่มกานันผู้ใหญ่บ้านสามารถมีพลังในการต่อรองทางการเมืองใน
ระดับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น
4.4 การเลือกตั้งทุกๆ 5 ปีนน้ั ทาให้ในอนาคตข้างหน้าเครือข่ายกานันผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกร้องถึง
ความมั่นคงของอาชีพและความเป็นสถาบันขององค์กรมากขึ้น บวกกับการที่มีอานาจในการต่อรองทางการเมือง
ในระดับโครงสร้างดังที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น จะทามีแนวโน้มที่จะทาให้กานันผู้ใหญ่บ้านต้องการเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองเป็นองค์กรหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นคู่ขนานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การกาหนดให้กานันผู้ใหญ่บ้านมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปีนั้น นอกจากจะมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่สาคัญแล้ว ยังอาจเป็น
วิธีการในการสถาปนาสถาบันกานันผู้ใหญ่บ้านให้เกิดความชอบธรรมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเป็นสถาบัน
ที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้า ซึ่งวิธีการข้างต้นมีทิศทางที่สวนทางกันกับกระบวนการกระจายอานาจไปสู่
ท้องถิ่น
5. แนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ มีสองแนวทาง ได้แก่ แนวทาง
แรกพื้นที่ใดเป็นเขตเทศบาลให้ยกเลิกตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งอยู่เดิมนั้นอยู่ในตาแหน่ง
ไปจนถึงอายุครบหกสิบปี และแนวทางที่สองคือ การนานโยบายการกระจายอานาจไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งโดย
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาชน
5.1 ยังคงมีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไปแต่ในอนาคตอาจจะมีการลดจานวนลงเรื่อยๆ ใน
ชุมชนที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นหรือชุมชนที่ยกฐานะเป็นเทศบาล
5.2 การนานโยบายการกระจายอานาจไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งโดยผ่านองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาชน แต่แนวทางการกระจายอานาจที่ได้ผลดีคือการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
ในท้ายที่สุดแล้ว การยอมรับให้มีตาแหน่งกานันผู้ใหญ่บ้านเฉพาะในเขตขององค์การบริหารส่วน
ตาบล (อบต.) ถือว่าเป็นวิการที่สอดคล้องกับพื้นฐานการปกครองในระดับตาบลและหมู่บ้านของไทยที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าวิถีของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นจะต้องนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นฐานคติ
สาคั ญในการปฏิ รูปโครงสร้า งระบบบริ หารราชการของไทยให้ มีป ระสิทธิ ภาพและทัน ต่อการเปลี่ย นแปลง
โดยเฉพาะการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
สอดรับกับแนวคิดของการกระจายอานาจไปสู่ประชาชนภายใต้แนวคิดของความเป็นประชาธิปไตย อันจะเป็น
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แนวทางในการลดปัญหาการทับซ้อนในเชิงพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อนาไปสู่การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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