ไททัศน์ มาลา*
๑. บทนำ�
การปกครองท้ อ งที่ เ ป็ น การจั ด การปกครองดิ น แดนหรื อ
พืน้ ทีข่ องรัฐ หรือของรัฐบาลกลาง (Territorial Administration by State/
overnment) ซึง่ มีความสำาคัญและมีความจำาเป็นต่อการรักษากฎหมาย
และความสงบเรียบร้อย (Law and rder) ของประเทศ การจัดปกครอง
ท้ อ งที่ มี ลั ก ษณะต่ า งกั น ขึ้ น กั บ รู ป ลั ก ษณะของรั ฐ ว่ า ประเทศนั้ น เป็ น
รัฐเดีย่ ว (Unitary State) หรือสหพันธรัฐ (Federal State) และขึน้ กับระดับ
*
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ของการรวมศูนย์อาำ นาจ (Degree of Centrali ation) หากประเทศนัน้ ๆ มีระดับของ
การรวมศูนย์อำานาจอย่างยิ่ง การปกครองดินแดนหรือพื้นที่ของรัฐนั้นก็จะดำาเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางทั้งสิ้น หากมีการรวบอำานาจปานกลาง เจ้าหน้าที่
นัน้ ๆ จะเป็นราชการส่วนภูมภิ าค (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ๒๕๔๖ : ๕) อย่างกรณีของ
ประเทศไทย การปกครองท้องที่ ก็คอื หน่วยการปกครองทีเ่ รียกว่าตำาบลและหมูบ่ า้ น
นัน่ เอง
กำานันผู้ใหญ่บ้าน มีสถานะผู้แทนของรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดและอำาเภอขึ้นเป็นโครงสร้างส่วนบนอีก
ชัน้ หนึง่ ซึง่ กำานันผูใ้ หญ่บา้ นปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับล่างสุดของรัฐและอยูใ่ กล้ชดิ สนิทกับ
ประชาชนในท้องที่ต่างๆ โดยมีหน้าที่สำาคัญคือการช่วยเรื่องการประสานงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชน
รับทราบ ในขณะเดียวกันกำานันผูใ้ หญ่บา้ นก็มสี ถานะและมีบทบาทเป็นผูแ้ ทนประชาชน
เป็นผู้นำาของชุมชน เนื่องด้วยไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการของรัฐเต็มตัว อีกทั้งมิได้
ทำางานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา บทบาทและหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้กำานันผู้ใหญ่บ้าน
มีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในด้านต่างๆ นั่นเอง ทั้งนี้ภายใต้บริบท
ของกระแสการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น สังคมไทยกำาลังตั้งคำาถามถึง
การคงอยู่ ข องกำ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะในมิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรมชุมชน หรือแม้แต่ด้านการกระจายอำานาจ และไม่ว่า
การคงอยู่ข องกำ า นั น ผู้ใ หญ่ บ้า นในปั จ จุ บัน จะเกิ ด จากรอมชอมกั น ระหว่ า งแนวคิ ด
การรวมศูนย์อาำ นาจของระบบราชการ (centrali ation) กับแนวคิดด้านการกระจายอำานาจสู่
ท้องถิน่ (decentrali ation) หรือแม้จะเกิดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน (con ict of interest)
ทางการเมืองในการพยายามรักษาฐานเสียงในระดับชุมชนมาเป็นปัจจัยแทรกก็ตาม
ทว่าผลทั้งหมดนี้ย่อมนำาไปสู่ความท้าทายต่อสถานะและการคงอยู่ของสถาบันกำานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในปัจจุบนั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
๒. ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของไทย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติ
ให้การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการ

ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โดยทั้ง ๓ ส่วนนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินอันครอบคลุมไปถึง
การกำาหนดนโยบาย การนำานโยบายไปปฏิบตั ิ การอำานวยความสะดวกและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายที่กำาหนด (สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๓)
๑. การบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ใช้ ห ลั ก การรวมศู น ย์ อำ า นาจ
(centrali ation) โดยให้อาำ นาจการบังคับบัญชาและการวินจิ ฉัยสัง่ การสูงสุดอยูท่ ส่ี ว่ นกลาง
อันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น (๑)
สำานักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวง (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง (๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ซึง่ สังกัดหรือไม่ สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สำานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการดังกล่าวนีม้ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล
๒. การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ใช้ ห ลั ก การแบ่ ง อำ า นาจ
(deconcentration) โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอำานาจแล้วแบ่งอำานาจการบังคับ
บั ญ ชาและการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ แ ก่ ภู มิ ภ าคนำ า ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
ประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบาย
ของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรีหรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าค มี ๒ ระดับ คือ จังหวัด และอำาเภอ ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วรวมไป
ทัง้ ตำาบลและหมูบ่ า้ นอีกด้วย
๓. การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ ห ลั ก การกระจายอำ า นาจ
(decentrali ation) ที่ส่วนกลางได้มอบอำานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไป
ดำาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยทีต่ อ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมายของประเทศหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมทีท่ าำ ได้สว่ นใหญ่จะเป็นเรือ่ งการพัฒนา มีอสิ ระ
ในการตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิน่ ออกข้อบังคับ
หรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ของไทยในปัจจุบนั มีรปู แบบ (๑) องค์การบริหารส่วนตำาบล
(๒) เทศบาล (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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ปัจจุบนั ประเทศไทยแบ่งการบริหารราชการส่วนกลางออกเป็น ๒๐ กระทรวง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น ๗๖ จังหวัด และ ๘๗๘ อำาเภอ (๗,๒๕๕
ตำาบล ๗๔,๙๕๖ หมูบ่ า้ น) และการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จำานวนทัง้ สิน้ ๗,๘๕๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) ๗๖ แห่ง เทศบาล ๒,๐๘๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)
๕,๖๙๓ แห่ง และการปกครองท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ ซึง่ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (กทม.)
และเมืองพัทยาอีก ๒ แห่ง ดังตารางที่ ๑
ต�ร�งที่ ๑ ข้อมูลหน่วยง�นท�งก�รปกครองของไทย

แหล่งทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๕)

๓. คว�มเป็นม�ของกำ�นันผูใ้ หญ่บ�้ น
ย้ อ นไปสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว รั ช กาลที่ ๕
พระองค์ได้มกี ารปฏิรปู ระบบการปกครองภายในของสยามอย่างขนานใหญ่ โดยหนึง่
ในผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปในครั้งนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
การปกครองของสยามจากระบบการปกครองแบบ “กินเมือง” แบบเดิม มาสูร่ ะบบ
การปกครองแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “เทศาภิบาล” การปกครองแบบเทศาภิบาลนี้เป็น
การปกครองทีด่ งึ เอาอำานาจการปกครองท้องถิน่ เข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบ
โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป็นเขตการปกครองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ รองลงไปได้แก่จงั หวัดต่างๆ
และภายในแต่ละจังหวัดได้มีการแบ่งเขตออกเป็นอำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน ตาม
ลำาดับ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ๒๕๔๖ : ๑) จนนำาไปสูก่ ารจัดรูปแบบของการปกครอง
ท้องทีข่ น้ึ ในระดับตำาบลและหมูบ่ า้ นของไทยตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา
รูปแบบการปกครองท้องที่ เป็นการปกครองในระดับหมู่บ้านและตำาบล
ของไทยมีมาอย่างช้านาน โดยเริม่ จากปี ๒๔๓๕ (ร.ศ. ๑๑๑) ซึง่ เป็นปีทก่ี ระทรวง
มหาดไทยได้รบั การสถาปนาขึน้ มาและได้มกี ารทดลองจัดให้ประชาชนเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ น
ที่เกาะบางปะอิน อยุธยา (กรุงเก่า) เป็นครั้งแรก โดยให้ราษฎรพิจารณาเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ นแล้วให้ผใู้ หญ่บา้ นเลือกกันเองให้เป็นกำานันเป็นการทดลองก่อน โดยมีหน้าที่
คือ (๑) ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ (๒) ป้องกันโจรผูร้ า้ ย และ (๓) ตัดสิน
เรื่องทะเลาะวิวาทเล็กน้อย ตลอดจนการช่วยเก็บภาษีและดูแลทุกข์สุขของราษฎร
ซึง่ การจัดระบบดังกล่าวได้ความคิดมาจากการส่งหลวงเทศาจิตรวิจารณ์ (เส็ง วิรยิ ศิร)ิ
ไปศึกษาดูงานในพม่าและมลายูซง่ึ เป็นประเทศเมืองขึน้ ของอังกฤษในขณะนัน้ โดยการ
ทดลองจัดให้มีการเลือกตั้งกำานันผู้ใหญ่บ้านในอำาเภอบางปะอินนี้ ถือได้ว่าประสบ
ผลสำาเร็จเป็นส่วนใหญ่และเป็นการวางรากฐานของรูปแบบการปกครองท้องทีแ่ บบใหม่
ของสยาม
ต่อจากนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ รัฐบาลของสยามก็ได้ตรากฎหมายเกีย่ วกับ
การปกครองท้องทีฉ่ บับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖
กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดให้กำานันและผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ในท้องทีน่ น้ั และสามารถดำารงตำาแหน่งจนหมดอายุได้ หลังจากนัน้ อีก ๑๗ ปีตอ่ มา
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
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เพื่อให้เป็นกฎหมายหลักในการปกครองหมู่บ้านและตำาบลจนถึงปัจจุบัน (ประทาน
คงฤทธิศกึ ษากร, ๒๕๓๔ : ๑๑๖-๑๑๗) ทัง้ นีใ้ นรอบศตวรรษทีผ่ า่ นมาได้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขแล้วจากกฎหมายจำานวน ๑๔ ฉบับด้วยกัน ซึง่ ล่าสุดคือพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทัง้ นีจ้ ากการรวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย
ทุ ก ฉบั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น พบว่ า ได้ มี ป ระเด็ น ในการแก้ ไขและสาระสำ า คั ญ
ทีน่ า่ สนใจ ดังตาราง
ตารางที่ ๒ แสดงสาระสำาคัญของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่แต่ละฉบับ
(พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๕๒)

แหล่งทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๕)
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แหล่งทีม่ า : รวบรวมข้อมูลจาก ปริญ นิทศั น์เอก (๒๕๕๓ : ๕๓-๕๘) และพระราช
บัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑-๑๒)
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๔. ก�รคงอยูข่ องกำ�นันผูใ้ หญ่บ�้ นในปัจจุบน
ั
ตามที่ ร ะบุ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
ได้กำาหนดให้หลายบ้านรวมกันขึ้นเป็นหมู่บ้าน มีผ้ใู หญ่บ้านดูแล และหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านรวมกันขึ้นเป็นตำาบลมีกำานันเป็นผู้ดูแล โดยกำานันผู้ใหญ่บ้านจะมีภารกิจที่
ช่วยเหลือทางราชการในการปกครองท้องที่น้ันๆ ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อทำาหน้าที่ปกครองและบริหารการปกครองท้องที่ และถือได้ว่าพระราช
บัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นกฎหมายทีไ่ ด้วางรากฐานโครงสร้าง
สำาคัญของการบริหารดินแดนของไทย (Territory Administration) โดยเป็นส่วนหนึง่
ของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดและอำาเภอขึ้นเป็นโครงสร้าง
ส่วนบนอีกชัน้ หนึง่ กล่าวคือ ในทางหนึง่ กำานันผูใ้ หญ่บา้ นมีฐานะเป็นผูแ้ ทนของรัฐคือ
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับล่างสุดของรัฐและอยู่ใกล้ชิด
สนิทกับประชาชนในท้องทีต่ า่ งๆ โดยมีหน้าทีส่ ำาคัญคือการช่วยเรือ่ งการประสานงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในหมู่บ้านและการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนรับทราบ (ชัยพงษ์ สำาเนียง, ๒๕๕๕) ในขณะเดียวกันกำานันผูใ้ หญ่บา้ นก็มี
สถานะและมีบทบาทเป็นผูน้ าำ ของชุมชน เนือ่ งด้วยไม่ได้มสี ถานะเป็นข้าราชการของรัฐ
เต็มตัว อีกทัง้ มิได้ทาำ งานให้แก่ทางราชการเต็มเวลา บทบาทและหน้าทีด่ งั กล่าวส่งผล
ให้กำานันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่เรียกกันว่าลูกบ้านในด้าน
ต่างๆ นัน่ เอง
ในปัจจุบันนั้น ภายใต้กระแสของการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นได้ส่งผลต่อ
การปรับตัวของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นในด้านของสถานะ บทบาท และอำานาจหน้าที่ ดังที่
สุนทรชัย ชอบยศ (๒๕๕๔) ได้อธิบายถึงสถานะของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นในยุคปัจจุบนั ว่า
กำาลังถูกท้าทายด้วยกระแสการกระจายอำานาจอย่างต่อเนื่องถึงความเหมาะสมและ
การดำารงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังการรัฐประหารเมือ่ ปี ๒๕๔๙ ได้มกี ารตีความ
สถานะของกำานันผู้ใหญ่บ้านใหม่ว่าไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ช่วยเหลือนายอำาเภอและเป็นผูน้ าำ ราษฎรในหมูบ่ า้ น ทัง้ นีไ้ ด้สง่ ผลต่อการปรับบทบาทของ
ตัวกำานันผูใ้ หญ่บา้ นโดยให้ความสำาคัญกับ (๑) การพึง่ พิงการประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น

คล้ายกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๒) การปรับอำานาจหน้าทีใ่ หม่ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่เน้นอำานวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านและ
ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๓) การดำารงตำาแหน่งทีย่ าวนานของ
ผูใ้ หญ่บา้ นทีเ่ อือ้ ต่อการรับผิดชอบงานด้านความมัน่ คง (๔) กำานันทีป่ ระชาชนไม่รจู้ กั
เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยตรง และ (๕) กำานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็น
สถาบันที่ตกอยู่ในภวังค์แห่งความกลัวเพราะการกระจายอำานาจที่ม่งุ เป้าไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ หมดทัว่ ประเทศอย่างเข้มข้น
ปัจจุบนั ประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัด โดยแบ่งการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
ออกเป็น ๗๖ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
พิเศษ) มีเขตพืน้ ทีก่ ารปกครอง ๘๗๘ อำาเภอ ๗,๒๕๕ ตำาบล และ ๗๔,๙๕๖ หมูบ่ า้ น
ตามลำาดับ ทัง้ นี้ มีจาำ นวนของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นของไทยซึง่ เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการเป็น
ตัวแทนของรัฐตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นัน้ มีจาำ นวนสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ จำานวนกำานันผูใ้ หญ่บา้ นจำาแนกตามรายปี ๒๔ -๒๕๕๓

แหล่งทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๓)
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การเพิ่มขึ้นของจำานวนกำานันผู้ใหญ่บ้านของไทยมีแนวโน้มที่จะยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้า เพราะนอกจากจะเกิดจากการขยายตัวของชุมชน
และจำานวนประชากรแล้ว ยังเป็นผลสืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีห่ า้ มมิให้ยกเลิกตำาแหน่งกำานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจำาตำาบล สารวัตรกำานัน และผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น อันเป็นการขัดกันกับพระราช
บัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีใ่ ห้ยกเลิกกำานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
แพทย์ประจำาตำาบล และสารวัตรกำานันในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร สะท้อน
ให้เห็นได้ชดั เจนว่าเป็นวิธกี ารทีส่ วนทางกันกับทิศทางของการกระจายอำานาจสูท่ อ้ งถิน่
ในปัจจุบนั
วิธีการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรักษาสถานะของกำานันผู้ใหญ่บ้านให้
คงอยู่ถาวรแล้ว ยังได้มีการเพิ่มกลไกที่พยายามดึงเอามวลชนและกลุ่มองค์กรชุมชน
ต่างๆ ในระดับพื้นที่เข้ามาเป็นภาคีร่วมเพื่อรองรับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย
กล่าวคือ เมือ่ ปี ๒๕๕๑ ได้มกี ารออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเป็นกรรมการหมูบ่ า้ น การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการประชุมของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ ปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.) ให้เป็นกลไกสำาคัญ
ในการทำาหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำา และให้คำาปรึกษาแก่ผ้ใู หญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำาเภอมอบหมาย
หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ โดยได้วางรูปแบบให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลุ่มหลักที่
รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารกิจกรรมที่ดำาเนินงาน
ในหมูบ่ า้ นร่วมกับองค์กรอืน่ ทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มีก ารประกาศใช้ ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำาแหน่ง และเงินอืน่ ๆ ให้แก่กาำ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำา
ตำาบล สารวัตรกำานัน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ายปกครอง และผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ายรักษา
ความสงบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ให้เพิ่มค่าตอบแทนขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งออกเป็นร้อยละ ๕๐ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และอีกร้อยละ ๕๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดใน
ตาราง

ตารางที่ ๔ ค่าตอบแทนของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นและเจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครองจำาแนก
ตามรายปีงบประมาณ

แหล่งทีม่ า : ปริญ นิทศั น์เอก (๒๕๕๓ : ๗๔-๗๕)
ปัจจุบันนั้นการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนของกำานันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองหากพิจารณาถึงงบประมาณทีร่ ฐั ใช้ไปต่อปีนน้ั ปรากฏผลดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ค่าตอบแทนของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นและเจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครองจำาแนก
ตามรายเดือนและปี

แหล่งทีม่ า : รวบรวมจากกรมการปกครอง (๒๕๕๕) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำาแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่กำานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
56

57

๕. ก�รเข้�สูต่ �ำ แหน่งและว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
ประเด็นสำาคัญทีส่ ง่ ผลสะเทือนต่อสถาบันกำานันผูใ้ หญ่บา้ นอีกประเด็นหนึง่
คือ เรือ่ งของการเข้าสูต่ าำ แหน่งและวาระของการดำารงตำาแหน่งกำานันผูใ้ หญ่บา้ น กล่าว
คือ แรกเริม่ เดิมทีเมือ่ ปี ๒๔๕๗ นัน้ กฎหมายระบุให้ตาำ แหน่งผูใ้ หญ่บา้ นมาจากการ
เลือกตัง้ ของราษฎรในหมูบ่ า้ น ส่วนกำานันให้เลือกโดยผูใ้ หญ่บา้ นในตำาบลนัน้ ๆ ซึง่ ทัง้
กำานันและผูใ้ หญ่บา้ นจะดำารงตำาแหน่งแบบผูกขาดไปจนหมดอายุ ต่อมาในปี ๒๕๑๕
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๖๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปลีย่ นให้กาำ นันมาจากการเลือกตัง้
ของราษฎรในตำาบลและได้กาำ หนดให้กาำ นันผูใ้ หญ่บา้ นดำารงตำาแหน่งจนอายุครบ ๖๐ ปี
จนถึงปี ๒๕๓๕ ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
ภายใต้กระแสของการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นในขณะนั้น ได้ส่งผลต่อการจำากัดวาระ
การดำารงตำาแหน่งของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นให้เหลือเพียงวาระละ ๕ ปี
สืบเนื่องไปจนถึงปี ๒๕๓๗ ได้มีการสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำาบล
(อบต.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย อันเกิดจากผลของการปฏิรูประบบการเมืองที่
สังคมไทยต้องการให้มกี ารกระจายอำานาจไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างเร่งด่วน และเมือ่ ปี ๒๕๔๖
ในบทบัญญัตภิ ายใต้พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มกี ารยกเลิก
ตำาแหน่งกำานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำาตำาบล และสารวัตรกำานัน
ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เป็นผลทำาให้สถานะและบทบาทของกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในยุคนี้ถูกลดทอนลงอย่างขนานใหญ่ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามรวม
กลุ่มเครือข่ายกำานันผู้ใหญ่บ้านในการต่อรองทางการเมืองกับรัฐบาลที่มีระดับความ
เข้มข้นมากขึน้ กว่าเดิมต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
สัมพันธภาพทางการเมืองของเครือข่ายกำานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผลสำาเร็จ
อย่างชัดเจนเมือ่ ปี ๒๕๕๑ ในรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ภายหลังการ
รัฐประหารเมื่อปี ๒๕๔๙) สะท้อนผ่านทางพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเข้าสู่ตำาแหน่งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย กล่าวคือ กรณีของผู้ใหญ่บ้านนั้นให้เลือกโดย
ราษฎรในหมูบ่ า้ น ดำารงตำาแหน่งจนอายุครบ ๖๐ ปี และรับการประเมินอย่างน้อย
ทุก ๕ ปี ส่วนกำานันให้เลือกโดยผูใ้ หญ่บา้ นในตำาบล โดยให้นายอำาเภอเป็นประธานประชุม
ผู้ใหญ่บ้านในตำาบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำาบลนั้นขึ้น

เป็นกำานัน โดยดำารงตำาแหน่งจนอายุครบ ๖๐ ปี และรับการประเมินอย่างน้อยทุก ๕ ปี
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นด้วยความที่กฎหมายระบุให้กาำ นันผู้ใหญ่บ้านดำารงตำาแหน่งจนครบ
อายุ ๖๐ ปี บวกกับการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนที่ผ่านมา จึงส่งผลต่ออุณหภูมิ
การแข่งขันกันเพือ่ เข้าสูต่ าำ แหน่งกำานันผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละท้องทีท่ ม่ี แี นวโน้มว่าจะทวีความ
รุนแรงมากยิง่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ ช่วงเวลาของการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของการเข้าสูต่ ำาแหน่งและวาระ
การดำารงตำาแหน่งของกำานันผูใ้ หญ่บา้ นทีส่ าำ คัญๆ นัน้ สามารถพิจารณาได้จากตาราง
ตารางที่ ๖ การเข้าสูต่ าำ แหน่งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในแต่ละช่วงปี
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แหล่งทีม่ า : รวบรวมจากพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑-๑๒)
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๑ ได้มกี ารเคลือ่ นไหวของสมาคมกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันกำานันผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. .... โดยนายสมศักดิ์
ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกำานันผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานชมรม
กำานันผู้ใหญ่บ้าน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำานวน
๑๓,๗๑๔ คน เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้
มีสาระสำาคัญที่ต้องการให้มีสถาบันกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติข้ึน โดยมีฐานะเป็น
หน่วยงานในกำากับของกระทรวงมหาดไทย มีคณะกรรมการสถาบันกำานันผู้ใหญ่บ้าน
มีอาำ นาจหน้าทีเ่ สนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ กำาหนดแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ กำาหนดอำานาจหน้าที่ภารกิจของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำานัน
ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร และกำาหนดอำานาจ
หน้าทีเ่ กีย่ วด้วยความอาญา ให้มสี ถานทีท่ าำ การของผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละหมูบ่ า้ น และ
กำาหนดให้ได้รบั เงินค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำาเหน็จตามระเบียบวิธกี ารและ
เงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำาหนด ทัง้ นีร้ า่ งกฎหมายฉบับนีไ้ ม่ได้รบั ความสนใจจากรัฐบาล
เท่าทีค่ วร
แม้วา่ ในช่วงปี ๒๕๕๑ ทัง้ กระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
จะพยายามรื้ อ ฟื นและรั ก ษาสถานะของกำ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ มี ค วามมั่ น คงก็ ต าม
ทว่าในปัจจุบันนั้นการบริหารและการปกครองท้องที่ผ่านองค์กรปกครองระดับล่าง
ทีเ่ รียกว่าตำาบลและหมูบ่ า้ นได้เกิดความเปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบ

ต่อบทบาทหน้าที่ของกำานันผู้ใหญ่บ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลสืบเนื่องจากการตราพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ กำาหนดให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบใหม่ขน้ึ ทัว่ ประเทศ
ตามเจตนารมณ์ของความพยายามในการกระจายอำานาจไปสูท่ อ้ งถิน่ นัน่ ก็คอื องค์การ
บริหารส่วนตำาบล (อบต.) ซึ่งถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากทีส่ ดุ และต่อมาได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ซึง่ นับว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้วางบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจนที่สุด
ส่งผลให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำาหนดแผนงานและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่
ท้องถิน่ โดยถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากร และการตัดสินใจต่างๆ ให้องค์กร
ปกครองท้องถิน่ ทุกระดับ ทัง้ หมดนีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทและอำานาจหน้าที่
ของกำานันผู้ใหญ่บ้านที่เคยมีมาแต่เดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องด้วยภารกิจในการ
จัดทำาบริการสาธารณะต่างๆ นั้นนับเป็นอำานาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไปโดยปริยาย ต่อเนือ่ งมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ทีไ่ ด้รบั รองถึงสถานะ
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน โดยกำาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาบริการสาธารณะและมีอิสระ
ในการกำาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง และยังมีอาำ นาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย
๖. ก�รเคลือ่ นไหวในปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๕ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรพรรคฝ่ า ยค้ า นและรั ฐ บาลได้
ร่วมกันเสนอให้มกี ารแก้ไขพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ซึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎร
มีมติรบั หลักการกฎหมายดังกล่าวจำานวนรวม ๕ ฉบับ ด้วยคะแนน ๓๗๐ เสียง จาก
จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๓๗๘ คน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำานวน ๓๑ คน ประกอบด้วย
สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ๕ คน พรรคเพือ่ ไทย ๑๔ คน พรรคประชาธิปตั ย์ ๘ คน
พรรคภูมใิ จไทย ๒ คน พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ คน และพรรคชาติพฒ
ั นากับพรรคพลังชล
๑ คน โดยสรุปแล้วเนือ้ หาทีม่ กี ารเสนอให้มกี ารแก้ไขมี ๔ ประเด็นหลักๆ ทีส่ ง่ ผล
โดยตรงต่อกำานันผูใ้ หญ่บา้ น ดังนี้ (มติชน, ๒๕๕๕)
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๑. จากเดิมทีไ่ ม่กาำ หนดวาระและเกษียณอายุใน ๖๐ ปี เป็นกำาหนดวาระ
ให้เหลือ ๕ ปี ทัง้ นีใ้ นชัน้ กรรมาธิการมีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบแล้ว
๒. การเปลี่ยนแปลงกำาหนดวิธีเลือกกำานัน จากเดิมที่ให้แต่ผู้ใหญ่บ้าน
เลือกตัวแทนกันเอง แต่จะเปลี่ยนเป็นให้ประชาชนเลือกกำานันจากผู้ใหญ่ท่ีมีอยู่ใน
ตำาบล
๓. ไม่กาำ หนดเกณฑ์อายุ ๖๐ ปี ซึง่ ผูท้ อ่ี ายุ ๖๐ ปีไปแล้ว ก็สามารถ
ลงสมัครรับเลือกตัง้ ใหม่ได้
๔. เสนอบทเฉพาะกาล ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวจะไม่มี
ผลย้อนหลัง ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็นกำานันผูใ้ หญ่บา้ นอยูแ่ ล้วจะสามารถดำารงตำาแหน่งจนครบวาระ
๖๐ ปีได้
ผลของการเสนอร่ า งกฎหมายในครั้ ง นี้ ทำ า ให้ เ ครื อ ข่ า ยกลุ่ ม กำ า นั น
ผูใ้ หญ่บา้ นนับหมืน่ คนได้ออกมาชุมนุมคัดค้านเมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ลาน
พระบรมรูปทรงม้า จนทำาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกมาชี้แจงว่า
จะรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมไปดำาเนินการหยุดยั้ง หรือชะลอร่างกฎหมายฉบับนี้
ไว้ก่อน และจะไม่นำาเข้าพิจารณาในการประชุมรัฐสภา แต่ไม่สามารถจะดำาเนินการ
ถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ เนื่องจากเป็นร่างที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอ
โดยมีคณะกรรมาธิการยกร่างจึงจะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการให้กรมการปกครองหรือ
ฝ่ายบริหารเสนอร่างพระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ โดยระบุให้กาำ นันต้องมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนเพียงมาตราเดียวเท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวได้สร้างความพอใจให้กลุ่ม
เครือข่ายกำานันผูใ้ หญ่บา้ นจึงยุตกิ ารชุมนุมในทีส่ ดุ (ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๕๕)
อย่ า งไรก็ ต าม ภายใต้ บ ริ บ ทของกระแสการกระจายอำ า นาจสู่ท้อ งถิ่น
ในปัจจุบนั นัน้ สังคมไทยกำาลังตัง้ คำาถามถึงความเหมาะสมในการคงอยูข่ องกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในมิติด้านการบริหารจัดการ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม
ชุมชน และมิติด้านการกระจายอำานาจ โดยเฉพาะมิติด้านการกระจายอำานาจนั้น
พยายามที่จ ะผ่ อ งถ่ า ยอำ า นาจในการตั ด สิ น ใจจากรั ฐ บาลกลางสู่ก ารปกครองโดย
ประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นกลไกที่สำาคัญของแนวคิดการปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้เป็นสำาคัญ

๗. สรุป
หากพิจารณาจากการกำาหนดให้กำานันผู้ใหญ่บ้านต้องมาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนและมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ ๕ ปีนน้ั ผูเ้ ขียนมองว่าวิธกี ารนี้
มิได้ทำาให้สถาบันกำานันผู้ใหญ่บ้านเกิดความอ่อนแอลงแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม
ยิง่ แต่จะเป็นการทำาให้กาำ นันผูใ้ หญ่บา้ นมีความชอบธรรมในการคงอยูแ่ ละมีความเข้มแข็ง
มากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
๑. ที่มามีความถูกต้องชอบธรรมมากกว่าเดิม กล่าวคือ เพราะมาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนทุกๆ ๕ ปี นัน่ หมายความว่า ประชาชนให้การยอมรับ
อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองท้องถิ่นปัจจุบัน
ซึง่ หากมีการเลือกตัง้ กำานันผูใ้ หญ่บา้ นทุกๆ ๕ ปีนน้ั ผูท้ ส่ี ญ
ู เสียอำานาจมากทีส่ ดุ ก็คอื
เหล่าบรรดาข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่จะไม่สามารถควบคุมกำานันผู้ใหญ่บ้าน
ได้เต็มทีเ่ หมือนเดิม
๒. สถานะของกำานันผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนจากการเป็นผู้แทนของรัฐกลาย
เป็นนักการเมือง อันเนือ่ งจากต้องมาจากการเลือกตัง้ ทุกๆ ๕ ปี ทำาให้กาำ นันผูใ้ หญ่บา้ น
ต้ อ งหาเสี ย ง ซึ่ ง ธรรมชาติ ข องการหาเสี ย งนั้ น จำ า เป็ น ต้ อ งมี น โยบายที่ ชั ด เจน
ในขณะเดียวกันกำานันผูใ้ หญ่บา้ นยังไม่ถอื ว่าเป็นสถาบันทางการเมืองทีม่ บี คุ ลากร หน่วยงาน
และงบประมาณสนับสนุนเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนัน้ จึงทำาให้กาำ นัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องยึดโยงนโยบายของตนเองไปเชื่อมกับนักการเมืองในระดับชาติ จึงเป็น
สาเหตุท่ีย่ิงจะทำาให้กำานันผู้ใหญ่บ้านมีอำานาจในการต่อรองทางการเมืองในระดับ
โครงสร้างมากยิง่ ขึน้
๓. กำานันผู้ใหญ่บ้านมีความแนบสนิทชิดเชื้อกับนักการเมืองในระดับ
ชาติมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ หากสถานะของกำานันผู้ใหญ่บ้านคือนักการเมือง
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนทุกๆ ๕ ปีแล้ว ย่อมเชือ่ ได้วา่ ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วาม
นิยมชมชอบผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นกำานันผู้ใหญ่บ้าน นั่นหมายความว่ากำานันผู้ใหญ่บ้าน
ย่ อ มเป็ น ฐานเสี ย งที่สำา คั ญ ในระดั บ ชุ ม ชนและเป็ น เป้ า หมายสำา คั ญ ที่นัก การเมื อ ง
ในระดับบน ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา นายก อบจ. ส.อบจ.
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นักการเมืองเหล่านีต้ อ้ งมุง่ เป้าหาเสียงมาทีก่ ลุม่ กำานันผูใ้ หญ่บา้ นในระดับพืน้ ที่ เพราะ
ถือว่ากำานันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ท่มี ีฐานเสียงในชุมชนในระดับหนึ่งถึงสามารถเป็นได้
นอกจากนีส้ ายสัมพันธ์ระหว่างกำานันผูใ้ หญ่บา้ นและนักการเมืองระดับบนย่อมมีความ
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้งของกำานันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละครั้ง
ซึ่งจำาเป็นต้องพึ่งพาชื่อเสียงและทุนสนับสนุนจากนักการเมืองในพื้นที่ ทำาให้เกิดการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกำานันผู้ใหญ่บ้านกับนักการเมือง ความสัมพันธ์ตรงนี้
จะเป็นสาเหตุสาำ คัญทีท่ าำ ให้กลุม่ กำานันผูใ้ หญ่บา้ นสามารถมีพลังในการต่อรองทางการเมือง
ในระดับโครงสร้างมากยิง่ ขึน้
๔. การเลือกตัง้ ทุกๆ ๕ ปีนน้ั ทำาให้ในอนาคตข้างหน้าเครือข่ายกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกร้องถึงความมั่นคงของอาชีพและความเป็นสถาบันขององค์กรมากขึ้น
บวกกับการที่มีอำานาจในการต่อรองทางการเมืองในระดับโครงสร้างดังที่ได้อธิบาย
ไปแล้วนั้น จะทำาให้มีแนวโน้มที่จะทำาให้กำานันผู้ใหญ่บ้านต้องการเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองเป็นองค์กรหรือหน่วยงานในระดับท้องถิน่ คูข่ นานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน้ หากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวสามารถสรุปได้วา่ การกำาหนด
ให้กาำ นันผูใ้ หญ่บา้ นมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ ๕ ปีนน้ั นอกจากจะมิได้เป็นการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงโครงสร้างทีส่ ำาคัญแล้ว ยังอาจเป็นวิธกี ารในการสถาปนาสถาบัน
กำานันผูใ้ หญ่บา้ นให้เกิดความชอบธรรมทางการเมืองและมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นสถาบัน
ที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเสียด้วย ำ้า ่งึ วิธีการข้างต้นมีทิศทางที่สวนทางกันกับ
กระบวนการกระจายอำานาจไปสูท่ อ้ งถิน่
ทั้งนี้ เนื่องจากในสังคมไทยนั้นการปกครองท้องที่ผ่านกำานันผู้ใหญ่บ้าน
ถือเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการกระจายอำานาจสูท่ อ้ งถิน่ และเป็นสถาบันเก่าแก่ทเ่ี ป็นกลไก
สำ า คั ญ ในการรวมศู น ย์ อำา นาจสู่ส่ว นกลางตั้ง แต่ อ ดี ต ที่ผ่า นมา ประกอบกั บ การที่
เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองของไทยทีส่ ำาคัญๆ ในแต่ละครัง้ ก็มไิ ด้มแี นวคิด
ในการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของสถาบันกำานันผูใ้ หญ่บา้ นอย่างจริงจังเท่าทีค่ วร ทำาให้
การคงอยู่ของกำานันผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมานั้นสามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการรอมชอม

กันระหว่างแนวคิดการรวมศูนย์อาำ นาจของระบบราชการ (centrali ation) กับแนวคิด
ด้านการกระจายอำานาจสูท่ อ้ งถิน่ (decentrali ation) ดังข้อเสนอของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
และคณะ (๒๕๔๖ : ๒๒๑-๒๓๔) ทีไ่ ด้เสนอให้มกี ารบูรณาการระหว่างสถาบันกำานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นกับองค์การบริหารส่วนตำาบลเข้าด้วยกัน โดยเสนอเป็น ๒ ทางเลือก คือ
(๑) ให้จัดตั้งสภากำานันผู้ใหญ่บ้านเป็นสภาสูงในองค์การบริหารส่วนตำ าบล หรือ
(๒) ทำาให้กำานันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลที่มาจากการ
เลือกตัง้ โดยตรง (elected o cials) เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีท่ าำ หน้าทีใ่ นการดูแลทุกข์สขุ
ของประชาชน งานด้านปกครอง และงานอืน่ ๆ เหมือนเดิม แต่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล โดยมีกาำ นันเป็นประธาน
อย่างไรก็ตาม ในอีกมิตหิ นึง่ นัน้ การคงอยูข่ องกำานันผูใ้ หญ่บา้ นนัน้ ถือได้วา่
มีความเกีย่ วโยงกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเมือง (con ict of interest) ทีม่ กี ลุม่
ทางการเมืองพยายามรักษาฐานเสียงในระดับชุมชนผ่านทางเครือข่ายกำานันผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ น เครื่อ งมื อ ดั ง นั้น การออกนโยบายที่เ อาใจกำา นั น ผู้ใ หญ่ บ้า นย่ อ มจะส่ ง ผลถึ ง
การเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วยเช่นกัน ภายใต้แนวคิดนี้เชื่อว่ากำานันผู้ใหญ่บ้านถือว่า
เป็นบุคคลสำาคัญที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความยอมรับนับถือ ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้ง
ทางการเมืองในแต่ละครัง้ จะต้องอาศัยเหล่าบรรดากำานันผูใ้ หญ่บา้ นในพืน้ ทีใ่ นการเป็น
ตัวกลางเพือ่ ทีจ่ ะเข้าถึงประชาชน หรือแม้แต่แนวความคิดทีเ่ ชือ่ ว่ากำานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็น
ผู้ท่ีสามารถโน้มน้าวใจของประชาชนให้เลือกตั้งบุคคลตามที่กำานันผู้ใหญ่บ้านแนะนำา
นั่ น เอง ซึ่ ง แนวความคิ ด ดั ง กล่ า วเป็ น ลั ก ษณะของการมองวิ ถี ข องคนชนบทไทย
ในปัจจุบนั อย่างผิวเผิน เพราะในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการเลือกตัง้ ของประชาชน
ในปัจจุบนั ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นน้ั มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความสำาคัญ
กับนโยบายทางการเมือง ผลงานทางการเมืองและชือ่ เสียงของพรรคการเมืองทีผ่ สู้ มัคร
แต่ละคนสังกัดมากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ท่ถี ือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนในปัจจุบันนั้น
มิใช่กำานันผู้ใหญ่บ้านอีกต่อไป เพราะกำานันผู้ใหญ่บ้านที่มีวาระผูกขาดจนอายุครบ
๖๐ ปีน้ัน เกิดความห่างเหินต่อประชาชน หากแต่ผู้ท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน
ในปัจจุบนั นัน่ คือนักการเมืองระดับท้องถิน่ ผูซ้ ง่ึ ประชาชนได้มสี ทิ ธิเลือกคนเหล่านัน้ ทุกๆ
๔ ปี ซึ่งการเลือกตั้งของเหล่าบรรดานักการเมืองท้องถิ่นทำาให้เกิดความใกล้ชิดกับ
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ประชาชน เพราะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะทีป่ ระชาชนเป็นผูเ้ ลือกเขาเหล่านัน้
ไปทำาหน้าทีแ่ ทน
ดังนั้น การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกำานันผู้ใหญ่บ้านว่าเป็น
อย่างไรนั้น จึงมิใช่สาระสำาคัญที่ส่งผลต่อโครงสร้างการปกครองของไทยในระยะยาว
เพราะเป็นเพียงกลไกรายละเอียดที่กลายเป็นปัญหาเบี้ยหัวแตกในสังคมไทยตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา อีกทัง้ ยิง่ มีลกั ษณะของการตอกย้าำ กระบวนการผลิตซ้าำ ทางความคิด
ของการพยายามรวมศูนย์อำานาจสู่ส่วนกลางของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ส่ิงที่
สำาคัญไปกว่านัน้ คือรัฐไทยต้องเน้นให้ความสำาคัญไปทีเ่ รือ่ งของการกระจายอำานาจไปสู่
ท้องถิน่ อย่างจริงจัง ไม่วา่ จะเป็นแนวคิดในเรือ่ งของจังหวัดจัดการตนเองและการขยาย
ตัวของเขตเทศบาลในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายตัวของเทศบาลในปัจจุบนั
นั้นมีนัยยะสำาคัญที่ส่งผลต่อการยกเลิกตำาแหน่งกำานันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่น้ันๆ
กล่าวคือ สืบเนือ่ งจากพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๓
ได้ระบุให้มกี ารยกเลิกตำาแหน่งกำานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจำาตำาบล
และสารวัตรกำานันในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เป็นต้น ว่าต้องมีผลกระทบ
ต่อตำาแหน่งกำานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็นสำาคัญ แม้วา่ พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ จะห้ามมิให้ยกเลิกตำาแหน่งดังกล่าวก็ตาม
ในท้ายที่สุดแล้ว การยอมรับให้มีตำาแหน่งกำานันผู้ใหญ่บ้านเฉพาะในเขต
ขององค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) และในเขตเทศบาลตำาบลนั้น น่าจะเป็น
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ของไทยให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการจัดระเบียบ
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ประชาธิปไตย อันจะเป็นแนวทางในการลดปัญหาการทับซ้อนในเชิงพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
เพือ่ นำาไปสูก่ ารจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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