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บทคัดยอ 

          

            การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาประเด็นตาง ๆ 2 ประเด็นคือ 1) เพ่ือให

เขาใจถึงท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558  2) เพ่ือใหทราบมุมมอง ความคิดเห็น 

และปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ไดแก 1) เจาหนาท่ีทหารในหนวยกําลังรบและหนวยบัญชาการกําลังสํารอง 2) กําลังพลสํารอง      

ซ่ึงสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3) กําลังพลสํารองซ่ึงผานการรับราชการทหารกองประจําการ    

4) นายจางซ่ึงมีกําลังพลสํารองเปนลูกจาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบก่ึงมี

โครงสราง 

 จากการศึกษาในประเด็นตาง ๆ พบวา 1) ท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง  

พ.ศ. 2558  ขาดการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ นอกจากฝายทหาร ท้ังท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้

กระทบคนจํานวนมากหลากหลายกลุม โดยพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองฉบับนี้ถูกเสนอโดยฝาย

ราชการ คือ กระทรวงกลาโหมเพียงฝายเดียว กระบวนการขั้นตอนในระหวางการพิจารณา

พระราชบัญญัติฉบับนี้ต้ังแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้   การพิจารณาโดย

สภานิติบัญญัติแหงชาติจนกระท่ังการประกาศใชเปนกฎหมายไมมีกลไกในการรับฟงความคิดเห็นจาก

ภาคสวนอ่ืน แมวาจะมีปฏิกิริยาจากสังคมตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในขณะท่ีมีการเสนอและ

พิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางกวางขวาง 2) ความคิดเห็นของเจาหนา ท่ีทหาร กําลังพล

สํารอง และนายจาง ตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 มีความหลากหลายและมีท้ังท่ี

ความคิดเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันและขัดแยงกัน โดยสามารถสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ไดแก

ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนา ท่ี 
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และการแจงความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษและ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง ประเด็นนาสนใจอยางหนึ่ง คือ ผลกระทบจาก

การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   ท้ังเจาหนา ท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง ตางมี

ความเห็นในทางเดียวกัน คือ ไมมีผลกระทบไปจากเดิมในสาระสําคัญ  

                 จากผลการศึกษา  ผู ศึกษาเสนอว าควรมีการ ทําความเขา ใจ กับสั งคมเก่ีย วกับ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ควรมีการเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม     

ในการออกกฎหมายท่ีกระทบสิทธิประชาชน และ ควรมีการสรางระบบปลดถายกําลังประจําการ 

เพ่ือใหเกิดกลไกท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามเหตุผลความจําเปนต้ังตนของฝายทหารในการเสนอ

พระราชบัญญัติฉบับนี้เขากระบวนการพิจารณา    

 

คําสําคัญ : กําลังพลสํารอง, เจาหนาทหาร, เกณฑทหาร 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate 1) Background of Reserve Act 2015. 

2)  Perspectives, opinions and reactions of social toward Reserve Act 2015.              

The sample of this study were 1) Military personnel serving in Combat and Army 

reserve command units 2) Reserve officer training corps course graduated reserve   

3) Recruited reserve 4) Reserve employee’s employer. The instrument was the semi-

structured interview.  

              The result showed that 1) Lack of collaboration from sectors other than 

military sector in policy process of Reserve Act 2015 even though, this act effect on 

broad society. 2 ) MILITARY PERSONNEL, RESERVES AND EMPLOYERS’ OPINIONS 

TOWARD RESERVE ACT 2015 are diverse including conform and against others . It can 

be grouped in 5 issues which are adequacy of reserve committee, opinions on 

becoming a reserve/ reserve duty/ and annunciation, Opinions on reserve’s benefits, 

Opinions on penalty and effect of Reserve Act 2015 implementation.      

       According to the study, the researcher recommended as following 1) To 

promote understanding of Reserve Act 2015 to society 2) To promote collaboration 
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among stake holders in legislation especially on Law that intensive effect on citizens 

3) To create the system of switching from active duty military personnel to reserve. 

 

Keywords: Military reserve, Military personnel, Conscription 
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อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ประธานกรรมการสอบการคนควา

อิสระ ความกรุณาของท้ังสองทานในการใหคําแนะนําปรึกษา ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

อยางเอาใจใสรวมถึงการชี้แนะแนวทางและเทคนิคตาง ๆ ของการวิจัยท่ีดี กระผมตระหนักถึง     

และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้

        ขอขอบคุณคณะเจาหนา ท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจ าง ซ่ึงมีสวนในกา ร         

ใหสัมภาษณความคิดเห็น แงคิด และมุมมองตาง ๆ ในการคนควาอิสระนี้  หลายความคิดเห็น       

เปนประโยชนและชวยใหงานชิ้นนี้มีประเด็นท่ีหลากหลายอีกท้ังยังกระตุนใหตัวกระผมเกิดแนวคิด    

ในการทํางานออกมาไดอยางสมบูรณ 

  กลุมบุคคลท่ีสําคัญอีกกลุมท่ีกระผมตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง คือ สมาชิ ก       

ครอบครัวทุกทานท่ีคอยถามไถใหกําลังใจและคําปรึกษาทุกครั้งท่ีเกิดความรู สึกเหนื่อยลาจากการ

ทํางาน และ คุณพีรศรี จัก รไพศาล  กัลยาณมิตรผูคอย ใหคําปรึ กษาตลอดเวลาท่ี รู สึกทอแท           

จนเปลี่ยนเปนพลังในการขับเคลื่อนใหการทํางานชิ้นนี้ประสบความสําเร็จ ทายท่ีสุดหากจะมีความดี

ความงามใดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากงานชิ้นนี้กระผมขอมอบใหกับทุกทานท่ีมีสวนชวยทําใหงานฉบับนี้

สําเร็จลุลวง ท้ังท่ีไดกลาวถึงไปแลวและไมไดกลาวถึงในท่ีนี้ก็ตาม 

 

นายตรงเจตน บัวจันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25605703011139YVG

(6) 
 

สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย         (1) 

 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ         (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ         (5) 

 

สารบัญภาพ (8) 

 

บทท่ี 1 บทนํา           1 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      1 

1.2  วัตถุประสงค         3 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา        3 

1.4 วิธีการศึกษา         4 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ       4 

  

บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ        5 

  

2.1 ตัวแบบนโยบายสาธารณะ       5 

 2.1.1 ตัวแบบชนชั้นนํา        6 

 2.1.2 ตัวแบบระบบราชการ       7 

  2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ        8 

     2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ       10 

 

บทท่ี 3 ท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 12 

       

    3.1 ท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558    12 

    3.2 ปฏิกิริยาของสังคมผานสื่อตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 16 



Ref. code: 25605703011139YVG

(7) 
 

   3.3 ตัวแบบนโยบายสาธารณะกับท่ีมาของ 20 

                      พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

  

บทท่ี 4 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง                                21 

          ตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558  

 

       4.1 แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ      21 

       4.2 ประเด็นความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง   22 

       4.3 ประเด็นท่ีความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจง  23 

       4.4 ประเด็นท่ีความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง   27 

       4.5 ประเด็นความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษ     29 

       4.6 ประเด็นผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 30 

       

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ       33 

   

    5.1 สรุปผลการวิจัย        33 

  5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย       38 

                 

รายการอางอิง          40 

 

ภาคผนวก           43 

            

 ภาคผนวก ก         44 

 ภาคผนวก ข         45 

 

ประวัติผูเขียน          46 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25605703011139YVG

(8) 
 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี หนา 

    2.1 แผนภาพแสดงตัวแบบผูนํา  7 

    3.1 แสดงลําดับเหตุการณท่ีเปนท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 19 

3.2 แผนภาพแสดงตัวแบบผูนํา  20 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25605703011139YVG

1 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 

ดวยบริบทความม่ังคงท่ีเปล่ียนไปจากยุคสงครามเย็น สงผลใหในปจจุบันรัฐมีความ

จาํเปนจะตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และวิธีการในการดําเนินงานดานความม่ันคงใหม (Non-

Traditional Security) โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทัพ ในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีหนา ท่ีโดยตรงตอ 

ความม่ันคง สุรชาติ บํารุงสุข ไดชี้ใหเห็นประเด็นความม่ันคงแบบใหมท่ีมีความแตกตางไปจากความ

ม่ันคงแบบเดิม  (Traditional Security) ได แก ความม่ันคงดานสิ่ งแวดล อม ( Environmental 

Security) ความม่ันคงของมนุษย (Human Security) ชาตินิยม วัฒนธรรม และสงครามเล็ ก 

อาชญากรรมขามชาติ (Transnational Crime)1
  และไดเสนอประเด็นปญหาท่ีเปนความทาทายตอ

การบริหารกองทัพในศตวรรษท่ี 21 1

2
 จํานวนหนึ่ง ซ่ึงผูศึกษาเห็นวามีประเด็นปญหาท่ีมีความนาสนใจ

และเก่ียวของกับงานศึกษานี้สองประเด็น ซ่ึงมีความเก่ียวของเชื่อมโยงเปนเหตุผลกันและกัน คือ  

ปญหางบประมาณ และ ปญหากําลังพล เนื่องจากในยามสันติเชนนี้สังคมไดใหความสําคัญกับกองทัพ

นอยลงทําใหโอกาสท่ีกองทัพจะไดรับการสนับสนุนใหไดใชทรัพยากรจํานวนมากเชนครั้งสงครามเย็น

นั้นเปนไปไดยาก เวนแตจะมีมิติทางการเมืองของสถาบันกองทัพท่ีในแงของสถาบันทางการเมือง   

เขามาเก่ียวของ (ไมใชประเด็นหลักในงานศึกษานี้)  ซ่ึงโดยปกติแลวงบประมาณสวนใหญของกองทัพ   

ถูกใชไปกับการรายจายประจําในการจายเงินเดือนกําลังพลและการบํารุงรักษายุทโธปกรณท่ีมีอยู 

ดังนั้นแลวกองทัพจึงตองพยายามลดรายจายประจําสวนนี้ใหนอยลงเพ่ือใหสามารถบริหารทรัพยากร 

ท่ีไดรับอยางจํากัดเพ่ือพัฒนากองทัพ ระบบกําลังพลสํารองเปนเครื่องมือท่ีกองทัพตาง ๆ ท่ัวโลก     

ตางใชกันอยางหลากหลายเพ่ือใหสามารถลดขนาดของกองทัพประจําการซ่ึงตองใชทรัพยากร  

จาํนวนมากในการรักษาไวได 

แมวาในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีความเจริญกาวหนาสงผลใหยุทโธปกรณท่ีใชในกองทัพ

ตาง ๆ มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารไดอยางมีประสิทธิภาพ แตกําลังพลยังคงเปน

ทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่งของกองทัพ เปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จหรือลมเหลวของภารกิจและเปน

1 
สุรชาติ บํารุงสุข, สงครามใหม : กระบวนทัศนความม่ันคงไทยในโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

(กรุงเทพฯ: เอนิเมทพรินท แอนด ดีไซน, 2546), 8. 
2
 สุรชาติ บํารุงสุข, ยกเครื่องทหาร : ขอคิดสําหรับกองทัพไทยในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: 

ศูนยวิจัยและผลิตตํารา ม.เกริก, 2540), 21-24. 
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กุญแจสําคัญในการท่ีจะปฏิรูปกองทัพใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น คงเปนไปไดยากมากหากจะปฏิรูป

กองทัพใหประสบความสําเร็จโดยไมสนใจการปรับโครงสรางกําลังพลใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจะเห็น 

ไดวาแนวโนมของกองทัพประเทศตาง ๆ ต้ังแตยุคหลังสงความเย็นมาจนถึงปจจุบัน คือ การลด    

กําลังพลลง2

3
 และการมุงเนนเปนกองทัพท่ีมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพแตละประเทศตางก็ไมเนนการ

สรางกองทัพกําลังขนาดใหญท่ีมีจํานวนทหารมากดังเชนในยุคสงความเย็น โดยเหตุผลในการปรับลด

กําลังพลของกองทัพประเทศตาง ๆ อาจมีหลากหลายประการ แตมีเหตุผลสําคัญท่ีผู ศึกษาสรุปได คือ 

การประเมินภัยในยุคหลังสงครามเย็นท่ีมีแนวโนมท่ีการใชกําลังทหารทําสงครามขนาดใหญมีโอกาส

เปนไปไดนอยในอนาคตอันใกลนี้ การคงกําลังทหารจํานวนมากไวเทาเดิมจึงเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสม   

อีกท้ังยังเปนการยากท่ีสังคมจะใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ของชาติจํานวนมากในยามสงบ    

ถึงขนาดท่ีบางประเทศมีการลดขนาดกองทัพอยางเขมขนจนทําการยกเลิกการคงกองทัพประจําการไว

ท้ังหมด ขอเท็จจริงนี้อาจเปนการไมลงรายละเอียดเกินไปท่ีจะเปรียบเทียบกับสภาวการณของไทย  

แตอยางนอยก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาวะภัยคุกคามทางทหารในยุคหลังสงครามเย็นเชนนี้ได

ชัดเจนขึ้น 

วิวัฒนชัย อัตถากร 3

4
 ไดต้ังขอสังเกตจากการศึกษาการปฏิรูปกองทัพอังกฤษและเยอรมัน

สรุปใจความสําคัญไดวา ท้ังสองประเทศมีความต่ืนตัวสูงในการปฏิรูปกองทัพ โดยอังกฤษเริ่มมีแนวคิด

ต้ังแตราวป พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นกําลังพลมีจํานวนลดลงถึงกวารอยละ 30 ซ่ึงในปจจุบันกําลังพล

ของกองทัพอังกฤษมีเพียงราว 1 ใน 3 ของกําลังพลกองทัพไทย ขณะท่ีไทยยังไมมีนโยบายระดับชาติ     

ใด ๆ เลยซ่ึงถือวาลาชา ท้ังนี้อาจเกิดจากความอนุรักษนิยมในการบริหารงานความม่ันคงของไทย  

เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนา ของเทคโนโลยีและ ยุทโธปกรณท่ีมีควา ม

เจริญกาวหนามาก ทําใหผลแพชนะสงครามไมไดถูกชี้ขาดดวยการมีกองกําลังขนาดใหญดังเดิม 

หากแตอยูท่ีคุณภาพการของกองทัพมากกวาปริมาณ  เหตุผลประการสุดทาย คือ ในปจจุบันแนวคิด 

ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหมเขามามีบทบาทอยางมาก เห็นไดจากสวนราชการตาง ๆ ท่ีถูกบังคับ

ใหมีการบริหารงานโดยมุงเนนการตอบโจทยประสิทธิภาพเปนหลัก กองทัพเองก็ไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดนี้ไมมากก็นอยเชนกัน จะเห็นไดวางบประมาณสวนใหญของกองทัพไทยใชไปกับการใชจาย

ประจําอันประกอบไปดวยการจายเงินเดือน และการบํารุงรักษายุทโธปกรณ ทําใหงบประมาณในการ

3
 สุรชาติ บํารุงสุข, ยกเครื่องทหาร : ขอคิดสําหรับกองทัพไทยในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: 

ศูนยวิจัยและผลิตตํารา ม.เกริก, 2540), 203. 

4
 วิวัฒนชัย อัตถากร, การบริหารทรพัยากรกองทัพในกรอบแนวทางใหม : รายงานการ

สัมมนาการปฏิรูปกองทัพไทย  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการทหารวุฒิสภาและมูลนิธิ Friedrich 

Naumann Foundation, 2553), 90-113. 
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จัดหายุทโธปกรณท่ีทันสมัย รวมถึงการพัฒนาระบบอ่ืน ๆ ของกองทัพท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กองทัพมีนอยจึงไมสามารถทําไดเทาท่ีควรจะเปน ท้ังหมดนี้เปนเหตุผลทําใหการลดกําลังพลจึงเปน

แนวโนมท่ีกองทัพไทยปฏิเสธไดยากยิ่งในสภาวการณปจจุบัน 

การจัดใหมีกําลังพลสํารองเปนวิธีการท่ีไดรับการยอมรับจากกองทัพประเทศตาง ๆ    

ท่ัวโลกวามีความสําคัญยิ่งตอพลังอํานาจทางทหารของชาติ ทําใหกองทัพสามารถทําการรบไดตอเนื่อง

ยาวนานในสถานการณสงคราม รัฐใดท่ีมีการจัดระบบกําลังพลสํารองไวอยางมีประสิทธิภาพ       

ยอมสามารถเรียกระดมพลไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณความจําเปนท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ัง

ระบบกําลังพลสํารองท่ีมีประสิทธิภาพยอมทําใหรัฐนั้น ๆ สามารถลดขนาดของกําลังพลประจําการลง       

ไดอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันแนวโนมการใชกําลังทหารจํานวนมากเขาทําสงครามในลักษณะสงคราม  

ขนาดใหญนั้นเปนไปไดยากประกอบกับเหตุผลจําเปนดานเศรษฐกิจลวนแลวแตเปนเหตุผลใหกองทัพ

ประเทศตาง ๆ พัฒนาระบบกําลังพลสํารองของตนเอง   

รัฐไทยมีประวัติการบริหารจัดการกําลังพลสํารองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยอาจ

ถือเอาจุดเริ่มตนของการบริหารจัดการกําลังพลสํารองในยุคสมัยการปฏิรูปกองทัพเปนกลไก    

รัฐสมัยใหม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการออกกฎหมายฉบับแรก คือ 

ขอบังคับลักษณะเกณฑทหา ร ร.ศ. 122 (พ.ศ . 2446) จากนั้นก็ พัฒนากา รมาอยา งตอเนื่อ ง           

เปนลําดับขั้นจนกระท่ังความเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุด คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารอง พ.ศ. 2558 ซ่ึงหลังจากท่ีประกาศใชแลวก็มีปฏิกิริยาจากสังคมท่ีหลากหลายของการ

ประกาศใชพ.ร.บ.ดังกลาวท้ังท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย 

 

1.2 ว ัตถุปร ะสงค  

 

1. เพ่ือใหเขาใจถึงท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558  

2. เพ่ือใหทราบมุมมอง ความคิดเห็น และปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพล 

สํารอง พ.ศ. 2558 

 

1.3 ขอบเขตการศกึษา 

 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง ท่ีมีตอ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 มุงเนนถึงประเด็นหลักสองประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง 

ท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ต้ังแตมีการเสนอโดยกระทรวงกลาโหมในสมัย

รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนถึงขั้นตอนการบังใชพ.ร.บ.ฉบับนี้ ประการท่ีสอง คือ การศึกษา
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มุมมอง ความคิดเห็น และปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 โดยเปน

การศึกษาความคิดของ 

1. เจาหนาท่ีทหารในหนวยตาง ๆ ไดแก หนวยกําลังรบและหนวยบัญชาการกําลัง 

สํารอง  

  2. กําลังพลสํารอง ซ่ึงสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร  

3. กําลังพลสํารอง ซ่ึงเคยผานการรับราชการเปนทหารกองประจําการ 

4. นายจางซ่ึงมีกําลังพลสํารองเปนลูกจางอยูในสถานประกอบการ 

ท้ังนี้ระยะเวลาอยูระหวางเดือนมกราคม 2560 – เมษายน 2560 

 

1.4 ว ิธ ีการศกึษา 

 

การคนควาอิสระเรื่องความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจางตอ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Approach) ดวยการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ (Documentary research) เช น 

หนังสือ วิทยานิพนธ สื่อสังคมออนไลน และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth-Interview) กลุมตาง ๆ 

ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับพ.ร.บ.กําลังพลสํารอง ประกอบดวยกลุมประชากร 4 กลุม ไดแก 

1. เจาหนาท่ีทหารในหนวยตาง ๆ ไดแก หนวยกําลังรบ หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  

2. กําลังพลสํารอง ซ่ึงสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

3. กําลังพลสํารอง ซ่ึงเคยผานการรับราชการเปนทหารกองประจําการ 

4. นายจางซ่ึงมีกําลังพลสํารองเปนลูกจางอยูในสถานประกอบการ 

 

1.5 ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 

1. ทําใหทราบถึงท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

2. ทําใหทราบมุมมอง ความคิดเห็น และปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารอง พ.ศ. 2558 

3.  ทํ า ให ไดข อเสนอแนะ ท่ี มีประ โยชน ตอการบัง คับใช  ร วมถึ งกา รปรั บปรุ ง

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง และกิจการกําลังพลสํารองโดยภาพรวม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจ ัยที่เ กี่ยวของ 

 

       ในบทนี้จะเปนการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ โดยเปนการ     

ทําความเขาใจในตัวแบบนโยบายสาธารณะ ความสําคัญและพัฒนาการของกําลังพลสํารอง และการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษา อันจะทําใหเกิดความเขาใจในท่ีมาของพระราชบัญญัติ

กําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 โดยในท่ีนี้จะเลือกตัวแบบนโยบายสาธารณะมาสองตัวแบบ คือ ตัวแบบ

ชนชัน้นํา และตัวแบบระบบราชการ 

 

2.1 ตัวแบบนโยบายสาธารณะ 

 

นักวิชาการดานนโยบายสาธารณะ ไดเสนอตัวแบบตาง ๆ เพ่ือใชเปนกรอบการวิเคราะห

นโยบายสาธารณะใหสามารถทําการวิเคราะหอยางมีประเด็นท่ีแนนอน งายตอการวิเคราะหและการ

ทําความเขาใจนโยบายสาธารณตาง ๆ ไดงายขึ้น ท้ังนี้ตัวแบบนโยบายสาธารณจะมีความหลากหลาย 

มีการเปลี่ยนแปลงไปและเกิดตัวแบบใหม ๆ ขึ้นตามสภาวะแวดลอมในทางนโยบายท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลงไป 

ดาย (Dye, 1984: 19) ไดกลาววา 4

1
 ตัวแบบนโยบายสาธารณะ หมายถึง กรอบสําหรับ

ใชในการวิเคราะห (Framework for analysis) ซ่ึงถูกสรางขึ้นมาเพ่ือประโยชนตาง ๆ ไดแก ประการ

แรกชวยใหความคิดเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะไดงายและกระจางชัด ประการท่ีสอง 

ระบุลักษณะสําคัญของปญหานโยบาย ประการท่ีสาม ชวยในการสื่อความหมายกับผูอ่ืน โดยมีจุดเนน

ท่ีลักษณะสําคัญของชีวิตการเมือง ประการท่ีสี่ มุงสรางความเขาใจนโยบายสาธารณะใหดีขึ้นโดยเนน

วาสิ่งใดสําคัญหรือไมสําคัญและประการสุดทาย เพ่ือชวยอธิบายนโยบายสาธารณะและการพยากรณ

ผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 

 วิธีการศึกษานโยบายโดยการใชตัวแบบ (Model) มีขอสมมุติฐานวานโยบายสาธารณะ

เปนระบบยอยระบบหนึ่งภายในระบบการเมือง5

2
 ฝายการเมืองกําหนดนโยบาย ทําใหการเมืองเปน

ปจจัยสําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตัวแบบตาง ๆ ท่ีใชศึกษาการกําหนดนโยบาย ไดแก 

ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite model) ตัวแบบกลุม (Group model) ตัวแบบระบบ (System model)  

1 
ธันยวัฒน รัตนสัค, นโยบายสาธารณะ (เชียงใหม: คนึงกิจการพิมพ, 2555), 46. 

2
 มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการ และการวิเคราะห

(เชียงใหม: คนึงกิจการพิมพ, 2548), 48. 
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ตัวแบบสถาบัน (Institution model) ตัวแบบกระบวนการ (Process model) ตัวแบบหลักเหตุผล 

(Rational model) และตัวแบบการเปลี่ยนแปลงในสวนเพ่ิม (Incremental model) 6

3
 โดยในท่ีนี้จะ

กลาวถึง ตัวแบบสองตัวแบบ คือ ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite model) และตัวแบบระบบราชการ 

 2.1.1 ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite model)7

4 
 

   ตัวแบบชนชั้นนํ า ( Elite model)
  
พิจ ารณาวาการกํ าหนดนโยบา ย

สาธารณะในระบบการเมืองบางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาท่ัวไปท่ีปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยท่ียังไมเจริญเต็มท่ี การปกครองมักอยูภายใตอิทธิพลทางความคิดและความ

ตองการของกลุมชนชั้นนําในสังคมนั้น ๆ เหตุท่ีเปนเชนนี้ ก็เพราะวาประชาชนสวนใหญไมสนใจตอ

กิจกรรมบานเมือง ทําใหผูนําสามารถเปดเผยหรือปดบังขาวสารตามท่ีผูนําตองการได โดยเหตุนี้     

จึงไมเปนเรื่องยากท่ีจะปกครอง 

    สมมุติฐานของตัวแบบผูนําวา ในสังคมมีคนสองกลุม คือ คนกลุมแรกเปน

คนกลุมนอยแตเปนผูมีอํานาจ และคนกลุมท่ีสองเปนคนกลุมใหญแตไมมีอํานาจ มีเพียงคนกลุมแรก

เทานั้นท่ีทําหนาท่ีจัดสรรทรัพยากรท่ีมีคุณคาใหกับสังคมในรูปแบบการกําหนดนโยบายสาธารณะ   

คนกลุมนอยท่ีทําหนาท่ีเปนผูปกครองมักจะเปนผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง   

   การเปลี่ยนแปลงของคนพวกท่ีสองซ่ึงไมใชชนชั้นผูนําไปสูการเปนชนชั้น

ผูนํามักดําเนินการไปอยางชา ๆ และตอเนื่องท้ังนี้ เพ่ือเปนการธํารงรักษาระบบและหลีกเลี่ยงการ

ปฏิวัติ และการท่ีคนพวกท่ีสองจะเปลี่ยนไปสูชนชั้นผูนําจะตองไดรับฉันทานุมัติ (Consensus) ของคน

พวกท่ีหนึ่งและยอมรับคานิยมของคนพวกท่ีหนึ่ง 

    ชนชั้นนําโดยท่ัวไปมักจะยอมรับคานิยมพ้ืนฐานของระบบสังคมรวมกันและ

พยายามธํารงรักษาระบบไว นโยบายสาธารณะไมไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการของประชาชน

สวนใหญในสังคม แตเปนการสะทอนถึงคานิยมของชนชั้นนํามากกวา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ   

ในนโยบายจึงเปนการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปมากกวาการเปล่ียนแปลงอยางถอนราก   

ถอนโคนหรือการปฏิวัติ 

    โดยท่ัวไปชนชัน้ผูนําจะไดรับอิทธิพลจากประชาชนสวนใหญของสังคมนอย 

เนื่องจากประชาชนเฉื่อยชาไมสนใจการเมือง ดังนั้นผูนําจึงมีอิทธิพลตอประชาชนมากกวาท่ีประชาชน

มีอิทธิพลตอผูนํา 

 

 

3
 เรืองวิทย เกษสุวรรณ, นโยบายสาธารณะ  (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ, 2550), 84. 

4
 มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ  (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2556), 71. 
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ภาพท่ี 2.1 แผนภาพแสดงตัวแบบผูนํา, มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ  (กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอรเน็ท, 2556), 71. 

   โดยสรุปแลว ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite model) สามารถสะทอนใหเห็น

ความเปนจริงของสังคมหลายประการ คือ การท่ีมีคนกลุมนอยทําหนา ท่ีปกครองคนกลุมใหญ ท้ังนี้

อาจเปนเพราะขาดความรูความเขาใจ ขาดแรงจูงใจทางการเมือง เนื่องจากถูกปกครองดวยคน    

กลุมนอยมาเปนเวลานานจึงเกิดความเฉื่อยชาทางการเมือง  

   อยางไรก็ตาม ตัวแ บบชนชั้นนํา (Elite model) ก็มีจุดออนในการ

มองขามความสําคัญของการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของขาราชการและประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการมีบทบาทสําคัญยิ่งในการริเริ่ม หรือเสนอนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

นโยบายท่ีเปนเรื่องทางดานเทคนิค 

 2.1.2 ตัวแบบระบบราชการ  (Bureaucratic Model)5
 

   การนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวของกับอํานาจขององคการซ่ึงไมไดอยู ท่ี

ผูบริหารระดับสูงหรือบุคลากรคนใดคนหนึ่งซ่ึงดํารงตําแหนงตามอํานาจหนา ท่ีท่ีเปนทางการ       

ขององคการ อํานาจท่ีแทจริงขององคการกระจายอยู ท่ีสมาชิกหรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติโดยท่ี

ผูบริหารไมสามารถควบคุมได กลาวคือ ผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถใชดุลยพินิจวิจารณญาณในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ความเขาใจสภาพความเปนจริงในการใหบริการของผู กําหนด

5
 เรื่องเดียวกัน, 91. 

ประชาชน 

ชนชั้นนํา 

เจาหนาท่ีของรัฐและผูบริหาร 

ดําเนินงานตามนโยบาย 

กําหนดและสั่งการนโยบาย 
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นโยบายหรือผูบริหารในระดับตาง ๆ และการยอมรับนโยบายแลวปรับแนวทางการปฏิบัติงาน      

ตามนโยบายใหเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีประจําวันของผูปฏิบัติงานมีผลตอความสําเร็จของนโยบาย 

   จากตัวแบบนี้สังเกตไดวา สําหรับประเทศพัฒนาแลวฝายการเมืองจะมี

บทบาทอยางมากตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ สวนขาราชการจะมีบทบาทนําเอานโยบาย      

ไปปฏิบัติในประเทศพัฒนาแลวขาราชการ คือ ผูหนึ่งท่ีเปนผูเสนอขอมูลในการกําหนดนโยบายตอฝาย

การเมือง แตในทางปฏิบัติขาราชการจะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะผาน 2 ชองทาง คือ 

การใหขอมูลและการมีอิทธิพล 

 

2.2 วร รณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 จากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ไดมีขอคิดเห็นตาง ๆ 

จากสังคม ซ่ึงมีท้ังแนวทางท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย โดยไดมีการใหเหตุผลในแงมุมท่ีตางกัน เชน 

 กลุมไทยแลนดบีบอยอ่ิงสตรีท ไดออกแคมเปญ คัดคาน รางพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารองอยางถาวร ผานเว็บไซต Change.org
6
  มีผูสนับสนุนท้ังสิ้น 10,079 คน โดยไดใหเหตุผลในการ

คัดคานพระราชบัญญัติวา ไมมีความจําเปนท่ีจะเรียกคนจํานวนมากเขามาฝกกําลังสํารอง เพราะการ

ระดมกําลังพลในลักษณะบังคับเปนการมุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ อีกท้ังการเรียกคนจํานวนมาก

เขามาฝกยังเปนการกระทบกับหนาท่ีการงาน การประกอบอาชีพของบุคคลท่ีจะถูกเรียกเขามาฝกอีก

ท้ังยังกระทบกับการพัฒนาประเทศอีกดวย “กลุมของพวกเราขอเปนตัวแทนเสียงของชายไทย     

และผูท่ีไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เราไมตองการใหมีการซํ้าเติมผู ท่ีบากบั่นเรียนรด.   

มา 3 ป จับไดใบดํา หรือผูท่ีเกณฑทหาร ประเทศชาติตองการสิทธิมนุษยชนท่ีเทาเทียมกัน ทุกคน     

มีอาชีพเปนหลักเปนแหลง ทุกคนตางมีความฝนของตัวเอง กลุมของเราอยากทําเพ่ือประเทศชาติ     

ไปแขงขันบีบอยในเวทีนานาชาติ แลวถาวันหนึ่งเราถูกเรียกตัวเปนกําลังพลสํารอง เราก็ไมสามารถ

เปนตัวแทนชาติได...กรุณาอยาดับฝนของเรา” 

 ภัควดี วีระภาสพงษ นักเขียนนักแปลอิสระ ไดเขียนบทความในเว็บไซตศูนยขอมูล & 

ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง หรือ TCIJ  เรื่อง “พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง: เสนทางสูรัฐทหารและรัฐ

6
 Thawin Khamchantuek, “คัดคานรางพ.ร.บ.กําลังพลสํารองอยางถาวร,” 

https://www.change.org/p/สภานิติบัญญัติแหงชาติ-คัดคาน-ราง-พรบ-กําลังพลสํารองอยางถาวร 

(สืบคนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560). 
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ลมเหลว” 1 0

7
 เม่ือวันท่ี 17 พ.ย. 2558 มีเนื้อหาไมเห็นดวยกับการออกพ.ร.บ.กําลังพลสํารอง อาจเปน

การสรางรัฐทหารสมบูรณแบบขึ้นมาในประเทศไทย  โดยการเกณฑชายไทยเขารับการอบรมฝกทหาร 

พรอมกับปรับทัศนคติ และอาจเปดชองใหกองทัพสามารถเกณฑบุคคลท่ีมีความเห็นแตกตา ง       

ปรับทัศนคติโดยไมถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือทําใหการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางดาน 

ถูกกฎหมาย ท้ังนี้ในกรณีท่ีเกิดการรัฐประหารขึ้น พระราชบัญญัติกําลังพลสํารองจะเปนเครื่องมือ   

ใหรัฐใชในการเรียกประชาชนท่ีเปนกําลังพลสํารองเขามาอยูในความควบคุมแทนท่ีการชุมนุมตอตาน

การรัฐประหารท่ีอาจเกิดขึ้นของประชาชน 

 สําหรับในแงเศรษฐกิจ ภัควดี วีระภาสพงษ ไดใหความเห็นวาพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารองจะทําใหสูญเสียดานเศรษฐกิจเนื่องจาก คนวัยทํางานจะตองหยุดงานเพ่ือไปรายงานตัว        

ในคายทหาร โดยท่ีนายจางถูกบังคับใหจายเงินคาตอบแทนนับเปนการซํ้าเติมภาวะสังคมผูสูงอาย ุ        

ท่ีเปนแรงงานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจกําลังเปนประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึง อีกท้ังกองทัพยังไมมี

หลักเกณฑท่ีแนนอนในการจายคาตอบแทนใหกับผูประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นใน

ปจจุบัน 

 พล.อ.สิงหศึก กลาววา  ประชาชนไมควรต่ืนตระหนกกับกฎหมายท่ีเพ่ิงประกาศใช     

การเรียกกําลังพลสํารองเปนสิ่งท่ีเคยปฏิบัติกันมาเปนปกติอยูแลว โดยกอนหนานี้ มีกฎหมายจํานวน  

4 ฉบับ ท่ีเก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497, พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ขาราชการทหาร พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติ    

จดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนการนําขั้นตอนตามกฎหมายเดิม   

ท่ีเคยใชกันอยูแลวมารวบรวมใหมเปนพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง1 1

8
 

 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม ไดกลาววา ขอใหประชาชน      

ไดรับทราบและมีความเขาใจรวมกันครับวา รางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... ฉบับนี้     

เปนประโยชนกับประเทศชาติในภาพรวม โดยมีไวเพ่ือบริหารจัดการหมุนเวียนคนในชาติใหมีสวนรวม

เตรยีมความพรอมในการปองกันประเทศ และการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตของชาติ 1 2

9
        

ซ่ึงประเทศตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และประเทศอ่ืน ๆ ตางก็มีกฎหมายในลักษณะ

7
 ภัควดี วีระภาสพงษ, “พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง: เสนทางสูรัฐทหารและรัฐลมเหลว,” 

http://www.tcijthai.com/news/2015/17/article/5897 (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560). 
8
 ILAW, “สนช.ชี้ อยาต่ืนตระหนกกับพ.ร.บ.กําลังพลสํารองแคเอาของเกามารวมใหม,” 

https://ilaw.or.th/node/3937 (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560). 
9
 ขาวสดรายวัน, “กห.แจงรายละเอียด-พ.ร.บ.กําลงัพลสํารอง,” 

http://daily.khaosod.co.th/view_news.php? (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560).  
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เชนนี้เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงแหงรัฐ อีกท้ังไมเปนภาระดานงบประมาณในยามปกติท่ีกองทัพ

ไมสามารถดํารงสภาพกําลังรบไวในคราวเดียวกันเปนจํานวนมาก 

  

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 จากการการศึกษาพบวามีงานวิจัยจํานวนหนึ่งเก่ียวกับกําลังพลสํารองซ่ึงมีประโยชน

สําคัญในการทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง ไดแก 

นายณัฐวุฒิ สมบูรณยิ่ง ไดศึกษาเรื่อง ความเหลื่อมล้ําในกระบวนการผลิตกําลังสํารอง

ของกองทัพไทย 1 3

10
 พบวากระบวนการผลิตกําลังสํารองของกองทัพระหวางประเภทนักศึกษาวิชาทหาร

และพลทหารกองประจําการมีความเหลื่อมล้ํากันใน 3 ดาน คือ 1) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการ

คัดเลือก 2) ความเหลื่อมล้ําดานการไดรับการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมกัน และ 3) ความเหลื่อมล้ําดานการ

บรรจุเปนกําลังสํารอง โดยมีขอคนพบวาการท่ีสภาพสังคมของรัฐไทยมีความเหลื่อมล้ําในหลายดาน 

เม่ือพลเรือนของรัฐท่ีอยูในสภาพสังคมท่ีมีปญหาความเหล่ือมลํ้าดังกลาวเขา สูกระบวนการผลิต   

กําลังพลสํารองแลว กระบวนการผลิตกําลังพลสํารองกลับผลิตซํ้า ความเหลื่อมล้ํา ซ่ึงไดแผขยายและ

สงผลถึงประเด็นเรื่องความมีคุณภาพของกําลังพล 

ทหารกองประจําการและกําลังพลสํารองตามมา ซ่ึงสะทอนนัยสําคัญของกําลังพลของ

กองทัพท่ีจะเปนกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจทามกลางภัยดานความม่ันคงในรูปแบบใหม โดยไดให

ขอเสนอในระดับรัฐไทยวาควรมีแนวนโยบายในการแกปญหาความเหล่ือมลํ้าเพ่ือใหการพัฒนา

ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และขอเสนอในระดับกองทัพควรมีการปฏิรูประบบกําลังพล  

อยางเรงดวน โดยเฉพาะการปฏิรูปการเกณฑทหาร เชน การใชระบบสมัครใจและการจูงใจโดย

สวัสดิการความเปนอยูท่ีดีของกําลังพล เปนตน 

พันเอกสีหนาท วงศาโรจน ไดทําการศึกษาเรื่องอุปสรรคท่ีมีผลตอการพัฒนากําลัง

สํารองเพ่ือความพรอมรบของกองทัพบกไทย ศึกษาเฉพาะกรณี ระบบการฝกศึกษาของกําลังสํารอง 1 4

11
 

ผลการศึกษาพบวา ระบบการฝกศึกษาของกําลังสํารองมีปญหาในเรื่องหวงเวลาการฝกท่ีใชเวลานาน 

10
 ณัฐวุฒิ สมบูรณยิ่ง, “ความเหลื่อมล้ําในกระบวนการผลิตกําลังสํารองของกองทัพไทย ,”

(สาระนิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2556). 
11

 สีหนาท วงศาโรจน, “อุปสรรคท่ีมีผลตอการพัฒนากําลังสํารองเพ่ือความพรอมรบของ

กองทัพบกไทย ศึกษาเฉพาะกรณี ระบบการฝกศึกษาของกําลังพลสํารอง,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540). 

 

                                                                 



Ref. code: 25605703011139YVG

11 
 

ขาดแคลนบุคลาการท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ ความไมพรอมของสถานท่ีฝก อุปกรณเครื่องชวย

ฝกตลอดจนหลักสูตรการฝกลาสมัย ระบบการติดตามประเมินผลท่ีขาดประสิทธิภาพ อุปสรรคเหลานี้

สงผลตอการพัฒนาระบบกําลังพลสํารอง โดยไดมีขอเสนอแนะจํานวนหนึ่ง ซ่ึงหนึ่งในขอเสนอแนะ 

คือ การต้ังคณะกรรมการกําลังสํารองแหงชาติซ่ึงเกิดขึ้นในพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 
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บทที่ 3 

ที่มาของพระราชบัญญัต ิกําล ังพลส ํารอง พ.ศ. 2558 

 

3.1 ที่มาของพระราชบญัญตัิกาํลังพลสาํรอง พ.ศ. 2558 

 

 กองทัพไทยท่ีถือวาเปนกองทัพสมัยใหมซ่ึงเปนกลไกรัฐสมัยใหมไดถือกําเนิดขึ้นพรอมกับ

การเกิดรัฐสมัยใหมในสมัยรัชการท่ี 5 โดยนับแตมีการกําเนิดขึ้นของกองทัพสมัยใหม การบริหาร

จัดการกําลังพลของกองทัพถือเปนความสําคัญเรงดวนในการท่ีจะตองจัดการการตัดใจในการเลือก

รูปแบบวิธีการในการจัดการกําลังพลของกองทัพ เปนปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางรัฐกับปจเจก      

และมีผลตอพลังอํานาจทางทหารของรัฐซ่ึงยอมมีผลสัมพันธโดยตรงกับความม่ันคงแหงรัฐ  

 กําลังพลสํารองเปนวิธีการในการจัดการกําลังพลของกองทัพท่ีใชกันอยางแพรหลาย   

ในกองทัพตาง ๆ ท่ัวโลก เนื่องจากภารกิจของทหารนั้นสงผลโดยตรงตอความม่ันคงแหงรัฐ ดังนั้น

ระบบกําลังสํารองจะเปนหลักประกันวา ในยามศึกสงความ หรือความจําเปนอ่ืนใดท่ีตองใชกําลังพล

เพ่ิมเติมจากกําลังประจําการ กองทัพจะสามารถระดมกําลังพลสํารองได อีกท้ังระบบกําลังสํารอง    

ยังเปนหลักประกันใหกองทัพสามารถลดขนาดของกําลังประจําการในยามสงบลงได ซ่ึงเปนการ      

ลดความตองการงบประมาณลงกวาการคงกําลังพลในอัตราพรอมรบลงไดมาก 

 รัฐไทยไดมีการบริหารจัดการกําลังพลโดยใชระบบกําลังสํารองมายาวนาน โดยกอน     

มีการเสนอรางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง การจัดกําลังพลสํารองไดถูกกําหนดโดยกฎหมายตาง ๆ        

อยางนอย 4 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497, พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ขาราชการทหาร พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติ    

จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 

 รางพระราชบัญญัติกําลังพลสาํรองพ.ศ. .... นั้น ไดเคยถูกเสนอโดยกระทรวงกลาโหม            

ตอคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการ

เสนอครั้งแรกเม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 2549 ซ่ึงหลังจากนั้นไดมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือ 19 พ.ค. 2552 แตหลังจากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล          

รางกฎหมายก็ไดตกไป1 5

1
 

1
 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “สรุปประเด็นขอเสนอและความคิดเห็นประเด็นสําคัญ

ของมติ,” http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=206837 (สืบคนเม่ือ

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
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 ตอมาไดมีการเสนอรางกฎหมายโดยกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา เม่ือวันท่ี 7 ก.ค. 2558 คณะรัฐมนตรไีดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง 

พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ซ่ึงในการเสนอนั้นกระทรวงกลาโหม

ไดใหเหตุผลความจําเปน คือ เนื่องจากภารกิจดานการปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคง         

กา ร พิทักษรั กษาสถาบั นพร ะ มหา ก ษัตริ ย แ ละกา รพัฒนา ประเทศเป นภา ร กิจ หลักของ

กระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว กระทรวงกลาโหมตองจัดใหมีกําลังพลท่ีพรอมปฏิบัติ

หนาท่ี แตดวยขอจํา กัดดานงบประมาณจึงไมสามารถดํารงสถานภาพกําลังรบไวคราวเดียวกัน   

จาํนวนมากจาํเปนตองใชการหมุนเวียนกําลัง ซ่ึงการจัดระบบกําลังพลสํารองท่ีเขมแข็งจะเปน       

สวนเสริมใหการปฏิบัติหนาท่ีของกระทรวงกลาโหมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสมควรกําหนดให   

มีระบบกําลังพลสาํรองโดยกําหนดประเภทบุคคลท่ีเปนกําลังพลสํารอง การดําเนินการท้ังหลาย

เก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารอง รวมถึงการกําหนดหนา ท่ีและสิทธิของการรับราชการทหารของ    

กําลังพลสํารอง ใหชัดเจนเพ่ือ เปนการพัฒนาร ะบบกําลังพลสํ ารองอันจะทําใหการจัดเตรีย ม         

และการใชกําลังพลสํารองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1 6

2
 

 17 ก .ค.  25 58 ท่ี รัฐสภา การปร ะชุมสภา นิติบัญญัติแหงชาติ  (สนช. ) โ ดย มี             

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปนประธานการประชุม ไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

กําลังพลสํารอง พ.ศ. .... ซ่ึงนําเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเปนวาระแรก เพ่ือกําหนดใหมีกําลังพลสํารอง         

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม โดยกําหนดประเภทของ

บุคคลท่ีจะเปนกําลังพลสํารอง รวมถึงการกําหนดหนาท่ีและสิทธิของกําลังพลสํารองในการเขารับ

ราชกา รทหาร ใหชัดเจน เพ่ือเปน การพัฒนากิจการกําลั งพลสํ ารองใหมีประ สิทธิภา พยิ่งขึ้ น          

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมไดชี้แจงถึงสาระสําคัญของราง 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ หลังจากนั้นสมาชิก สนช. ไดลุกขึ้นอภิปรายและต้ังคําถาม โดยสวนใหญ    

เห็นดวยกับการเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือปฏิบัติราชการในการปองกันและแกไขปญหากรณีเกิด      

ภัยพิบัติ สวนการต้ังคําถามมีขอหวงใยวา ถามีการเรียกฝกเปนระยะเวลายาวนาน อาจทําใหกระทบ

ตอการประกอบอาชีพสวนตัวของแตละคน จะเสียโอกาสในการทํางาน พล.อ.อุดมเดช ไดตอบ       

ขอซักถามวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกําลังสํารองเขามาเปน

ฉบับเดียว เรื่องระยะเวลาในการเรียกฝกนั้นไมยาวนาน จะใชเวลาท้ังหมดเพียง 10 วันในการทําให

เกิดภาระตอเจาของกิจการและลูกจาง การเรียกกําลังพลสํารองเปนความจําเปนท่ีตองทําใหเกิดความ

2
 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “สรุปประเด็นขอเสนอและความคิดเห็นประเด็นสําคัญ

ของมติ,” http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99314514 (สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
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ชํานาญและพรอมปฏิบัติหนาท่ีในทันทีทันใด สวนระยะเวลาในการแจงลวงหนาและกําหนดหวงเวลา

ในทางปฏิบัติมีการสงแจงลวงหนาเปนเดือนอยูแลว ท่ีระบุวาใหสงกอน 7 วันกําหนดเปนมาตรฐานไว 

ตอมาสมาชิก สนช. ไดลงมติเห็นชอบในวาระแรกขั้นรับหลักการรางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง 

พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 189 ตอ 0 งดออกเสียง 4 พรอมต้ังคณะกรรมาธิการ 19 คน แปรญัตติ

ภายใน 15 วัน โดยมีกรอบเวลาการทํางานใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 1 7

3
  

 เม่ือวันท่ี 12 พ.ย. 2558 ราง พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง ผานการพิจารณาของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้  

 1. กํ าหนดใหมีคณะ กรรมกา รกํ าลังพล สําร อง เรี ยกโดยย อว า “คกส.” ซ่ึง มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ โดย คกส.    

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารองและการปรับปรุงแกไข

กฎหมายท่ีเก่ียวกับกําลังพลสํารอง กําหนดแนวทางการปฏิบัติและแกไขปญหาเก่ียวกับกิจการ    

กําลังพลสํารอง เสนอแนะแผนพัฒนากิจการกําลังพลสํารองและกําลังสํารองอ่ืน ๆ และเสนอแนะการ

กําหนดสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกกําลังพลสํารองและนายจางท่ีใหความรวมมือสนับสนุนใหลูกจาง 

ซ่ึงเปนกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้  

 2. กําหนดใหกรมการสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทําหนา ท่ี

สํานักงานเลขานุการของ คกส. มีอํานาจหนาท่ีวางแผนและประสานงานการดําเนินการของ คกส. 

รวบรวมเอกสารและขอมูลตลอดจนสงเสริมการประชาสัมพันธในกิจการกําลังพลสํารองเปนศูนยกลาง

การติดตอประสานงานในการดําเนินงานท้ังปวงเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารองหรือปฏิบัติการอ่ืนใด

ตามท่ี คกส. มอบหมาย  

 3. กําลังพลสํารองมีหนาท่ีดังตอไปนี้  

  3.1 เขารับราชการทหารในการเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร 

เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม หากหลีกเลี่ยงขัดขืนไมเขารับราชการทหาร   

ตองระวางโทษอาญา 

  3.2 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล หรือแกไขเลขประจําตัวประชาชน      

ใหแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปยังหนวยทหารท่ีตนมีรายชื่อบรรจุอยู หากไมปฏิบัติตามตองระวาง

โทษอาญา  

3
 ผูจัดการออนไลน, “สนช.รับหลักการราง พ.ร.บ.กําลังสํารอง-รางพ.ร.บ.จัดต้ังศาลอุทธรณ

คดีชํานาญพิเศษ,” http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID 

=9580000081013 (สืบคนเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
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 4. การเรียกกําลังพลสํารองและการระดมพล กําหนดใหอยูภายใตขอบเขตและ

วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยไดนําหลักการการเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา

ทหาร เพ่ือทดลองความพรั่งพรอม และการระดมพลมาจากขอบังคับ กห. วาดวยการเตรียมพล     

พ.ศ. 2515  

 5. กําลังพลสํารองมีสิทธิไดรับคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาพาหนะ คาเชา    

ท่ีพัก การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

 6. นายจางซ่ึงไมจายคาจางใหลูกจางซ่ึงเปนกําลังพลสํารองในวันลาเพ่ือรับราชการทหาร

ตามพระร าชบัญญัตินี้  โดยมีอัตราโทษทา งอา ญาเชนเดียวกับบทบัญญัติมาตรา 146 แห ง

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 25414
 

 เม่ือวันท่ี 8 ธ.ค. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... เก่ียวกับการวางกรอบเพ่ือเปนแนวทาง

ในการเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร การกําหนดสิทธิประโยชนใหแกกําลังพลสํารองซ่ึง

เปนผูประกอบกิจการหรืออาชีพอิสระ และสมควรดําเนินการออกขอบังคับเพ่ือวางหลักเกณฑกําหนด

แนวทางเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการนําโทษทางวินัยมาใชบังคับแกกระทําความผิด ตามท่ีสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอ และมอบหมายให

กระทรวงกลาโหมรับไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตดังกลาว และสรุปผล

การพิจารณาหรือผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวมแลวสงใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป1 9

5
 

 เม่ือวันท่ี  31  พ.ค .  2 55 9 คณะ รัฐมนตรีไดอนุ มัติ ในหลักกา รอนุมั ติหลักกา ร             

รางกฎกระทรวงวาดวยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดเวลาการเปน

กําลังพลสํารอง การยกเวนการเปนกําลังพลสํารอง การพนจากการเปนกําลังพลสํารอง การผอนผัน 

ใหกําลังพลสํารองไมตองเขารับราชการทหาร และกรณีท่ีไมถือวาเปนการหลีกเล่ียงขัดขืนไมเขารับ

ราชการทหาร รวมถึงการแจงคําสั่งเรียกโดยวิธีการอ่ืนเม่ือมีการระดมพล ตามท่ีกระทรวงกลาโหม

เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และให

4
  ไทยรัฐฉบับพิมพ, “กฎหมายใหม เรียกระดมพล,” 

https://www.thairath.co.th/content/549725 (สืบคนเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
5
 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “สรุปประเด็นขอเสนอและความคิดเห็นประเด็นสําคัญ

ของมติ,” http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99317042 (สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
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กระทรวงกลาโหมเรงรัดการออกกฎหมายลําดับรองตามมาตรา 15 (1) และวรรคสาม, มาตรา 16 

วรรคสอง, มาตรา 18 วรรคหนึ่ง, มาตรา  21, มาตรา 28,  มาตรา 34 และมาตรา 36 แห ง

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 เพ่ือใหกฎหมายแมบทมีผลใชบังคับโดยสมบูรณและ

สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ2 0

6
 

 เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการกําลังพลสํารอง จํานวน 5 คน ตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ตามท่ี

กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    

ท่ีแตงต้ังประกอบดวย พลเอก ธนดล เผาจินดา , นายพรชาติ บุนนาค, พลเอก อภิชัย ทรงศิลป       

นายประพันธ ปุษยไพบูลย และ พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ2 1

7
    

 

3.2 ปฏ ิกิร ิยาของสังคมผานสื่อตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

 

 การประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 มีปฏิกิริยาจากสังคม         

ท่ีหลากหลาย โดยสามารถจําแนกเปนกลุมหลัก ๆ 2 กลุม คือ กลุมท่ีเห็นดวยกับการประกาศใช

พระราชบัญญัติและกลุมท่ีไมเห็นดวย ซ่ึงท้ัง 2 กลุมมีเหตุผลท่ีแตกตางกันไป 

 กลุมท่ีไมเห็นดวยกับการออกพระราชบัญญัติไดใหเหตุผลวา กําลังพลหลักเองนาจะมี

ความเพียงพออยูแลว โดยสัดสวนกําลังพลหลักตออัตราประชากรของไทยสูงกวาหลายประเทศรวมท้ัง

ประเทศมหาอํานาจทางการทหารอยางสหรัฐฯ นอกจากนั้น การมีกฎหมายดังกลาวยังอาจสรางความ

ไมแนนอนใหแกภาคธุรกิจ ท้ังประเทศไทยเองก็ไมมีแนวโนมท่ีจะทําสงครามกับประเทศเพ่ือนบาน 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอาเซียนมีแตจะทําใหความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานมีความใกลชิดกัน

มากขึ้น แนวโนมจึงนาจะเปนการลดกําลังพลหลักมากกวาการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการเรียกกําลัง

พลสํารอง ตัวอยางปฏิกิริยาของกลุมท่ีไมเห็นดวยกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ไดแก 

6
 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “สรุปประเด็นขอเสนอและความคิดเห็นประเด็นสําคัญ

ของมติ,” http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99319648 (สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
7
 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “สรุปประเด็นขอเสนอและความคิดเห็นประเด็นสําคัญ

ของมติ,” http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99319857 (สืบคน

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560). 
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 กลุมไทยแลนดบีบอยอ่ิงสตรีท ไดออกแคมเปญ คัดคานรางพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารองอยางถาวรผานเว็บไซต Change.org มีผูสนับสนุนท้ังสิ้น 10,079 คน โดยไดใหเหตุผลในการ

คัดคานพระราชบัญญัติวา ไมมีความจําเปนท่ีจะเรียกคนจํานวนมากเขามาฝกกําลังสํารอง เพราะการ

ระดมกําลังพลในลักษณะบังคับเปนการมุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ อีกท้ังการเรียกคนจํานวนมาก

เขามาฝกยังเปนการกระทบกับหนาท่ีการงาน การประกอบอาชีพของบุคคลท่ีจะถูกเรียกเขามาฝก  

อีกท้ังยังกระทบกับการพัฒนาประเทศอีกดวย “กลุมของพวกเราขอเปนตัวแทนเสียงของชายไทยและ

ผูท่ีไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เราไมตองการใหมีการซํ้าเติมผูท่ีบากบั่นเรียนรด.มา 3 ป 

จับไดใบดํา หรือผูท่ีเกณฑทหาร ประเทศชาติตองการสิทธิมนุษยชนท่ีเทาเทียมกัน ทุกคนมีอาชีพเปน

หลักเปนแหลง ทุกคนตางมีความฝนของตัวเอง กลุมของเราอยากทําเพ่ือประเทศชาติไปแขงขันบีบอย

ในเวทีนานาชาติ แลวถาวันหนึ่งเราถูกเรียกตัวเปนกําลังพลสํารองเราก็ไมสามารถเปนตัวแทนชาติได...

กรุณาอยาดับฝนของเรา” 2 2

8
 

 ภัควดี วีระภาสพงษ นักเขียนนักแปลอิสระ ไดเขียนบทความในเว็บไซต ศูนยขอมูล &

ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง หรือ TCIJ  เรื่อง “พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง: เสนทางสูรัฐทหารและรัฐ

ลมเหลว” 2 3

9
 เม่ือวันท่ี 17 พ.ย. 58 มีเนื้อหาไมเห็นดวยกับการออกพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง    

อาจเปนการสรางรัฐทหารสมบูรณแบบขึ้นมาในประเทศไทย  โดยการเกณฑชายไทยเขารับการอบรม

ฝกทหารพรอมกับปรับทัศนคติ และอาจเปดชองใหกองทัพสามารถเกณฑบุคคลท่ีมีความเห็นแตกตาง        

ปรับทัศนคติโดยไมถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือทําใหการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางดาน 

ถูกกฎหมาย ท้ังนี้ในกรณีท่ีเกิดการรัฐประหารขึ้น พ.ร.บ.กําลังพลสํารองจะเปนเครื่องมือใหรัฐใชใน

การเรียกประชาชนท่ีเปนกําลังพลสํารองเขามาอยูในความควบคุมแทนท่ีการชุมนุมตอตานการ

รัฐประหารท่ีอาจเกิดขึ้นของประชาชน 

 สําหรับในแงเศรษฐกิจ ภัควดี วีระภาสพงษ ไดใหความเห็นวาพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารองทําใหสูญเสียดานเศรษฐกิจเนื่องจากคนวัยทํางานจะตองหยุดงานเพ่ือไปรายงานตัวในคาย

ทหารโดยท่ีนายจางถูกบังคับใหจายเงินคาตอบ นับเปนการซํ้าเติมภาวะสังคมผูสูงอายุ ท่ีเปนแรงงาน 

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจกําลังเปนประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึง อีกท้ังกองทัพยังไมมีหลักเกณฑท่ี

แนนอนในการจายคาตอบแทนใหกับผูประกอบอาชีพอิสระซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน 

8
 Thawin Khamchantuek, “คัดคานรางพ.ร.บ.กําลังพลสํารองอยางถาวร,” 

https://www.change.org /p/สภานิติบัญญัติแหงชาติ-คัดคาน-ราง-พรบ-กําลังพลสํารองอยางถาวร 

(สืบคนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560). 
9
 ภัควดี วีระภาสพงษ, “พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง: เสนทางสูรัฐทหารและรัฐลมเหลว,” 

http://www.tcijthai.com/news/2015/17/article/5897 (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560). 
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 กลุมท่ีเห็นดวยกับการออกพระราชบัญญัติไดใหเหตุผลวาเปนการรองรับหนา ท่ีของ

กระทรวงกลาโหมในการปองกันประเทศปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติและชวยเหลือประชาชน  

โดยการมีกฎหมายดังกลาวเพ่ือเปนการเตรียมการบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน      

เม่ือประสบกับภัยพิบัติสาธารณะ โดยการเปดชองใหสามารถเรียกกําลังสํารองมาเสริมกับกําลังหลัก  

ท่ีมีอยู อีกท้ังพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนเพียงการรวบรวมกฎหมายเดิมท่ีบังคับใชอยูกอนแลวมารวมไว

ในกฎหมายฉบับเดียวกัน ตัวอยางปฏิกิริยาของกลุมท่ีเห็นดวยกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง   

พ.ศ. 2558 ไดแก 

 พล.อ.สิงหศึก กลาววาประชาชนไมควรต่ืนตระหนกกับกฎหมายท่ีเพ่ิงประกาศใช     

การเรียกกําลังพลสํารองเปนสิ่งท่ีเคยปฏิบัติกันมาเปนปกติอยูแลว โดยกอนหนานี้ มีกฎหมายจํานวน  

4 ฉบับท่ีเก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497, พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ขาราชการทหาร พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติ    

จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนการนําขั้นตอนตามกฎหมายเดิม   

ท่ีเคยใชกันอยูแลวมารวบรวมใหมเปนพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง2 4

10
 

 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม ไดกลาววา "ขอใหประชาชน  

ไดรับทราบและมีความเขาใจรวมกันครับวา รางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. .... ฉบับนี้     

เปนประโยชนกับประเทศชาติในภาพรวม โดยมีไวเพ่ือบริหารจัดการหมุนเวียนคนในชาติใหมีสวนรวม

เตรยีมความพรอมในการปองกันประเทศ และการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตของชาติ        

ซ่ึงประเทศตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และประเทศอ่ืน ๆ ตางก็มีกฎหมายในลักษณะ

เชนนี้เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงแหงรัฐ อีกท้ังไมเปนภาระดานงบประมาณในยามปกติท่ีกองทัพ

ไมสามารถดํารงสภาพกําลังรบไวในคราวเดียวกันเปนจํานวนมาก"2 5

11
 

 

 

 

10
 ILAW, “สนช.ชี้ อยาต่ืนตระหนกกับพ.ร.บ.กําลังพลสํารองแคเอาของเกามารวมใหม,” 

https://ilaw.or.th/node/3937 (สืบคนเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560). 
11

 ขาวสดรายวัน, “กห.แจงรายละเอียด-พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง,” 

http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdORE13TURjMU9BPT

0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBeE5TMHdOeTB6TUE9PQ== (สืบคนเม่ือวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2560). 
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ภาพท่ี 3.1 แสดงลําดับเหตุการณท่ีเปนท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ

เห็นชอบรางพ.ร.บ. 

กําลังพลสํารอง พ.ศ. .... 
สนช. ไดลงมติเห็นชอบในวาระแรก 

ข้ันรับหลักการราง พ.ร.บ.กําลังพล

สํารอง พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 

189 ตอ 0 งดออกเสียง 4 

7 ก.ค. 58 

17 ก.ค. 58 

12 พ.ย. 58 

8 ธ.ค. 58 

31 พ.ค. 59 

14 มิ.ย. 59 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

จํานวน 5 คน  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง 

ราง พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง 

ผานการพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

หลักการรางกฎกระทรวง 

วาดวยกิจการกําลังพล

สํารอง พ.ศ. 2558 
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3.3 ตัวแบบนโยบายสาธารณะกับที่มาของพระราชบัญญตัิกาํลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

  

 จะเห็นไดวาการไดมาซ่ึงพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองนั้นในกระบวนการตาง ๆ ต้ังแต

เริ่มตนจนกระท้ังถึงการบังคับใชพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองลวนเปนผลมาจากการเสนอของ

ขาราชการและผูมีอํานาจตัดสินใจก็ตัดสินใจโดยมีการตอบสนองตอประชาชนนอยมาก แมวาจะมี

ปฏิกิริยาจากสังคมเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองแตก็ไมไดถูกนํามา

พิจารณาหรือสงผลตอกระบวนการออกพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองแตประการใด โดยหาก

พิจ ารณา ถึ งตั วแบบชนชั้ นนํ าก็ จ ะทํ าใหเ กิ ดควา มชัด เจ นในความสอดคล องของ ท่ีมาของ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารองกับตัวแบบชนชั้นนําดังจะเขียนเปนแผนภาพตอไปนี้  (กลาวถึงใน    

บทท่ี 2) 

 

   

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนภาพแสดงตัวแบบผูนํา, มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ  (กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอรเน็ท, 2556), 71. 

 

 แมวาผูนําจะมีอํานาจในการชี้น้ํา เพ่ือใหเกิดนโยบายท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน

ก็ตาม แตจะเห็นไดวาตัวแบบชนชั้นนํา (Elite model) ไดละเลย ในการพิจารณาบทบาทสําคัญ   

ของขาราชการในการใหขอเสนอทางนโยบาย ซ่ึงท้ังนี้ในกรณีนี้ คือ ขาราชการทหารเปนผู เสนอราง

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารองเพ่ือเขาสูกระบวนการตัดสินใจดังกลาว 

ประชาชน 

ชนชั้นนํา 

เจาหนาท่ีของรัฐและผูบริหาร 

ดําเนินงานตามนโยบาย 

กําหนดและสั่งการนโยบาย 
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บทที่ 4 

ความคิดเห ็นของเจ าหนาที่ทหาร  กําล ังพลส ํารอง และนายจ าง 

ต อพระราชบัญญัต ิกําล ังพลส ํารอง พ.ศ. 2558 

 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง ท่ีมีตอ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 นั้น ไดทําการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ 4 ฝาย ไดแก  

 1. เจาหนาท่ีทหารในหนวย หนวยกําลังรบและ หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  

   1.1 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง นายทหารหนวยกําลังรบ 

   1.2 พันโท โอภาส เกตุแกว ฝายเสนาธิการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง 

 2. วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กําลังพลสํารอง ซ่ึงสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 

 3. นายอานนท อาจหาญ กําลังพลสํารอง ซ่ึงเคยผานการรับราชการเปนทหารกอง

ประจําการ 

 4. นายกวง ดีณรงค นายจางซ่ึงมีกําลังพลสํารองเปนลูกจางอยูในสถานประกอบการ

   

4.1 แนวคาํถามทีใ่ช ในการสัมภาษณ  

 

 การสัมภาษณกลุมตัวอยางไดทําการแบงคําถามออกเปน 5 กลุมคําถาม ดังนี้ 

  1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

  2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจง 

  3. ความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง 

  4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษ 

  5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง 

โดยมีคําถามท่ีใชสัมภาษณเจาหนา ท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง มีแนว

คําถาม ดังนี้ 

 1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวา

คณะกรรมการกําลังพลสํารองมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวา      

ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

 2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจงมีแนวคําถาม ไดแก ทาน

คิดวาบทบัญญัติการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจงมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 

หากไมเหมาะสมทานคิดวาท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 
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3. สิทธิประโยชนของกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวาบทบัญญัติสิทธิ

ประโยชนของกําลังพลสํารองมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวา       

ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

 4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวาบทบัญญัติ บทกําหนด

โทษ มีความเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวาท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

 5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวา

พระราชบัญญัติฉบับนี้สงผลกระทบตอทานหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด การดําเนินชีวิตของทาน

เปลี่ยนไปอยางไร 

 ผลการสัมภาษณ สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 5 ประเด็น ไดแก 

  1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

  2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจง 

  3. ความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง 

  4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษ 

  5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

 

4.2 ประเดน็ความเหมาะสมของคณะกรรมการกาํลังพลสาํรอง  

 

 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง กลาววา  

  คณะกรรมการกําลังพลสํารอง ซ่ึงมีกรรมการจากภาคสวนตาง ๆ 

นอก เหนือจ ากทหา รเขาร วมเปน กร รมการ  เช น ปลัดกร ะทร วงแรงงา น 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการสํานักงาน และ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และจะเห็นไดวาการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรีเปนประประธานคณะ กรรมการกํา ลังพลสํารองเปนการให

ความสําคัญกับกิจการกําลังพลสํารอง และเปนการบูรณาการงานดานกําลังพล

สํารองของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ2 6

1
 

 พันโท โอภาส เกตุแกว ฝายเสนาธิการหนวยบัญชาการกําลังสํารองกลาววา 

  พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดวา ใหนายกรัฐมนตรีนั่งเปนประธาน

กรรมการเองเปนการยกระดับงานกําลังพลสํารองของชาติโดยมีการบูรณาการ  

1
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560. 
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ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในกิจการกําลังพลสํารองฉบับนี้ และยังไดมีการเปดชองให

สามารถมีการแตงต้ังกรรมการเพ่ิมไดอีกดวย สวนตัวคิดวามีความเหมาะสมแลว2 7

2
 

 นายกวง ดีณรงค ผูประกอบการกลาววา  

  คณะกรรมการกําลังพลสํารองนั้นประกอบดวยเจาหนา ท่ีภาครัฐ 

แตเพียงฝายเดียว ผมคิดวาควรมีการแตงต้ังกรรมการท่ีเปนตัวแทนภาคเอกชน 

เขารวมเปนกรรมการดวย เพราะการจายเงินใหกําลังพลสํารองรวมถึงนายจาง     

ท่ีตองแบกรับภาระในการใหกําลังพลสํารองของตนถูกเรียกไปคายทหารนั้นเปนไป

ไดยากท่ีจะไดรับการยอมรับหากภาครัฐกําหนดกฎเกณฑโดยอางอิงจากการ

จายเงินทหารเพียงอยางเดียว2 8

3
   

 วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาวเพียงสั้น ๆ วา 

  ผมไมทราบในรายละเอียดวาคณะกรรมการนี้ประกอบดวยใครบาง 

และมีหนาท่ีทําอะไรบาง แตเทา ท่ีฟงจากท่ีพ่ีอธิบายผมก็คิดวาเหมาะสมแลว 

เพราะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําให ส่ังกระทรวง  

ตาง ๆ ไดทุกกระทรวงเพราะเรื่องนี้ตองเก่ียวกับทุกกระทรวงนอกเหนือจาก

กระทรวงกลาโหม2 9

4
 

 นายอานนท อาจหาญ กลาวเพียงสั้น ๆ วา “ผมไมคอยรูเรื่องคับ แตถาฟง ๆ ดูท่ีพ่ีพูด

แลวก็นาจะเหมาะสมครับ” 3 0

5
 

 

4.3 ประเดน็ทีค่วามคดิเหน็ตอการเปนกาํลังพลสาํรอง หนาที่ และการแจง  

 

 สําหรับการเปนกําลังพลสํารอง รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง กลาววา  

  พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความแตกตางไปจากเดิม คือ การเพ่ิม

ชองทางใหมีการสมัครเปนกําลังพลสํารอง ซ่ึงตามกฎหมายเดิมนั้นกําหนดใหมีการ

บรรจุชื่อไปเลยเปนเรื่องท่ีดี การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีสมัครเปนกําลังพลสํารองก็มี

ความเหมาะสม แตผมคิดวาจํานวนผูสมัครเปนกําลังพลสํารองคงมีจํานวนนอย 

2
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

3
 กวง ดีณรงค, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 8 มีนาคม 2560. 

4
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 

5
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 
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เช น เ รา อาจ เ ทียบ เคีย งได กับจํ าน วน ผู สมัครเข ารั บ รา ชกา ร เป นทหา ร            

กองประจําการ ซ่ึงมีจํานวนไมมากเม่ือเทียบกับปริมาณยอดท่ีเรียกเกณฑท้ังหมด3 1

6
  

 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง ยังไดใหเหตุผลวา  

  กองทัพควรมีการประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนในการสมัคร   

เขาเปนกําลังพลสํารองเพ่ือใหมีปริมาณของผูสมัครใจเขาเปนกําลังพลสํารอง

เพ่ิมขึ้นโดยใชท้ังการประชาสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงจะเปนตัวอยาง

การประชาสัมพันธไดจากการคัดเลือกทหารกองประจําการ ในบางปท่ีมีการ

ประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพจาํนวนผูสมัครเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดจนในบาง

พ้ืนท่ีมีจํานวนผูสมัครเต็ม ดังนั้นผมคิดวากองทัพควรมีการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะ

ในการรับผิดชอบการประชาสัมพันธในการรับสมัครกําลังพลสํารองและควร

สนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมและเพียงพอ3 2

7
 

 พันโท โอภาส เกตุแกว กลาววา 

  สําหรับเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวกับการเปนกําลังพล

สํารอง หนาท่ี และการแจงนั้น มีใจความสําคัญในลักษณะเดิมแตจะมีขอแตกตาง

ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การเปนกําลังพลสํารอง กฎหมายการรับราชการทหาร

เดิมนั้นไมไดมีการเปดชองใหมีการสมัครใจในการสมัครเปนกําลังพลสํารอง           

แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการเปดชองใหมีการสมัครใจในการสมัครเขาเปน

กําลังพลสํารอง และสําหรับในสวนการปฏิบัติราชการโดยไมสมัครใจ (การเรียก

พลตามกฎหมายรับราชการทหารหรือการคัดเลือกเขาเปนกําลังพลสํารอง      

ตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง) นั้นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติไมไดมี

ความแตกตางไปจากกฎหมายรับราชการทหารท่ีบังคับใชอยูเดิมแตประการใด แต

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรวบรวมเอากฎหมายเก่ียวกับการรับราชการ

ทหารท่ีเดิมประกอบดวยกฎหมายหลายตัวประมวลเขาไวอยูในฉบับเดียวกัน      

ทําใหท้ังฝายเจาหนาท่ีและกําลังพลสํารองสามารถเขาใจไดงายและปฏิบัติตามได

งายขึ้นนั่นเอง3 3

8
  

 สําหรับเนื้อหาเก่ียวกับหนา ท่ีของกําลังพลสํารองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พันโท 

โอภาส เกตุแกว กลาววา  

6
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560. 

7
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560.  

8
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 
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  หนาท่ีของกําลังพลสํารองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มี 5 ประการ

ดวยกัน ไดแก การตรวจสอบ  การฝกวิชาทหาร  การปฏิบัติราชการ  การทดลอง

ความพรั่งพรอม การระดมพล ซ่ึงเกือบท้ังหมดก็เปนหนาท่ีเดิมของกําลังพลสํารอง

ตามกฎหมายรับราชการทหารเดิม มีเพียงหนึ่งประการท่ีเปนการกําหนดขึ้น     

มาใหมในพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การปฏิบัติราชการ ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้

ไดกําหนดใหเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใชความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือใน

การปองกันและแกไขภัยพิบัติ ท้ังนี้ไดมีการกําหนดใหสามารถกระทําไดเปนการ

ชั่วคราวและเม่ือมีความจาํเปนเทานั้น ผมจึงคิดวาไมไดนา กังวลอยางท่ีเปนขาว 

แตประการใด ทุกอยางยังเหมือนเดิม3 4

9
  

 สําหรับการแจง พันโท โอภาส เกตุแกว กลาววา  

  รายละเอียดการปฏิบัติ โดยสาระสําคัญแลวไมไดแตกตางไป    

จากเดิม ซ่ึงกองทัพไดคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้นตอตัวกําลังพลกรณีการ

แจงคําสั่งตาง ๆ เก่ียวกับกําลังพลสํารอง กองทัพมีความพยายามท่ีจะดําเนินการ

แจงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะเห็นไดจากกรณีการแจงในการระดมพลไดมี

การกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการแจงดว ยวิธีนอกเหนือจากท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติในสวนการแจง คือ การแจงทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดอีกดวย 3 5

10
 

 วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา 

  ผมคิดวาคนสวนใหญเลือกเรียนรด.เพราะไมตองการเกณฑทหาร 

เชน ผมตัดสินใจเรียนรด.ต้ังแตศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองเสียเวลา

เดินทางจากโรงเรียนไปทําการฝกในคายทหารทุกสัปดาห และนอกจากนั้นยังตอง

มีการฝกภาคสนามดวย ในขณะท่ีเพ่ือนท่ีไมไดเรียนรด.ไมตองทําการฝก ผมคิดวา

ผมไดทําหนาท่ีของการเปนทหารแลวแตเม่ือกฎหมายฉบับนี้ออกมาทําใหผมอาจ

ตองถูกเรียกไปทําการฝกใหมท้ัง ๆ ท่ีไดเรียนรด.ไปแลวเปนระยะเวลากวาสามป 

ผมคิดวาการเปนกําลังพลสํารองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรจะเปนการสมัคร

ใจท้ังหมด ไมควรมีการคัดเลือกเพราะเหตุผลความจําเปนของคนเราแตละคน   

ไมเทากัน อยางผมไมไดร่ํารวยถาตองถูกเรียกไปฝกก็ทําใหขาดรายไดไป3 6

11
  

9
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

10
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

11
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560.  
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 สําหรับในประเด็นหนาท่ีกําลังพลสํารอง วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา  

  จากท่ีไดฟงเนื้อหาเก่ียวกับหนาท่ีผมคิดวากําลังพลสํารองมีหนา ท่ี

คอนขางเยอะแตก็อยากใหเรียกใชเม่ือยามจําเปน เชน ภาวะสงคราม ในยามปกติ

ก็ไมควรเรียกใชมากเกินไปเพราะอาจกระทบกับหลาย ๆ สวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การฝก ผมคิดวาสองเดือนนานเกินไป ผมคนนึงท่ีไมสามารถไปฝกไดแน ๆ เพราะ

ตองมีท้ังภาระครอบครัว และภาระงาน หากตองถูกเรียกไปฝกถึงสองเดือนก็นึก 

ไมออกเหมือนกันวาจะทําอยางไร” 3 7

12
  

 สําหรับการแจงวาท่ี รอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา “จากท่ีฟงดูผมคอนขางเปน

กังวลเพราะผมทํางานไมเปนหลักแหลง กลัววาหากหมายเรียกสงมาแลวผมไมไดรับอาจตองถูกลงโทษ

ถาเปนไปไดอยากใหเจาหนาท่ีโทรศัพทหาโดยตรงเลยจะดีกวา” 3 8

13
  

 นายอานนท อาจหาญ กลาววา  

  ผมเคยเปนพลทหารมาแลวสองปเต็ม ปลดมาแลวก็หางานทํา 

อยากใหคนอ่ืนท่ีไมไดเปนพลทหารมาเปนกําลังพลสํารองม่ัง เพราะถาผมตองถูก

เรียกไปฝกอีกเหมือนกับวาโชครายจับไดใบแดงแลวก็ตองถูกเรียกมาฝกซํ้า ๆ    

อีกทุกป ผมทํางานหาเชากินคํ่าตองสงลูกเรียนหนังสือแมก็ปวย หากตองถูกเรียก

ฝกสองเดือนตามท่ีไดฟงผมก็ไมรูจะทําอยางไร อยากใหทางทหารชวยเห็นใจคนท่ี

เคยเปนพลทหารมาแลวเพราะไดรับใชชาติมาแลว ตอนเรียนหนังสือไมไดไปเรียน

รด.เหมือนเพ่ือนเพราะฐานะยากจนเลยตองมาเปนทหารไปแลวต้ังสองปเต็ม ๆ 

อยากใหทหารเรียกคนอ่ืนท่ีไมเคยเปนทหารเขามาเปนกําลังพลสํารองบาง3 9

14
  

 สําหรับการแจง นายอานนท อาจหาญ กลาววา “อยากใหทางทหารโทรมาหาเลย 

เพราะตอนปลดทหารก็ไดใหเบอรโทรติดตอไวแลวเพราะกลัววาถาสงจดหมายมาจะไมไดรับแลวจะมี

ความผิดอีก” 4 0

15
 

 นายกวง ดีณรงค  กลาววา 

  ถึงทางทหารจะเปดชองใหมีการสมัครใจเขาเปนกําลังพลสํารองได 

แตก็คงเหมือนกับทหารเกณฑท่ีมีคนสมัครเพียงไม ก่ีคนทําใหตองมีการคัดเลือก 

อยูดี ซ่ึงก็ไมรูวาลูกจางคนท่ีมาอยูดวยนั้นจะโดนเรียกไปเขาคายตอนไหน อีกอยาง

12
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 

13
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 

14
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 

15
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 
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เราเปนธุรกิจไมไดมีขนาดใหญมาก ถาตองถูกเรียกไปฝกแลวตองจายเงินคาจาง

ตามปกติคงแย  ผมก็เขาใจวาตองเขาไปรับใชชาติแตเราก็ไมรูจะไปเจียดเงิน   

สวนไหนมาให ยิ่งถาตองถูกเรียกไปหลาย ๆ คนพรอมกันคงแย เรียกครั้งนึงถาไป

แควันสองวันก็ไมมีปญหา แตเทาท่ีฟง ๆ ดูเรียกไดสองเดือนแบบนี้คงแยจริง ๆ    

ผมวาถากฎหมายบังคับแบบนี้ ผูประกอบการคงจะตองเลือกรับเฉพาะคนท่ีไมมี

ภาระในการเขาเปนกําลังพลสํารองแบบนี้ หรือวาในบางตําแหนงท่ีผูหญิงทําได    

ก็อาจจะตองรับผูหญิงซ่ึงก็สงผลกับคนท่ีตองถูกคัดเปนกําลังพลสํารองอีก บางคน

ตองไปเปนทหารเกณฑมาแลวสองปเต็มแลวตองมาถูกเรียกอีก เรียกวาโดนซํ้าโดน

ซอนเลย4 1

16
 

 

4.4 ประเดน็ทีค่วามคดิเหน็ตอสิทธปิระโยชนของกําลงัพลสาํรอง  

 

 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง กลาววา  

  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการกําหนดสิทธิประโยชนของกําลังพล

สํารองไวอยางชัดเจนไมวาจะเปน การจายคาพาหนะ คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาอาหาร คาท่ีพัก และการรักษาพยาบาล ซ่ึงไมไดดอยกวาสิทธิประโยชนของ

ทหารประจําการแตอยางใด ท้ังนี้ในสิทธิประโยชนบางอยางกลับดีกวา สิทธิ

ประโยชนของทหารประจําการดวยซํ้า เชน คายานพาหนะ ท่ีคิดในอัตราเหมาจาย 

500 บาท ซ่ึงสําหรับระเบียบการเดินทางไปราชการของทหารประจําการนั้นจะคิด

ตามระยะทาง และอัตราคอนขางนอยเพราะเปนระเบียบท่ีบังคับใชมาเปนระยะ

เวลานานแลว4 2

17
 

 พันโท โอภาส เกตุแกว กลาววา 

  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกําหนดสิทธิประโยชนอยางชัดเจน 

โดยการออกเปนระเบียบกระทรวงกลาโหมซ่ึงครอบคลุมอยางครบถวนไมวา     

จะ เป น ค าตอบแทน  ค าเบี้ย เลี้ย ง คา พาหนะ  ค า ท่ีพัก คา อาหาร  กา ร

รักษาพยาบาล และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ เครื่องแตงกาย การแตงต้ังยศ การเลื่อน

ยศและการเลื่อนฐานะ การขอใชสวัสดิการของสวนราชการ ทุนการศึกษา การขอ   

กองทหารเกียรติยศ คะแนนเพ่ิมพิเศษกรณีสอบบรรจุเขา เปนทหารประจําการ  

16
 กวง ดีณรงค, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 8 มีนาคม 2560. 

17
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560. 
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และการรับเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ เปนตน ซ่ึงระเบียบ

ตัวนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชนท้ังหมดในระเบียบตัวเดียวกัน เปนระเบียบท่ีทันสมัย

ตางจากสิทธิประโยชนของทหารประจําการท่ีกําหนดโดยระเบียบตางกันหลายตัว 

บางตัวนั้นบังคับใชมาเปนเวลานานทําใหไมสอดคลองกับความเปนจริง กระท่ัง

การจายเงินตามระเบียบฉบับนี้ยังไดกําหนดวันไวดวย อาจกลาวไดวาสิทธิ

ประโยชนของกําลังพลสํารองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดดอยไปกวาสิทธิ

ประโยชนของทหารประจําการแตประการใด4 3

18
 

 นายกวง ดีณรงค กลาววา  

  กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหบังคับใหตองจายเงินใหลูกจางในวันท่ีถูก

ทหารเรียกตัวเขาไปคายซ่ึงเปนการทําใหตองแบกรับภาระ รัฐบาลจึงนาจะ

ชวยเหลือในการใหสิทธิประโยชนกับนายจางบาง เพราะอยางธุรกิจของผมมีขนาด

ไมใหญลูกจางก็มีไมมากถาถูกทหารเรียกเขาคายก็นาจะไดรับการชวยเหลือ เชน 

การลดหยอนภาษี หรือการไดกูเงินดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคารของรัฐ จะไดเปนการ

ชวยเหลือใหนายจางท่ีเสียสละใหกระทบธุรกิจนอยลงบาง4 4

19
 

 วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา  

  สําหรับสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารองนั้นผมเห็นวา บางคนท่ี

ประกอบอาชีพสวนตัวนั้นไมไดมีรายไดแนนอนและตองขายของทุกวันเชนผม  

หากตองหยุดขายอาจกระทบกับลูกคา การจายคาตอบแทนก็ควรจะคํานึงถึง

รายไดท่ีไดในปกติไมใชคิดเทียบกับทหาร เพราะวาอยางอาชีพคาขายก็ตองหาเงิน

ไวในวันท่ีมีแรงขายเพราะวันนึงอาจไมสามารถขายได หรือวาลูกคาหายไป ไมไดมี

ความม่ันคงแบบอาชีพทหาร ถาจะจายคาตอบแทนก็ควรจายใหเทา  ๆ กับรายได  

ท่ีเฉลี่ยขายไดในแตละวัน อยางนอยจะไดไมกระทบกับการประกอบอาชีพมาก  

ไมเชนนั้นจะเปนการไมยุติธรรมกับ คนประกอบอาชีพสวนตัว เพราะเราไมไดมี

ความม่ันคงเหมือนกับขาราชการหรือพนักงานประจํา  การหาเงินไวมาก ๆ เพ่ือ

เอาไวเปนทุนในวันขางหนาจึงเปนสิ่งจําเปน4 5

20
 

 

 

18
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

19
 กวง ดีณรงค, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 8 มีนาคม 2560. 

20
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 
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 นายอานนท อาจหาญ กลาววา 

  ผมคิดวา คายานพาหนะในอัตรา 500 บาท อาจไมเพียงพอสําหรับ

คนท่ีทํางานอยูไกล ๆ ครับ เพราะอยางผมทํางานอยูท่ีเบตง หากตองถูกเรียกมา

เขาคายท่ีลพบุรีคงไมพอแน ๆ ผมคิดวาควรจะใหเบิกตามจริง คือ ถาขึ้นรถมา

เทาไหรก็เอาใบเสรจ็มาเบิกตามจริงครับ อีกอยางการจายคาตอบแทนถาคนท่ี

ไมไดทํางานประจํานาจะจายเทากับรายไดปกติท่ีเคาได แตเทา ท่ีฟงเปนการจาย

โดยคิดตามเงินเดือนของทหาร ซ่ึงก็รูวาเงินเดือนของทหารนอยแตมีความม่ันคง 

คนท่ีถูกทหารเรียกเขามาแลวเม่ือปลอยกลับไปก็ตองไปทํางานตามเดิมไมไดมี

สวัสดิการม่ันคงแบบทหาร ผมคิดวาอันนี้ควรปรับการจายใหไดเทา  ๆ กับรายได 

ท่ีปกติไดรับตอวันสําหรับคนท่ีทําอาชีพสวนตัวครับ4 6

21
 

 

4.5 ประเดน็ความคดิเห็นตอบทกาํหนดโทษ 

 

 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง กลาววา  

  บทกําหนดโทษตามกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมแลว ไมไดมี

อัตราโทษท่ีสูงเกินไป อีกท้ังยังมีการแบงระดับความรุนแรงของโทษ เชน ถาขาด

การเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือตรวจสอบก็จะมีโทษในระดับนึง ถาขาดการเรียก

กําลังพลสํารองเพ่ือฝกหรือปฏิบัติราชการก็จะมีโทษอีกระดับนึง ซ่ึงผมคิดวา

สําหรับการขาดการเรียกระดมพลควรมีการกําหนดอัตราโทษใหเพ่ิมมากขึ้นกวา

การเรียกเขารับราชการประเภทอ่ืน เพราะหากมีการเรียกระดมพลจริงแสดงวา

ประเทศชาติอยูในภาวะวิกฤต มีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีกําลังพลสํารอง    

ตองเขามาเพ่ือเสริมกําลังประจําการ 4 7

22
 

 พันโท โอภาส เกตุแกว กลาววา  

  ผมคิดวาบทกําหนดโทษคอนขางเบามาก เชน การหลีกเลี่ยงการ

เรียกกําลังพลเพ่ือตรวจสอบ มีโทษเพียงจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 

หาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผมคิดวาควรปรับเพ่ิมอัตราโทษใหสูงขึ้นโดยเฉพาะ

ในการเรียกระดมพลในยามศึกสงครามควรมีการเพ่ิมโทษใหมากกวานี้  เพราะหาก

เกิดสภาวะสงความแลวตองการเรียกกําลังพลเพ่ือความอยูรอดของชาติ หากกําลัง

21
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 

22
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560. 
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พลสํารองไมมารายงานตัวในการเรียกระดมพลก็จะเกิดความเสียหายเปนอยางยิ่ง 

สาํหรับบทกําหนดโทษของนายจางท่ีไมจายคาจางนั้นมีเพียงโทษปรับไมเกิน   

สองหม่ืนบาท ไมมีโทษจําคุก ผมคิดวาควรจะมีโทษจําคุกเพ่ิมเติมดวยเพราะมี

เพียงโทษปรับอาจทําใหนายจางไมปฏิบัติตามในกรณี เปนลูกจางท่ีมีเงินเดือนสูง

โดยยินยอมท่ีจะจายคาปรับแทน 4 8

23
 

 นายกวง ดีณรงค กลาววา “ผมคิดวาอัตราโทษมีความเหมาะสมดีแลว แตสําหรับ

นายจางผมคิดวาควรมีการเพ่ิมโทษจําคุกดวย” 
4 9

24
 

 วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา “อัตราโทษมีความเหมาะสมดีแลว ซ่ึงหากผม 

ถูกเรียกผมจะไปรายงานตัวตามท่ีเรียก เพียงแตกลัวอยางเดียววาจะไมทราบวาทหารเรียกไป   

รายงานตัว” 
5 0

25
 

 นายอานนท อาจหาญ กลาววา “ผมคิดวาอัตราโทษของกําลังพลสํารองมีความ

เหมาะสมดีแลว แตนายจางควรมีการเพ่ิมโทษจําคุกดวย เพราะปรับอยางเดียวกลัววานายจางบางคน

จะไมปฏิบัติตาม” 
5 1

26
 

 

4.6 ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

 

 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง กลาววา  

  การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้แทบไมมีรายละเอียดใดแตกตางไป

จากพระราชบัญญัติฉบับเดิมเลย เพราะเนื้อหาก็เปนการรวมเอากฎหมายเดิม    

ในหลาย ๆ ฉบับมารวมกันเปนพระราชบัญญัติฉบับใหม มีบทลงโทษท่ีชัดเจน

ท้ังตัวกําลังพลสํารองเอง และนายจางท่ีไมปฏิบัติตาม ซ่ึงหลังจากท่ีประกาศใช

แลวการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกิจการกําลังพลสํารองก็จะตองมีการ

ปรับเปล่ียนเล็กนอยซ่ึงก็เกิดความยุงยากในชวงแรก แตผมคิดวาเม่ือมีการใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไปซักระยะหนึ่งคงจะทําใหการทํางานงายมากขึ้น อีกท้ัง

รอยเอก... ยังต้ังขอสังเกตวา การท่ีระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกําลังพลสํารอง      

23
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

24
 กวง ดีณรงค, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 8 มีนาคม 2560. 

25
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 

26
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 
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มีความชัดเจนมากขึ้นจากการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจทําใหในอนาคต     

มียอดผูท่ีขาดการเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการนอยลงกวาเดิม5 2

27
 

 พันโท โอภาส เกตุแกว กลาววา  

  หลังจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตามท่ีเราทราบ

กันดีในสื่อตาง ๆ มีกระแสคอนขางในทางลบวาจะเปนการเรียกคนท่ีมีอายุมาก  

เขาคายบาง เรียกคนท่ีเคยผานการเกณฑทหารเขามาฝกซํ้าบาง เปนการขยาย

ขนาดกองทัพบาง ซ่ึงท้ังหมดลวนแลวแตเปนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ผมคิดวา

อาจเปนเพราะกระแสการเมืองท่ีทําใหทหารถูกมองในแงลบ และก็ชี้ใหเห็นวา  

คนไทยมีความรูความเขาใจเรื่องเก่ียวกับทหารนอยมาก ท้ังท่ีจริง ๆ แลวถือวา

ชายไทยทุกคนมีหนาท่ีเปนทหารและตองรับราชการทหาร และการปฏิบัติหนา ท่ี

ของกําลังพลสํารองนั้นก็เปนเรื่องท่ีปฏิบัติอยู เปนปกติแลว โดยการรวมเอา

กฎหมายท่ีมีอยู เดิม เชน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน หรื อ ขอบั งคับทหารวาด วยการ แบงปร ะเภทนายทหา ร     

สัญญาบัตร มาร วบรวมเปนพระ ราชบัญญั ติกําลังพลสํารอง ซ่ึงมี เนื้อหา ท่ี

ครอบคลุมถึงกิจการกําลังพลสํารองท้ังหมด ดังนั้นผลกระทบของพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ตอเจาหนาท่ีฝายทหารจึงมีนอยมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติก็ทํางานในลักษณะ

แบบเดิม5 3

28
 

 วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม กลาววา 

  ตอนแรกท่ีไดทราบขาวการประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพล

สํารองผมรูสึกกังวลวาจะกระทบกับการทํางาน เพราะอาจถูกเรียกเขาไปฝกได 

เปนระยะเวลายาวนาน แตต้ังแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมก็ยัง

ไมไดถูกเรียกเขาคายเลย เทาท่ีฟงจากเพ่ือน ๆ ท่ีเรียนรด.รุนเดียวกัน เพ่ือนก็จะ

เลาใหฟงวา หลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาแลวก็เหมือนเดิมเพราะกอนมี

พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีการเรียกรด.ท่ีจบแลวเขาคายอยูแลว5 4

29
 

 นายอานนท อาจหาญ กลาววา  

  ปกอนหนานี้ผมเคยถูกหมายเรียกใหไปรายงานตัวไปแลวหนึ่งครั้ง 

ปท่ีผานมาหลังจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ถูกเรียกอีก แตปนี้    

27
 พลรบ ยอดยิ่ง, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 6 มีนาคม 2560. 

28
 โอภาส เกตุแกว, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 9 มีนาคม 2560. 

29
 ฉลวย เสียงพรอม, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 10 มีนาคม 2560. 
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ถูกเรียกไปฝกภาคสนามท้ังสิ้นหกวัน เพ่ือนบางคนก็เคยถูกเรียกไปฝกมาแลวต้ังแต

กอนออกพระราชบัญญัติฉบับนี้แลว สรุปแลวไมไดตางจากเดิมเลย” 
5 5

30
 

 นายกวง ดีณรงค กลาววา 

  หลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ตองพิจารณาเพ่ิมมากขึ้น   

ในการรั บคนเข าทํางา น ตอง มีการสอบถามว าเคยเรียนรด .มาหรื อวาเคย      

เกณฑทหารหรือไม หรือวาเคยจับไดใบดําหรือไม อีกท้ังการกําหนดคาจางก็ตอง

คํานึงถึงดวยในกรณีท่ีลูกจางคนนั้นมีโอกาสท่ีจะถูกเรียกเขาไปคาย เพราะธุรกิจ

เล็ก ๆ อยางผม คาจางแรงงานเปนตนทุนสําคัญ ถาตองใหเคาลาไปเขาคายแลว  

ยังจายเงินเดือนใหเคาอยูก็คงแย ยิ่งถาถูกเรียกไปพรอมกันซักสองคนคงขาดทุน

แนนอน 5 6

31
 

 

 

30
 อานนท อาจหาญ, สัมภาษณโดย ตรงเจตน บัวจันทร, ม.ป.ท., 13 มีนาคม 2560. 

31
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บทที่ 5 

สร ุปผลการ วิจ ัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สร ุปผลการวจิยั 

 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง ท่ีมีตอ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 นี้ มุงเนนถึงประเด็นหลักสองประการ ไดแก ประการ    

ท่ีหนึ่ง ท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 และ ประการท่ีสอง คือ การศึกษามุมมอง 

ความคิดเห็นและปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 

 จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง    

ท่ีมีตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง สามารถสรุปแบงออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้  

      1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง ความคิดเห็นของ เจาหนา ท่ีทหาร 

กําลังพลสํารอง และนายจางตอประเด็นความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารองสามารถ

จําแนกไดเปนสามกลุม คือ กลุมท่ีคิดเห็นวาคณะกรรมการกําลังพลสํารองมีความเหมาะสม ไดแก 

เจาหนาท่ีทหาร ท้ังในสวนกําลังรบและเจาหนาท่ีทหารในหนวยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเหตุผลท่ี

กลุมนี้ไดสนับสนุน คือ การกําหนดใหนายกรัฐมนตรีนั่งเปนประธานซ่ึงทําใหสามารถบูรณาการ      

ทุกภาคสวนเพ่ือการดําเนินกิจการกําลังพลสํารอง และเหตุผลอีกประการ คือ การเปดชองใหสามารถ

แตงต้ังคณะกรรมการกําลังพลสํารองเพ่ิมขึ้นได ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณวา 

      “...จะเห็นไดวา การกําหนดใหนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานคณะกรรมการกําลังพลสํารอง เปนการใหความสําคัญกับกิจการกําลังพลสํารองและเปนการ    

บูรณาการงานดานกําลังพลสํารองของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ...” 

      กลุมท่ีคิดเห็นวาคณะกรรมการกําลังพลสํารองมีความไมเหมาะสม คือ นายจาง ซ่ึงมี

กําลังพลสํารองเปนลูกจางอยูในสถานประกอบการ โดยไดใหเหตุผลวายังขาดตัวแทนภาคเอกชน    

ในคณะกรรมการ ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณ 

      “...การจายเงินใหกําลังพลสํารองรวมถึงนายจางท่ีตองแบกรับภาระในการให 

กําลังพลสํารองของตนถูกเรียกไปคายทหารนั้นเปนไปไดยากท่ีจะไดรับการยอมรับ หากภาครัฐกําหนด

กฎเกณฑโดยอางอิงจากการจายเงินทหารเพียงอยางเดียว...” 

      กลุมท่ีไมมีความคิดเห็น ไดแก กําลังพลสํารองท่ีผานการเปนทหารกองประจําการ      

ซ่ึงอาจเปนเพราะขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับคณะกรรมการกําลังพลสํารอง 
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      2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจงความคิดเห็นตอการเปน

กําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจงของผูถูกสัมภาษณทุกคน ท้ังเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และ

นายจางมีความหลากหลายและแตกตาง โดยพอจะสรุปได ดังนี้ 

      เจาหนาท่ีทหารเห็นวา ถึงแมวาการเปนกําลังพลสํารองจะมีการกําหนดใหสามารถ  

สมัครใจไดแตก็คงไมมียอดผูสมัครเขาเปนกําลังพลสํารองมากนัก การเปนกําลังพลสํารองไมไดตางไป

จากเดิมกอนมีการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ สําหรับหนาท่ีเจาหนาท่ีทหารเห็นวาไมตางไปจากเดิม

มากนัก จะมีเพียงการเพ่ิมหนาท่ีในการแกปญหาภัยพิบัติ สําหรับการแจงเจาหนา ท่ีทหารเห็นวา      

มีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิม ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณวา 

      “...แตกตางไปจากเดิม คือ การเพ่ิมชองทางใหมีการสมัครเปนกําลังพลสํารอง    

ซ่ึงตามกฎหมายเดิมนั้นกําหนดใหมีการบรรจุชื่อไปเลยเปนเรื่องท่ีดี การกําหนดคุณสมบัติผู ท่ีสมัคร

เปนกําลังพลสํารองมีความเหมาะสมแตผมคิดวาจํานวนผูสมัครเปนกําลังพลสํารองคงมีจํานวนนอย...” 

      “...เกือบท้ังหมดก็เปนหนา ท่ีเดิมของกําลังพลสํารองตามกฎหมายรับราชการ

ทหารเดิม มีเพียงหนึ่งประการท่ีเปนการกําหนดขึ้นมาใหมในพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ การปฏิบัติ

ราชการ ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใชความเชี่ยวชาญ

เฉพาะ หรือในการปองกันและแกไขภัยพิบัติ...” 

      “...กองทัพมีความพยายามท่ีจะดําเนินการแจงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะ

เห็นไดจากกรณีการแจงในการ ระดมพล ไดมีการกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการแจงดวยวิ ธี

นอกเหนือจากท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติในสวนการแจง คือ การแจงทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดอีกดวย...” 

      กําลังพลสํารองท่ีผานการฝกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารเห็นวา ควรมีการสมัครใจ

ท้ังหมด เพราะตนไดผานการเปนกําลังพลสํารอง อีกประการ คือ การเรียกฝกควรกระทําเฉพาะ     

เม่ือจําเปนและการแจงควรใชการแจงทางโทรศัพทโดยตรง 

      กําลังพลสํารองท่ีผานการรับราชการเปนทหารกองประจําการเห็นวา ควรคัดเลือกคนท่ี

ไมเคยรับราชการเปนทหารกองประจําการเปนกําลังพลสํารอง เนื่องจากไดผูท่ีผานการรับราชการเปน

ทหารกองประจําการไดใชเวลาถึงสองปเต็มแลวในการรับราชการแบบเต็มเวลา หากถูกคัดเลือกเปน

กําลังพลสํารองอีกก็จะเกิดความทับซอน สําหรับการแจงเห็นวาควรใชการโทรศัพทโดยตรง 

      นายจางเห็นวาการเปนกําลังพลสํารองโดยการคัดเลือกคนท่ีเคยราชการเปนทหาร    

กองประจําการแลวไมเหมาะสมเพราะเปนการทับซอน และการกําหนดระยะเวลาในการถูกเรียก     

ไปฝกวิชาทหาร 2 เดือนนั้นนานเกินไป สงผลตอการพิจารณาคัดเลือกคนเขามาทํางาน สงผลให   

กําลังพลสํารองอาจไดรับการพิจารณารับเขาทํางานเปนลําดับรองจากผูท่ีไมไดเปนกําลังสํารอง 
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      3. ความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง สามารถจําแนกไดเปนสองกลุม

ไดแก กลุมท่ีเห็นดวยกับไมเห็นดวย โดยกลุมท่ีเห็นดวย คือ เจาหนา ท่ีทหารท้ังหนวยกําลังรบ และ 

หนวยบัญชาการกําลังพลสํารอง เหตุผลสนับสนุนเชน สิทธิประโยชนของกําลังพลสํารองท่ีกําหนดนี้ 

ดีกวาของทหารหารประจําการ และสิทธิประโยชนมีการกําหนดอยางชัดเจนและทันสมัย ดังเชน

ตัวอยางคําสัมภาษณวา 

      “...ได ท้ังนี้ใ นสิทธิประโยชนบางอยางกลับ ดีกวา สิทธิประ โยชนของทหา ร

ประจําการดวยซํ้า เชน คายานพาหนะ ท่ีคิดในอัตราเหมาจาย 500  บาท ซ่ึง สําหรับระเบียบการ

เดินทางไปราชการของทหารประจําการนั้นจะคิดตามระยะทาง...” 

  “...เปนระเบียบท่ีทันสมัย ตางจากสิทธิประโยชนของทหารประจําการท่ีกําหนด

โดยระเบียบตาง ๆ กันหลายตัว บางตัวนั้นบังคับใชมาเปนเวลานานทําใหไมสอดคลองกับความ     

เปนจริง...” 

กลุมท่ีไมเห็นดวย ไดแก นายจาง และกําลังพลสํารองท้ังสองประเภท โดยไดให       

เหตุผลตาง ๆ ไดแก ควรจายคาตอบแทนเทากับรายไดโดยเฉลี่ยของรายไดปกติในชวงท่ีเขามาปฏิบัติ

ราชการ กรณีท่ีไมไดมีอาชีพประจําควรคิดคาเดินทางตามจริงและรัฐควรชวยเหลือนายจางท่ีตอง   

แบกรับภาระกรณีลูกจางถูกเรียกเขาปฏิบัติราชการเปนกําลังพลสํารองใหกับนายจาง ดังเชนตัวอยาง

คําสัมภาษณ 

 “...ถาจะจายคาตอบแทน ก็ควรจายใหเทา ๆ กับรายไดท่ีเฉลี่ยขายไดในแตละวัน      

อยางนอยจะไดไมกระทบกับการประกอบอาชีพมาก ไมเชนนั้นจะเปนการไมยุติธรรมกับคนประกอบ

อาชีพสวนตัว...” 

  “...ซ่ึงเปนการทําใหตองแบกรับภาระ รัฐบาลจึงหนาจะชวยเหลือในการใหสิทธิ

ประโยชนกับนายจางบาง เพราะอยางธุรกิจของผมมีขนาดไมไดใหญลูกจางก็มีไมมาก ถาถูกทหาร

เรียกเขาคายก็นาจะไดรับการชวยเหลือ...” 

4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษ ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติ

กําลังพลสํารองมีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย โดยกลุมท่ีเห็นดวย ไดแก เจาหนา ท่ีทหารหนวยกําลังรบ     

กําลังพลสํารองท่ีผานการฝกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร กําลังพลสํารองผานการรับราชการเปน

ทหารกองประจําการและนายจาง ท้ังนี้ดังกลาวเห็นดวยในบทกําหนดโทษในภาพรวมแตก็ยังมีเนื้อหา

บางสวนท่ีเห็นควรใหแกไข เชน การเพ่ิมโทษจําคุกควบคูไปกับโทษปรับของนายจาง เปนตน        

โดยเหตุผลท่ีกลุมท่ีเห็นดวยใหสนับสนุน ไดแก อัตราโทษท่ีมีความเหมาะสมไมสูงหรือตํ่าเกินไปและ   

มีการกําหนดระดับความผิดมากนอยตามประเภทท่ีกําลังพลสํารองขาดการเรียกเขาปฏิบัติราชการ 

ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณท่ีวา  
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 “...บทกําหนดโทษตามกฎหมายฉบับนีมี้ความเหมาะสมแลวไมไดมีอัตราโทษท่ีสูง

เกินไป อีกท้ังยังมีการแบงระดับความรุนแรงของโทษ เชน  ถาขาดการเรียกกําลังพลสํารอง          

เพ่ือตรวจสอบก็จะมีโทษในระดับนึง ถาขาดการเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือฝก หรือปฏิบัติราชการ ก็จะ     

มีโทษอีกระดับนึง...” 

กลุมท่ีไมเห็นดวยกับบทกําหนดโทษ ไดแก เจาหนา ท่ีทหารในหนวยบัญชาการรักษา

ดินแดนโดยไดใหเหตุผลวา อัตราโทษนั้นเบาเกินไป ไมเหมาะสมกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกรณีท่ีกําลัง

พลสํารองการขาดการเรียกเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณท่ีวา 

 “...ผมคิดวาควรปรับเพ่ิมอัตราโทษใหสูงขึ้น โดยเฉพาะในการเรียกระดมพล     

ในยามศึกสงครามควรมีการเพ่ิมโทษใหมากกวานี้ เพราะหากเกิดสภาวะสงความแลวตองการเรียก

กําลังพลเพ่ือความอยูรอดของชาติ หากกําลังพลสํารองไมมารายงานตัวในการเรียกระดมพลก็จะเกิด

ความเสียหายเปนอยางยิ่ง ...” 

 “...สําหรับบทกําหนดโทษของนายจางท่ีไมจายคาจางนั้น มีเพียงโทษปรับไมเกิน     

สองหม่ืนบาท ไมมีโทษจําคุก ผมคิดวาควรจะมีโทษจําคุกเพ่ิมเติมดวย เพราะมีเพียงโทษปรับ        

อาจทําใหนายจางไมปฏิบัติตามในกรณีเปนลูกจางท่ีมีเงินเดินสูง...” 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง ความคิดเห็นตอผลกระทบ       

ท่ีเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ของเจาหนา ท่ีทหาร และกําลังพลสํารอง

เปนไปในทางเดียวกัน คือ เห็นวาหลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวไมไดมี

ผลกระ ทบกับตนเองเปนสําคัญ มีเ พียงกา รทําให ตองปรั บเปล่ี ยนวิธีทํ างานใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติฉบับใหมนี้สําหรับเจาหนาท่ีทหาร ดังเชนตัวอยางคําสัมภาษณท่ีวา 

 “...ดังนั้นผลกระทบของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอเจาหนา ท่ีฝายทหารจึง มี     

นอยมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติก็ทํางานในลักษณะแบบเดิม...” 

 “...หลังจากท่ีประกาศใชแลว การทํางานของเจาหนา ท่ีท่ีเก่ียวของกับกิจการ  

กําลังพลสํารองก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนเล็กนอยซ่ึงก็เกิดความยุงยากในชวงแรก แตผมคิดวาเม่ือมี

การใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปซักระยะหนึ่งคงจะทําใหการทํางานงายมากขึ้น...” 

 “...เพ่ือนก็จะเลาใหฟงวาหลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาแลวก็เหมือนเดิม 

เพราะกอนมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีการเรียนรด.ท่ีจบแลวเขาคายอยูแลว…” 

 จากการศึกษาในประเด็นท่ีมาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในบทท่ี 3 ชี้ใหเห็นวา ท่ีมาของ

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ขาดการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ นอกจากฝายทหาร 

ท้ังท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้กระทบคนจํานวนมากหลากหลายกลุม โดยพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง

ฉบับนี้ถูกเสนอโดยฝายราชการ คือ กระทรวงกลาโหมเพียงฝายเดียว กระบวนการขั้นตอนในระหวาง

การพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้ังแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ การพิจารณา
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โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติจนกระท่ังการประกาศใชเปนกฎหมาย ไมมีกลไกในการรับฟงความคิดเห็น

จากภาคสวนอ่ืน แมวาจะมีปฏิกิริยาจากสังคมตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในขณะท่ีมีการเสนอและ

พิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางกวางขวาง ประกอบกับระบอบการเมืองในชวงเวลาท่ีมีการ

พิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเปนระบอบการเมืองแบบปด ไมไดมีกลไกในการเปดโอกาส

ใหภาคสวนซ่ึงมีลักษณะเปนไปตามตัวแบบท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 การตัดสินใจ

ของผูมีอํานาจจึงขาดการคํานึงถึงภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผู ท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท้ังนี้ผูศึกษาต้ังขอสังเกตวา สาเหตุหนึ่งท่ีทําให

เกิดปฏิกิริยาของสังคมจากผู ท่ี ไมเห็นดวยอยา งกวางขวางในขณะท่ีมีการเสนอและพิจารณา

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารองนั้น อาจสงผลมาจากการท่ีรัฐบาลเปนรัฐบาลทหารกําลังปกครอง

ประเทศทําใหสงผลตอปฏิกิริยาของสังคมตอพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เปนได 

จากผลการศึกษาในประเด็นผลกระทบท่ีเกิดจากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพล

สาํรอง พ.ศ. 2558 ผูถูกสัมภาษณท้ังเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง มีความเห็นเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดมีผลกระทบกับตนเองในสาระสําคัญ

เพราะรายละเอียดในการการดําเนินงานกิจการกําลังพลสํารองตาง ๆ ยังมีลักษณะโดยรวมเหมือนเชน

กอนการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท้ังท่ีปฏิกิริยาของสังคมท่ีเกิดขึ้นในระหวางการพิจารณา

ของ สนช. กับของกลุมท่ีไมใชฝายทหารคอนขางเปนไปในลักษณะไมเห็นดวยและมีขอกังวลตาง ๆ 

ดังท่ีไดปรากฏในบทท่ี 3 ปรากฏการณเชนนี้ ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากเหตุผลสองประการดวยกัน ไดแก 

ประการแรก คือ การขาดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ นอกจากฝายทหารในกระบวนการ

พิจารณาพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองดังท่ีกลาวไปแลว ทําใหขาดการตกผลึกจากการรวมคิด 

แลกเปลี่ยนและวิพากษวิจารณในสังคมตอพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองฉบับนี้  และประการท่ีสอง 

คือ การขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองของสังคมเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารองท้ังท่ีเปนเรื่องท่ี

กระทบกับคนจํานวนมากและมีการปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนานแลว 

เม่ือประมวลจากผลการศึกษาจากงานศึกษาฉบับนี้แลวนํามาเทียบเคียงกับเหตุผล         

ความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ของกระทรวงกลาโหมตอคณะรัฐมนตรีตามท่ีได

เสนอไวในบทท่ี3 ดังท่ีตอนหนึ่งไดกลาววา “...ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว กระทรวงกลาโหมตองจัด

ใหมีกําลังพลท่ีพรอมปฏิบัติหนาท่ี แตดวยขอจํา กัดดานงบประมาณจึงไมสามารถดํารงสถานภาพ 

กําลังรบไวคราวเดียวกันจํานวนมากจําเปนตองใชการหมุนเวียนกําลัง...” พบวาผลจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ฉบับนี้เพียงอยางเดียวนั้นยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหบรรลุ

ตามเหตุผลความจําเปนเรื่องขอจํา กัดดานงบประมาณได ท้ังนี้ ผู ศึกษาเห็นวาในการประเมินวา

พระราชบัญญัติกําลังพลสํารองฉบับนี้ทําใหกิจการกําลังพลสํารองมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น จําเปน

จะตองนําเอางบประมาณของกองทัพท่ีลดลงจากการลดกําลังพลประจําการลงอันเนื่องจากการ
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ปรับเปลี่ยนกิจการกําลังพลสํารองอันเปนผลมาจากการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้มาประเมิน

เปนสําคัญ ดังนั้นกองทัพควรพิจารณา ในการลดกําลังประจําการลงเพ่ือใหบรรลุตามเหตุผล       

ความจําเปนท่ีไดใหไวในการเสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้ังแตตน ซ่ึงวิธีการในการลดกําลังประจําการ

ผูศึกษาเชื่อวาตองคิดคํานึงอยางเปนระบบตอผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอยางรอบดาน โดยจะทดลอง

เสนอแนวทางในสวนขอเสนอแนะของการศึกษานี้ตอไป 

 

5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

 

 จากผลการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก ขอเสนอในเรื่องการทํา

ความเขาใจกับสังคมเก่ียวกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 การเปดโอกาสใหผู มีสวนได

สวนเสียมีสวนรวมในการออกกฎหมายท่ีกระทบสิทธิประชาชน และการสรางระบบปลดถายกําลัง

ประจําการ โดยมีรายละเอียดขอเสนอในประเด็นตาง ๆ ท้ัง 3 ประเด็น ดังนี้ 

      1. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการออกกฎหมายท่ีกระทบสิทธิ

ประชาชน จากการศึกษาพบวาท่ีมาของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองนั้น กระบวนการตาง ๆ ต้ังแต

เริ่มตนจนกระท่ังถึงการบังคับใชพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองลวนเปนผลมาจากการเสนอของ

ขาราชการ และผูมีอํานาจตัดสินใจก็ตัดสินใจโดยมีการตอบสนองตอประชาชนนอยมาก แมวาจะมี

ปฏิกิริยาในทางลบจากสังคมเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง อีกท้ัง

ระบอบการเมืองในระหวางท่ีมีการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เปนระบอบปด ผู ศึกษาเสนอวา 

รัฐควรเปดใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการออกกฎหมายซ่ึงกระทบสิทธิประชาชน 

โดยการมีสวนรวมนั้นจะตองมีท้ังการมีสวนรวมทางตรงและทางออม โดยการเปดใหภาคสวนใดบาง

เขามามีสวนรวมนั้นรัฐตองคํานึงถึงหลักการท่ีวาใหผู มีสวนไดสวนเสียท้ังหมดทุกฝายไดเขามามี    

สวนรวมในการออกกฎหมาย และหลักอีกประการท่ีรัฐควรคํานึงถึง คือ หากกฎหมายใดท่ีจะกระทบ

กับคนจํานวนมากกวาก็ตองเปดใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในระดับท่ีมากกวา 

     2. การทําความเขาใจกับสังคมเก่ียวกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558      

จะเห็นไดวาปฏิกิริยาของสังคมท่ีแสดงตอการออกพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 นั้น 

คอนขางจะเปนไปในทางลบ ท้ังท่ีเนื้อหาภายในของพระราชบัญญัติฉบับนี้คอนขางจะไมมีความ

แตกตางในสาระสําคัญเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารอง ถึงแมวาจะมีขอแตกตางบางประการแตก็เปน

เพียงขอแตกตางในรายละเอียดเล็กนอย ซ่ึงเหตุผลท่ีปฏิกิริยาของสังคมเปนเชนนี้ผู ศึกษาเห็นวา    

อาจเปนเพราะการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 ท่ีมีการ

ประกาศใชนี้ ดังนั้นผูศึกษาเสนอวาควรมีการทําความเขาใจใหสังคมไดรับทราบถึงเจตนารมณของการ

ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้และควรชี้ใหเห็นวาเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดมีความ
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แตกตางไปจากกฎหมายเดิมท่ีเคยบังคับใช ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบใดตามท่ีสังคมมีความวิตกกังวล  

อีกท้ังควรชี้ใหสังคมเห็นถึงขอดีของการท่ีระบบกําลังพลสํารองมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการบังคับใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้วาจะยิ่งสนับสนุนใหสามารถลดขนาดกองทัพลงไดดังจะกลาวในขอเสนอ

ประเด็นตอไป 

      3. การสรางระบบปลดถายกําลังพลประจําการ การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนเพียง

จัดการกับระบบกําลังพลสํารองของกองทัพไทยเพียงเทานั้น ซ่ึงกลาวไดวา เปนเพียงฝงเดียวของการ

แกปญหาดานงบประมาณ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมใหเหตุผลไวในการเสนอรางพระราชบัญญัติกําลัง

พลสํารอง พ.ศ.2558 ในครั้งเริ่มตน อีกฝงหนึ่งของการแกปญหาดานงบประมาณท่ีกองทัพควรทํา

ควบคูไปดวย คือ การลดขนาดกองทัพโดยการลดกําลังประจําการลง ท้ังนี้การจะลดกําลังประจําการ

ลงนั้นจําเปนตองชดเชยดวยการเสริมสรางระบบกําลังพลสํารองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังเชน

เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือเปนหลักประกันในกรณีท่ีกองทัพตองการระดมสรรพ

กําลังในยามท่ีจําเปน ท้ังนี้ในการลดกําลังประจําการลงนั้นกองทัพควรพิจารณาอยางรอบดาน กําหนด

เปนแผนระยะยาวโดยมีเปาหลายใหการลดกําลังพลประจําการท่ีชัดเจนกระทําอยางตอเนื่อง และควร

คํานึงถึงผลกระทบตอกําลังพลท่ีอาจเสียประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีการเยียวยา      

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเปลี่ยนผานสําหรับทหารท่ีถูกปลดถาย ท้ังนี้กองทัพตองเตรียมคน

ใหพรอมโดยการจัดการศึกษาใหพรอมสําหรับอาชีพท่ีสองนอกจากการเปนทหาร สําหรับการลดกําลัง

ประจําการลงนั้นกองทัพอาจใหแนวคิด 2 อยาง คือ การปรับโครงสรางกําลังพลใหมีลักษณะ

สามเหลี่ยมปลายแหลม คือ การปรับลดอัตราในระดับสูงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และอีกแนวคิด

หนึ่ง คือ การกําหนดใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีบางประการซ่ึงเปนหนาท่ีสนับสนุน เชน นักวิจัย พอครัว 

คนขับรถ บรรณารักษเปนขาราชการพลเรือนกลาโหม เพ่ือใหกําลังทหารประจําการมีจํานวนลดลง 

ท้ังนี้อาจดูตัวแบบจากกองทัพตางประเทศมาประกอบการพิจารณา 

       ทายท่ีสุดนี้ผูศึกษาเห็นวา องคการก็เหมือนสิ่งมีชี วิต จะตองรูจักปรับตัวใหเขา กับ

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปเพ่ือใหสามารถอยูรอดได หากองคการไมสามารถเปล่ียนแปลงอยาง

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการท่ีเปลี่ยนไปก็อาจทําใหองคการนั้นไมสามารถอยูตอไปได 

อยางนอยท่ีสุดการประกาศใชพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 เปนสัญญาณอันดีท่ีไดแสดง

ถึงความพยายามในการปรับตัวของรัฐไทย ซ่ึงจะเหมาะสมหรือไมอยางไรและควรเดินไปในทิศทางใด 

เปนเรื่องท่ีผูศึกษาเห็นวาไมใชเฉพาะกองทัพเองเทานั้น แตทุกภาคสวนของรัฐและสังคมควรรวมกัน

คิดพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนกองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางความ

เขมแข็งของรัฐตอไป 
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ภาคผนวก ก 

แนวคําถามที่ใชในการส ัมภาษ ณ 

 

การสัมภาษณกลุมตัวอยางไดทําการแบงคําถามออกเปน 5 กลุมคําถาม ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง 

2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนาท่ี และการแจง 

3. ความคิดเห็นตอสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง 

4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษ 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง 

 

โดยมีคําถามท่ีใชสัมภาษณเจาหนาท่ีทหาร กําลังพลสํารอง และนายจาง มีแนวคําถาม

ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวา

คณะกรรมการกําลังพลสํารองมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวา      

ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

2. ความคิดเห็นตอการเปนกําลังพลสํารอง หนา ท่ี และการแจงมีแนวคําถาม ไดแก   

ทานคิดวา บทบัญญัติการเปน กําลังพล สํารอง หนา ท่ี และการแจ ง มีควา มเหมาะ สมหรือไม       

เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวาท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

3. สทิธิประโยชนของกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวาบทบัญญัติสิทธิ

ประโยชนของกําลังพลสํารองมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวา       

ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

4. ความคิดเห็นตอบทกําหนดโทษมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวาบทบัญญัติ บทกําหนด

โทษมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด หากไมเหมาะสมทานคิดวาท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติกําลังพลสํารองมีแนวคําถาม ไดแก ทานคิดวา

พระราชบัญญัติฉบับนี้สงผลกระทบตอทานหรือไมอยางไรเพราะเหตุใด การดําเนินชีวิตของทาน      

จะเปลี่ยนไปอยางไร 
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ภาคผนวก ข 

ผูถูกส ัมภาษ ณ 

 

 1. เจาหนาท่ีทหารในหนวย หนวยกําลังรบและ หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  

 1.1 รอยเอก พลรบ ยอดยิ่ง (นามสมมุติ) นายทหารหนวยกําลังรบ 

 1.2 พันโท โอภาส เกตุแกว (นามสมมุติ) ฝายเสนาธิการหนวยบัญชาการกําลัง

สํารอง 

 2. วาท่ีรอยตรี ฉลวย เสียงพรอม (นามสมมุติ) กําลังพลสํารอง ซ่ึงสําเร็จหลักสูตร

นักศึกษาวิชาทหาร  

 3. นายอานนท อาจหาญ (นามสมมุติ) กําลังพลสํารอง ซ่ึงเคยผานการรับราชการเปน

ทหารกองประจําการ 

 4. นายกวง ดีณรงค (นามสมมุติ) นายจางซ่ึงมีกําลังพลสํารองเปนลูกจางอยูในกิจการ 
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ประวัต ิผูเ ขียน 

 

ชื่อ นายตรงเจตน บัวจันทร 

วันเดือนปเกิด 19 พฤศจิกายน 2531 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน รับราชการในตําแหนง นักบินฯ 

กองทัพบก 

พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 รบัราชการในตําแหนง        

ผูบังคับหมวดปนเล็ก เหลาทหารราบ กองทัพบก 

 

 

 

 

 

 
 

 


