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รายงานวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาฉบับนี้เป็นการศึกษาต่อ

เนื่องจากโครงการศึกษาสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “แนวทางใน

การจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและค้นหาอนาคตประเทศไทยและระบอบ

ประชาธิปไตยที่สังคมปรารถนา”

ด้วยตระหนักในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยซึ่งมีความละเอียดอ่อน สถาบัน

พระปกเกล้าจึงได้ใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ที่เน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามา

ช่วยกันครุ่นคิด พินิจพิเคราะห์ ให้ความเห็นในภาพอนาคตทางการเมืองไทยที่ประชาชนปรารถนา

และแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและแนวทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย

ตามความปรารถนานั้น  ผลของการศึกษาวิจัยที่ได้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้สังคมได้นำไป

ประกอบพิจารณา เพื่อก้าวข้ามพ้นจากวังวนแห่งความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สงบสุขได้ 

กระบวนการเก็บข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก   

ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพะเยา จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชุมพร และจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง  

รายงานวิจัยนี้ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยและแนวทางสู่

ภาพอนาคตทางการเมืองที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเป็นเรื่องของการให้คุณค่าต่อความคิดเห็น

และความเชื่อของประชาชนที่ยังแตกต่างกันอยู่ให้เกิดการตกผลึกทางความคิด ว่าประชาชน

ปรารถนาจะเห็นสังคมการเมืองไทยเดินหน้าไปในทิศทางใดทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขจัดการปัญหาความขัดแย้งทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สังคม

ไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
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งานวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา โดยสถาบันพระปกเกล้าฉบับนี้

เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากโครงการศึกษาสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งสำเร็จลุล่วงลงได้นั้น 

คณะผู้วิจัยใคร่ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆ ท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าที่กรุณาให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อ

รายงานการวิจัยฯ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงรายงานวิจัยให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงด้วยความมุ่งหวังสู่การเมือง  

ที่พึงปรารถนาสู่การมีประชาธิปไตยที่มีสันติสุข  

สุดท้ายนี ้คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการ ศาสตราจารย ์นายแพทย์วันชัย 

วัฒนศัพท ์และคณะวิทยากร ผู้ประสานงานทุกท่าน ตลอดถึงผู้บริหารและพนักงานสถาบัน  

พระปกเกล้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านให้แก่คณะผู้วิจัย จนโครงการวิจัยนี้สามารถ

ดำเนินการและสำเร็จลุล่วงลงได้ 
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บทคัดย่อ
 

 

 

 

งานวิจัยนี้มุ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาใน   

3 ประเด็นหลัก คือ 1) ศึกษาภาพอนาคตการเมืองไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชน   

2) ทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อ

ภาพอนาคตทางการเมืองไทย 3) ค้นหาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทย

และอนาคตการเมอืงไทยทีค่นไทยปรารถนา โดยวธิกีารศกึษา คอื การใชก้ระบวนการประชาเสวนา 

หาทางออกซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วม

ในแต่ละเวทีนั้นมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ และการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีการ

ดำเนินการกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวม 12 จังหวัด จำนวนรวม 1,117 คน และ

มีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 108 คน รวมทั้ง

สิ้น 1,225 คน เพื่อนำภาพอนาคตและแนวทางที่ได้จากเวทีระดับจังหวัดแต่ละเวทีมาประชาเสวนา

หาทางออก เพื่อให้ได้ภาพอนาคตการเมืองไทยและแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคมาหาฉันทามติร่วมกันและใช้การ

แจกแบบสอบถามก่อนและหลังเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งได้แบบสอบถามก่อนการจัดกิจกรรมจำนวน 868 ชุด และหลังการ

จัดกิจกรรมจำนวน 895 ชุด 

ผลการศึกษาพบว่า 

1)ภาพอนาคตการเมืองไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชนในลำดับแรก

 คือ สังคมแห่งความปรองดองและสามัคคี กล่าวคือ สังคมไทยมีสันติสุข สงบสุข   

ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสี อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา ลืมอดีตและให้อภัยกัน ให้เกียรติซึ่งกันและ

กัน พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้ความรุนแรง 

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
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2)การทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกผ่านการแสดง

ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตทางการเมืองไทยจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของประชาชน  

ผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกพบว่าแนวทางที่ดีที่สุดของการหาทางออกให้ประเทศไทยคือ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งประชาชนเห็นว่าหลังการเข้าร่วมกระบวนการประชา-

เสวนาหาทางออกนี้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย กล่าวคือ รู้จักรับฟังคนอื่นและกล้าที่จะพูด

แสดงความคิดเห็นมากขึ้นก่อนการเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 97.7 และประชาชนเห็นว่ากระบวนการ

ประชาเสวนาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้เพิ่มขึ้นร้อยละถึง 98.9 

3)การค้นหาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยและอนาคต

ทางการเมืองที่ประชาชนไทยปรารถนาพบว่า

 ประชาชนเสนอให้สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม โดยการสร้างค่านิยม  

ธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าที่พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือ

หลัก คือ การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

ในการขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงฉันทามติ และร่วมตรวจสอบ โดย  

มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดองและหนุนเสริมให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมที่เคารพกฎ กติกา ยกย่องคนดี และเป็นสังคมอุดมปัญญา รวมถึง

ให้คนไทยมีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังให้มีการ

พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับกระบวนการกล่อมเกลาที่ต้องการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็น  

รูปธรรม  

สำหรบัแนวทางทีป่ระชาชนผูเ้ขา้รว่มกระบวนการสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มได ้คอื การรวมตวั 

กันเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ยกย่องเชิดชูคนดี ทั้งนี้ 

ไมเ่พยีงแตป่ระชาชนเทา่นัน้ ทกุภาคสว่นในสงัคมตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัและจรงิใจในการปฏริปู 

ประเทศไทยเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป 
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Abstract
 

 

 

 

Reconciliation is not an easily-implemented process. The aim of the present 

research is to study how to manage political conflict and look to Thailand’s future and 

ideal politics, and to allow stakeholders from all sectors to participate by expressing 

their opinions about the political system and social problems. Data for the analysis in 

this project were taken from two major sources. First, the so-called “Thailand 

Deliberative Forum” was conducted in 12 provinces of Thailand between September 

2012 and February 2014 in order to learn about participants’ views in terms of 

political system and social problem in democratic regime, which has His Majesty the 

King as Head of State. Second, pre-post surveys were conducted in each forum in 

order to investigate how the process of public deliberation can be applied successfully 

as a conflict resolution tool to the context of a deeply polarized society like Thailand. 

The respondents are 80% from probability sampling from eligible voters and 20% from 

specific groups. Finally, the desired future of Thai politics and all recommendations 

from each forum at the province were supplied to the national deliberative forum 

which conducted in Bangkok in March 2014 by inviting 10 representatives from each 

province to participate in. The result shows that the participants’ attitudes in those 

deliberative forums regarding political conflicts and reconciliation in Thai society have 

changed from extremist, preferring a use of either strictly law enforcement or 

forgiveness without condition in order to solve the conflict, to the view that supports 

an inclusive dialogue process for improving relationship between people in the society 

as well as a truth finding process that may bring about apology, sympathy, and 

forgiveness. In order to reconcile Thai society, this research thus suggests public 

deliberation to be inclusively established throughout the country to allow people from 
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all sectors to deliberate on Thailand future. Applying public deliberation as a process or 

tool for other public policies particularly those that deal with complicated issues and 

diversified stakeholders getting involved with also are strongly recommended by this 

research. 
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บทสรุปผู้บริหาร
 

 

 

      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ (1) มุ่งตอบคำถามว่า “อะไรคือภาพอนาคต

ทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชน (2) มุ่งทดสอบประสิทธิผล

ของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ในฐานะเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศแห่งความปรอง

ดองและเวทีรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองไทย (3) มุ่งค้นหา

แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเสนอแนะแนวทางไปสู่อนาคตการเมือง

ไทยที่คนไทยปรารถนา” โดยแนวคิดของการศึกษานี้พัฒนาขึ้นจากหลักการพื้นฐานทางทฤษฎีที่

มองความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ แต่ความขัดแย้ง

ทางการเมืองนั้นสามารถจัดการและป้องกันมิให้ลุกลามเป็นความรุนแรงได้ด้วยการสร้าง “ความ

สัมพันธ์” และ “ช่องทางการสื่อสารที่ดี” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการที่อาศัย

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแห่งการสานเสวนาหาทางออก (deliberative democracy) ที่มีทั้ง

นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนพลเมืองเข้ามาประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันในปัญหา

ยากๆ ภายใต้บรรยากาศที่มีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีความห่วงกังวลไม่เฉพาะ  

ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและมองผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็น

ส่วนหนึ่งของการแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมให้กับสังคม เพื่อนำไปสู่การมีประชาธิปไตยที่มั่นคง

และยั่งยืน 

วิธีการศึกษาของการวิจัยนี้อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับพื้นที่ในลักษณะ “เวทีประเทศไทย” โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องค่านิยม 

ประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองของคนไทย หลักการสำคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ตลอดจนแนวคิดในเรื่องการจัดการความขัดแย้ง และประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนา  

หาทางออก  (2) การจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดประเด็นคำถาม โดยนำข้อมูลที่ศึกษาในข้างต้น

มาประมวล เรียบเรียงและสังเคราะห์ และจัดทำหนังสือสรุปประเด็นเพื่อใช้เป็นเอกสารที่สำหรับ

การจัดเวทีประชาเสวนา (3) การเตรียมทีมงานและฝึกอบรมทีมงาน ผู้ทำหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการ 

(4) การเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: ประชาชนทั่วไป 

ได้มาจากการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเวทีในแต่ละจังหวัด โดยเริ่มจากการสุ่มเลือกตำบลตัวอย่างจาก  
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รายชื่อตำบลทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ มาในจำนวนที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนตำบลที่มีอยู่ใน

จังหวัดนั้น จากนั้นนำรายชื่อของประชาชนทั้งหมดในตำบลที่สุ่มได้มาจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการ

สุ่มเลือกผู้เข้าร่วม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วม  

ในกลุม่นีจ้ำนวน 80 คน กลุม่ที ่2: เปน็ผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีท่ำการศกึษาเปน็การเฉพาะ 

จำนวน 20 คน (5) การเก็บข้อมูลด้วยการจัดเวทีประชาเสวนา โดยการดำเนินการด้วย

กระบวนการแบบเปดิในระหวา่งเดอืนกนัยายน 2555 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ ์2557 ทัง้สิน้ 12 จงัหวดั 

และจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ 1 ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 

2557 (6) การทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก โดยใช้แบบสอบถาม

ก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 

ดังนี ้

1. ภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชน

 ผลจากการประมวลวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับจากการจัดกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก พบว่า สิ่งที่ประชาชนปรารถนาเป็นลำดับแรกคือ สังคมแห่งความปรอง

ดองและสามัคคี กล่าวคือ ประชาชนผู้เข้าร่วมกระบวนการโดยภาพรวมปรารถนาให้สังคมไทย  

มสีนัตสิขุ สงบสขุ มคีวามปรองดอง รกัสมคัรสมานสามคัค ีสมานฉนัท ์ไมแ่บง่พรรคแบง่พวกแบง่ส ี

อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา ลืมอดีตและให้อภัยกัน 

 สิ่งที่ประชาชนปรารถนาลำดับรองลงมาคือ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศีลธรรม คุณธรรม

และธรรมาภิบาล กล่าวคือ ประชาชนผู้เข้าร่วมกระบวนการโดยภาพรวมปรารถนาให้สังคมไทย

เป็นสังคมที่มีศีลธรรม คุณธรรม และมีคุณภาพ ปฏิบัติตามหลักศาสนา เช่น ศีลห้า พรหมวิหารสี่ 

มีหิริโอตัปปะ ผู้นำประเทศและนักการเมืองมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อประชาชนและ  

ส่วนรวม รวมถึงการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนคาดหวังและให้ความสำคัญในลำดับรองๆ ลงมา คือ   

การปฏิรูปในทุกๆ ด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปรารถนาให้ประเทศไทยปราศจาก  

ยาเสพติด มีสื่อที่นำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ และเป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2.การทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

 จากผลวิเคราะห์แบบสอบถามของประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก   

พบว่า หลังการเข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออก ประชาชนเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดของแนวทางในการ  

หาทางออกประเทศ คือ การบังคับใช้กฎหมาย รองลงมาคือการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไขและ
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การใช้หลักสันติวิธี รวมถึงการใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ส่วนการใช้ความรุนแรงนั้น

ประชาชนให้ความสำคัญน้อยที่สุด 

 นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมการประชาเสวนา ใน   

12 จังหวัด พบว่า ก่อนเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกประชาชนเห็นว่ากระบวนการนี้

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย กล่าวคือ รู้จักรับฟังคนอื่นและกล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็น 

คิดเป็นร้อยละ 81.9 แต่ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมการประชาเสวนา  

หาทางออกประชาชนเห็นว่ากระบวนการประชาเสวนาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย  

โดยเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 88.8 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการเข้าร่วม

การประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศที่ประชาชนถึงร้อยละ 97.7 เห็นว่ากระบวนการนี้

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยให้รู้จักรับฟังคนอื่นมากขึ้น 

 ส่วนผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในประเด็นความคิดเห็นต่อกระบวนการประชาเสวนา

หาทางออกนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกสามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ โดยก่อนเข้าร่วมกระบวนการประชาชนเห็นว่ากระบวนการ

ประชาเสวนาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ ร้อยละ 92.8 และเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ  

ประชาเสวนาไปแล้ว ประชาชนเห็นว่ากระบวนการประชาเสวนาสามารถสร้างการมีส่วนร่วม  

ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.6 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมการ  

ประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศที่ประชาชนถึงร้อยละ 98.9 เห็นว่ากระบวนการนี้สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมได้ 

3.แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการเมืองไทย

ที่ประชาชนไทยปรารถนา

 แนวทางสู่ภาพอนาคตที่ประชาชนต้องการให้มีการดำเนินการได้เน้นไปที่การสร้าง

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยภายในครอบครัว

กล่าวคือการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพตั้งแต่วัยเด็กและปลูกฝังให้รักการเรียนรู้

ด้วยตนเองการให้ความรู้ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและศีลธรรมในโรงเรียน การสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และ

หนุนเสริมให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมที่เคารพ

กติกา ยกย่องคนดี และเป็นสังคมอุดมปัญญา ตลอดจนการผลักดันให้คนไทยมีความเคารพใน

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยเครื่องมือหลักสองประการ คือ การจัด

เวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับกระบวนการ

กล่อมเกลาที่ต้องการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าจะทำให้ภาพอนาคตเป็นจริงได้ 

คือ ตัวของประชาชนแต่ละคนเอง โดยต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็น  
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คนไทย จากนั้นจึงขยายไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ผู้นำทุกระดับ ผู้นำศาสนา ผู้พิการ นักวิชาการ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ปราชญ์ท้องถิ่น 

และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการปราบปราม  

การทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ศาล ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

สำนักพระพุทธศาสนา สภาพัฒนาการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

และสื่อมวลชน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าประชาชนเห็นว่าการจะเดินหน้าประเทศสู่สังคมที่ดีงามได้นั้นต้องอาศัย

กระบวนการกล่อมเกลาของสังคมผ่านการปลูกฝัง อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคน  

ในสังคมโดยเริ่มต้นจากระดับครอบครัวโดยพ่อแม่จะต้องมีส่วนในการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย

ให้บุตรหลานของท่านเองด้วยความเข้าใจและใกล้ชิด ส่วนในระดับโรงเรียนนั้นนอกจากจะให้  

ความรู้แล้วต้องบ่มเพาะควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีคุณธรรม  

ในการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ในภาคส่วนชุมชนเองต้องสร้างและเปิดโอกาส  

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินการสาธารณะที่จะส่งผลต่อส่วนรวมทั้งทาง

นโยบายหรือทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองหรือลดข้อขัดแย้ง และภูมิคุ้มกันให้

ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง  

ทั้งนี้ ในระดับสังคมไทยต้องสร้างการเคารพกติกา หลักกฎหมาย ให้เกิดการบังคับใช้อย่าง

เคร่งครัดและเสมอภาคอย่างเท่าเทียม รวมถึงการสนับสนุนยกย่องบุคคลที่ทำความดีเพื่อส่วนรวม

โดยการเชิดชู มอบรางวัลให้เป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม ในขณะเดียวกันต้องลงโทษบุคคลที่กระทำ

ผิดและสร้างความเสียหายแก่ประเทศโดยการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการลงโทษทางสังคม   

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้น คือการ  

พูดคุยกันหาทางออกหรือการใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกผ่านการจัดเวทีหรือจัดเป็น

หลักสูตรเพื่อมาเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ ประชาชนชาวไทยจึงปรารถนาจะเห็นประเทศ

เดินหน้าและปรารถนาให้มีเวทีประชาเสวนาในทุกระดับและนำกระบวนการในลักษณะเดียวกับ  

การประชาเสวนาหาทางออกไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 
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ExecutiveSummary
 

 

 

 

Deliberative dialogue is the heart of reconciliation and a starting point of political 

reform. King Prajadhipok’s Institute has conducted the project, Deliberative Dialogue 

for Thailand’s Future. The project’s objectives are to study how to manage political 

conflict and look to Thailand’s future and ideal politics, and to allow stakeholders from 

all sectors to participate by expressing their opinions about the political system and 

social problems. The participants are able to give information for resolution by using 

the deliberative dialogue systematically and sustainably. Thus, the results of this 

research study bring about body of knowledge and the approaches to solve the 

problem, which is seeking to deliberative dialogue to solve political conflict in the 

society, by working together with the concerned parties, in order to design images of 

the future for the country and establish framework of political rules which can be 

accepted by the concerned parties. 

Data for the analysis in this project were taken from two major sources. First, 

the so-called “Thailand Deliberative Forum” was conducted in 12 provinces of Thailand 

during September 2012 and March 2014 in order to learn about participants’ views in 

terms of political system and social problem in democratic regime, which has His 

Majesty the King as Head of State. Second, pre-post surveys were conducted in each 

forum in order to investigate how the process of public deliberation can be applied 

successfully as a conflict resolution tool to the context of a deeply polarized society 

like Thailand.  

The first group is the sampling of Thai citizens, who are randomized sampling 

from the participants in each province. To this respect, the province, district, and sub-

district are chosen by random. Along with this line, 20% of the districts in each 

province will be chosen form the complete list of districts. Then, name of residents, 
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who live in the chosen districts, will be selected for 80 participants as systematic 

sampling in this research study.  The second group is the sampling of people who 

have a particular concerned issue, which can be connected to this research study. To 

this respect, 20 participants of this sampling can be the people who are supporter of 

their political groups, the outstanding leaders in society, the concerned academics, the 

representatives of NGOs, and a group of civil society, who are interested in such 

issues. 

To categorize such groups of the sampling, it is a way to reaffirm that the 

number of people, who involved with the issue of this research study, will not be 

disregarded. In the meantime, it provides a room for the “silent group” to participate 

in this project as well. However, the number of the sampling will be limited in order to 

prevent the domination to the other in the public deliberation, which finally might come 

into the effect on failure of the research study. In such the situation, the public 

deliberation will be advantages for a particular group, not the whole country.  

In total, there are 1,117 participants in the twelve forums, while 868 participants 

answered the pre-quest ionnaires and 895 part ic ipants answered the post-

questionnaires, respectively. 

Regarding the consensus from the deliberative dialogues, there are 11 scenarios 

that are needed to send to the next generat ion. The f i rst rank scenar io is 

peacefulness, reconciliation, forgiveness, and no discrimination/color groups in Thai 

society. In addition, the top three paths that must be implemented in order to make 

participants’ dreams come true include: (1) building good governance values;   

(2) holding a deliberative dialogue at all levels; (3) self-help and community 

dependence; and (4) promoting public participation  

The result of analysis of survey questionnaires toward the participants’ attitudes, 

both pre-questionnaires and post-questionnaires, in the public deliberation showed that 

“law enforcement” is the most-wanted future image for the participants, whilst the 

second most-wanted future images are “peaceful method”. For the third and fourth 

most-wanted future images are “principle of forgiveness with no condition” and 

“principle of virtue and ethics”, respectively. It means people view law enforcement as 

the important factor. If people illegal practice, they should be punished, accordingly. 

However, afterwards, if they realize that they did their illegal practice, forgiveness is 
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then offered, including using principle of deliberative dialogue to decrease conflict. 

Along the line, good governance is still needed to solve the problem in the country. 

On the other hand, the participants viewed the extreme approach, like dictatorship and 

violence, as the least important factor. That is, the participants viewed that may not 

be able to effectively solve conflicts in the country. 

For attitude on attending the deliberative dialogue, the result found that the 

method of talking in community was changed by applying the deliberative dialogue, 

and the idea that this dialogue can allow people to participate increased more. That is, 

regarding “the change in how to talk in community after attending the deliberative 

dialogue”, it was found that before attending the deliberative dialogue, 81.9% of 

participants thought there would be a change, but after attending, the number of 

participants who expected change increased to 88.8% a statistically significant 

change. Moreover, regarding “to what extent does the deliberative dialogue enable 

people’s participation?”, it was found that before attending the deliberative dialogue, 

92.8% of participants thought it could build people’s participation, whereas after 

attending, the number of participants who thought so increased to 97.6%, a statistically 

significant change. 

Therefore, the forum of public deliberation then can be a part of the processes, 

which is able to bring about the atmosphere of reconciliation in Thai society in one 

way and lead to an approach to solve the social problems in another way, as long as 

Thai people have better understanding and correctly implement this process 

nationwide. 

The result shows that the participants’ attitudes in those deliberative forums 

regarding political conflicts and reconciliation in Thai society have changed from 

extremist, preferring a use of either strictly law enforcement or forgiveness without 

condition in order to solve the conflict, to the view that supports an inclusive dialogue 

process for improving relationship between people in the society as well as a truth 

finding process that may bring about apology, sympathy, and forgiveness. In order to 

reconcile Thai society, this project thus suggests public deliberation to be inclusively 

established throughout the country to allow people from all sectors to deliberate on 

Thailand future. 
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บทนำ
 

 

 

 

1.1ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปการเมืองไปสู่การมี

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสองฉบับ 

(2540 และ 2550) ได้วางแนวทางเกี่ยวกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงได้ 

ทั้งการเสนอกฎหมายการถอดถอนผู้ทุจริต และการลงประชามติ มีการกระจายอำนาจไปสู่องค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการทางนโยบาย ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และ

ติดตามตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติจริงยังมี

ช่องว่างอยู่ เนื่องจากผู้นำและผู้มีอำนาจยังมิได้เปิดใจและเปลี่ยนทัศนคติในการยอมรับการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควร ในขณะที่ปัญหาการรับรู้ของประชาชนในเรื่องกระบวนการ  

มีส่วนร่วมและสิทธิของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมยังคงมีอยู่ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555)  

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปี 

2548 เป็นต้นมานั้นได้สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนโอกาส

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างประเมินค่ามิได้ ทำให้หลายฝ่าย

พยายามแสวงหาแนวทางเพื่อให้สังคมไทยหลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานนี้ (สถาบัน  

พระปกเกล้า, 2555) แต่ความพยายามยุติความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมายังไม่ประสบ

ความสำเร็จ เนื่องจากบางฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการขอให้ยกเลิกสิ่งที่เคยมีการดำเนินการ

มาก่อนหน้าทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย ในขณะที่บางฝ่ายเรียกร้องให้ยึดความศักดิ์สิทธิ์

ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบในด้านอื่นๆ ผลที่ตามมาจึงเป็นความ  

วุ่นวายที่ลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเมืองของประเทศไทยกำลังเดินไปในทิศทางที่ไม่

แน่นอน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงโดยง่าย  

ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วรากเหง้าของ

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คืออะไร ซึ่งมีความพยายามอธิบายด้วยเหตุผลหลายประการ   

ตั้งแต่เหตุผลเชิงโครงสร้างคือการแก่งแย่งอำนาจ การคอร์รัปชั่นของผู้มีอำนาจ ความรู้สึกว่าไม่ได้
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รับความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย 

ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน (คณะกรรมการปฏิรูป, 2554) เหตุผลในมิติ

วัฒนธรรมทางการเมืองระหว่างคนเสื้อเหลืองและชนชั้นนำที่เรียกร้องรัฐในแบบ “ธรรมาภิบาล” 

กับคนเสื้อแดงและชนชั้นกลางระดับล่างที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการปกครองผ่านการเลือกตั้ง 

(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2553) รวมถึงเหตุผลในเชิงพฤติกรรม เช่น “การละเมิดหลักนิติธรรม” 

และ “การละเมิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง” โดยการรัฐประหาร 

(คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, 2554) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ผลการวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า 

(2555) ค้นพบว่า ความแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางในสังคมไทยดังกล่าว (ไม่ว่าจะถูก

อธิบายด้วยชุดความคิดแบบใด) ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงโดยง่าย เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกับความ  

ขัดแย้งแต่ละฝ่ายยังคงยึดมั่นอยู่ในจุดยืน (Position) ของตนเอง แต่ละฝ่ายยังมีพฤติกรรม  

เหมือนเดิม เช่น มีการเปิดหมู่บ้านมวลชน มีการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำละเมิดหรือดูหมิ่น

สถาบันเบื้องสูง ตลอดจนการข่มขู่ว่าจะแสดงพลังเพื่อกดดันให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปใน

แนวทางที่ฝ่ายตนต้องการ ฯลฯ สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศแห่งความปรองดองยังไม่เกิดขึ้น   

ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แต่ละฝ่ายมุ่งแต่การเอาชนะกันเช่นนี้ การเมืองของประเทศไทย  

ในปัจจุบัน จึงมิใช่การเมืองที่พึงปรารถนาสำหรับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนักสิ่งที่งาน

วิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า (2555) พยายามนำเสนอต่อ  

ผู้เกี่ยวข้องในระยะเฉพาะหน้าก็คือรัฐบาล ฝ่ายค้าน และทุกฝ่ายควรช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่ง

การปรองดอง โดยการยุติการกระทำที่ถือเป็นการทำลายบรรยากาศแห่งการปรองดองทั้งหมด 

และไม่รวบรัดใช้เสียงข้างมากเพื่อแสวงหาทางออก และจะต้องมีการร่วมกันสร้างเวทีทั่วประเทศ

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกว้างต่อข้อเสนอ ทางเลือก และ  

ความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน

มากขึ้นและหาทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจาก

จุดยืนที่แตกต่างกันมาสู่จุดร่วมที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ด้วยเหตุนี้ กระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) ในทัศนะของรายงานการวิจัยดังกล่าวจึงเป็น

หัวใจของการสร้างความปรองดองและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองไทย  

รายงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าฉบับดังกล่าวเสนอให้มีการสร้างบรรยากาศของความ

ปรองดองในประเทศเพื่อให้มีการศึกษาถึงแนวคิดของประชาชนต่อกระบวนการสร้างความปรอง

ดองและออกแบบอนาคตของการเมืองไทยโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จึงสมควร

ที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงกลุ่มประชาชนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อให้ได้

มาซึ่งแนวทางการจัดการความขัดแย้ง และอนาคตการเมืองไทยที่คนไทยปรารถนา โครงการนี้

อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ในลักษณะ 

“เวทีประเทศไทย” โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกโดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้  
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ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาด้วยวิธีการนี้จะทำให้

ได้รายงานที่มาจากการแสวงหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันร่วมกันของสังคมและ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการร่วมกันออกแบบภาพอนาคตของการเมืองไทยที่เป็นที่ยอมรับของ  

ทุกภาคส่วน 

 

1.2วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.2.1  เพื่อศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของ

ประชาชน  

 1.2.2  เพื่อทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ผ่านการแสดง

ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตการเมืองไทยภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่พึงปรารถนา  

 1.2.3  เพื่อค้นหาแนวทางจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตการเมือง

ไทยที่คนไทยปรารถนา 

 

1.3ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้เน้นการศึกษาในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนา  

หาทางออก (Deliberative Democracy) ซึ่งเป็นกระบวนการที่คณะผู้วิจัยและเครือข่ายเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น และความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมาพูดคุยเพื่อ

แสวงหาทางออกร่วมกัน ช่วงเวลาที่ศึกษาเน้นทำความเข้าใจเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง  

ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2557 โดยมีการอภิปรายเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ

การเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนหน้านั้น เพื่อความเข้าใจต่อภาพอนาคตของการเมืองและ

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ชัดเจน 

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นครอบคลุมประเด็น

ความขัดแย้งทางการเมือง สาเหตุของความขัดแย้ง และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและแสวงหา

ทางออกร่วมกันโดยสันติวิธี ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความชอบธรรมในการใช้อำนาจ   

สิทธิเสรีภาพ การทุจริตคอรัปชั่นและความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ทั้งนี้ มิได้รวมประเด็นความขัดแย้งกรณี

เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีความซับซ้อนและต้องการการศึกษา

วิจัยอย่างลึกซึ้งแยกเป็นการเฉพาะ 
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วิธีการศึกษาของการวิจัยนี้อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับพื้นที่ในลักษณะ “เวทีประเทศไทย” โดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

ตามขั้นตอน1 ต่อไปนี้  

(1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องค่านิยม ประชาธิปไตยและ

พฤติกรรมการเมืองของคนไทย หลักการสำคัญในการบริหารกิจการบ้านเมือง ตลอดจนแนวคิด  

ในเรื่องการจัดการความขัดแย้ง และประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก   

(2) การจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดประเด็นคำถาม โดยนำข้อมูลที่ศึกษาในข้างต้น  

มาประมวล เรียบเรียงและสังเคราะห์ และจัดทำหนังสือสรุปประเด็นเพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับ  

การจัดเวทีประชาเสวนา  

(3) การเตรียมทีมงานและฝึกอบรมทีมงาน ผู้ทำหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการ  

(4) การเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: ประชาชน

ทั่วไป ได้มาจากการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเวทีในแต่ละจังหวัด โดยเริ่มจากการสุ่มเลือกตำบลตัวอย่าง

จากรายชื่อตำบลทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ มาในจำนวนที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนตำบลที่มีอยู่

ในจังหวัดนั้น จากนั้นนำรายชื่อของประชาชนทั้งหมดในตำบลที่สุ่มได้มาจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับ

การสุม่เลอืกผูเ้ขา้รว่ม โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบเปน็ระบบ (Systematic Sampling) เพือ่ใหไ้ดผู้เ้ขา้รว่ม 

ในกลุ่มนี้จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2: เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษาเป็นการ

เฉพาะ จำนวน 20 คน   

(5) การเก็บข้อมูลด้วยการจัดเวทีประชาเสวนา โดยการดำเนินการด้วยกระบวนการแบบ

เปิดในระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 12 จังหวัดกระจาย  

ในทุกภูมิภาค และจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ 1 ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร   

ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการเชิญผู้แทนจากเวทีระดับจังหวัด เวทีละ 10 คน มาเข้าร่วม  

(6) การทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก โดยใช้แบบสอบถาม

ก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการ 

 

1.4กรอบแนวคิดของการวิจัย

กรอบความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่มองว่า ความขัดแย้ง

เป็นเรื่องธรรมชาติ และความปรารถนาที่จะขจัดความขัดแย้งทางการเมืองออกไปให้หมดสิ้นนั้น

เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Mouffe, 2000) แต่ความขัดแย้งสามารถจัดการและป้องกันได้ด้วยการ

 1 รายละเอียดวิธีดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จะได้นำเสนอในบทที่ 3 ของรายงานต่อไป 
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สร้าง “ความสัมพันธ์” และ “ช่องทางการสื่อสารที่ดี” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกัน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับ   

(มอริส, 2547; Fishkin, 1991) 

ในการออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งนั้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือและ  

วิธีการในการยุติความรุนแรงและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่สังคมสันติสุขได้หลากหลาย เช่น 

การเจรจา (Negotiation) ระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งอาจอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามา  

ไกล่เกลี่ย (Mediation) และการสานเสวนา (Dialogue) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ

ปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550) ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องดำเนิน

ควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าความรุนแรงไม่อาจนำมาซึ่งเป้าหมายและทางออก  

ที่ยั่งยืนได้ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2551) อย่างไรก็ตาม กระบวนการในลักษณะดังที่กล่าวมา   

ยังไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร แม้แต่ในการออกกฎหมาย 

เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ เมื่อยกร่างแล้วมักจะใช้เพียงกระบวนการประชาพิจารณ์สั้นๆ ไม่มีเวที  

ที่จะมาประชาเสวนาหาทางออกร่วมกัน และเมื่อต้องตัดสินใจก็ใช้กระบวนการที่เร่งรัดสู่การลง

ประชามติ ที่ตอบโจทย์เพียง รับหรือไม่รับเท่านั้น ก่อให้เกิดความแตกแยก เมื่อผลการลง

ประชามติไม่แตกต่างกันมาก  

นอกจากนี้ เมื่อไม่สามารถมีเวทีให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียหันหน้ามาพูดคุยกันแบบ  

ไม่เอาแพ้เอาชนะประชาชนก็ออกมาแสดงพลังบนท้องถนนบ้าง อดข้าวประท้วงบ้าง เพื่อบอกกับ  

ผู้มีอำนาจ ถึงความทุกข์หรือความต้องการของเขาที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจฟัง ออกมาชุมนุมไม่กี่คน

ก็ไม่ได้ผล จึงต้องออกมาเป็นพันเป็นหมื่น หากออกมาแล้วอยู่ข้างถนน ผู้มีอำนาจก็ยังไม่ได้ยิน   

จึงต้องปิดถนนหรือกระทำการอื่นใด ที่มักจะนำไปสู่ความรุนแรง การไม่ได้ยินของผู้มีอำนาจนั้น

ไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจผิด แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่พูดเรื่องเดียวกัน สิ่งเดียวกัน   

แต่เข้าใจในสิ่งที่พูดต่างกันหรือไม่เข้าใจว่าคู่สนทนาพูดในสิ่งเดียวกับตน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 

2553; Ranciere, 1999) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของโลกปัจจุบันจึงต้องการกระบวนการ

หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการสร้างการยอมรับและความเคารพในความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ด้อยฐานะกว่าในทางเศรษฐกิจหรือการศึกษา

ก็ตาม (Chambers, 2003; O’Flynn, 2006)  

หลายศตวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะหาแนวทางที่ลงตัวของประชาธิปไตย และ  

คำตอบที่ได้รับความสนใจมากประการหนึ่ง มาอยู่ที่ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก

หรือ Deliberative Democracy (Dryzek, 2000; 2006; Goodin, 2003) ที่มีทั้งนักการเมือง 

ข้าราชการและประชาชนพลเมืองมาประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันในปัญหายากๆ ทั้งหลาย ทั้งนี้ 

เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่มีความมั่นคง ที่ไม่ต้องรอให้ทหารเข้ามารัฐประหารเพื่อจัดระเบียบ

สังคมดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  
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อย่างไรก็ตาม ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนา

หาทางออกที่สำคัญก็คือ ความเป็นอุดมคติของแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้การจัดกระบวนการ  

ประชาเสวนาหาทางออกมักถูกตั้งคำถาม เช่น ทำอย่างไรให้คนสองฝ่ายที่มีความคิดเห็น  

ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วสามารถมานั่งพูดคุยกันได้ด้วยเหตุและผล ทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่มี

ความแตกต่างกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถมาพูดคุยถกเถียงกันได้โดยที่

ไม่มีใครรู้สึกว่าตนเองมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงหรือด้อยกว่าคนอื่น ทำอย่างไรให้คนที่พูดน้อย

โดยธรรมชาติสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการปรึกษาหารือได้โดยไม่ถูกครอบงำ  

ทางความคิดโดยคนอื่นที่อาจจะช่างพูดมากกว่าหรือมีวาทศิลป์ในการชักจูงผู้คนได้มากกว่า และ  

ทำอย่างไรให้ตัวแทนการใช้อำนาจรัฐเคารพในข้อตกลงร่วมกันอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการ

ปรึกษาหารือ และนำข้อตกลงเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลสมตามเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง  

ทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง (ดู Sanders, 1997; Simon, 1999; Young, 2001) คำถามเหล่านี้  

ล้วนน่าสนใจแต่เกือบทั้งหมดเป็นความห่วงกังวลต่อวิธีการมากกว่าหลักการ จึงไม่ใช่เรื่องยาก  

ที่ผู้ต้องการนำแนวคิดไปใช้จะอาศัยเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น   

การใช้บัตรคำ การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประชาเสวนา

หาทางออกเพื่อลดช่องว่างในเรื่องทักษะทางการสื่อสารของผู้เข้าร่วม และทำให้กระบวนการ  

ประชาเสวนาหาทางออกกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกเสียงได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค 

หัวใจที่สำคัญยิ่งกว่าของแนวคิดประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกนั้นก็คือ  

หลักการที่ว่าการประชาเสวนาหาทางออกไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการ   

แต่เป็นแนวคิดที่หลอมรวมเอาหลักการประชาธิปไตยที่สำคัญๆ เช่น หลักการในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 

โอกาสและความเท่าเทียมกันของปัจเจกบุคคล ฯลฯ มาไว้อย่างเต็มเปี่ยมในทุกขั้นตอน (Bohman, 

2000; Gutmann and Thompson, 2004) ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกจึงเป็น

แนวคิดที่แตกต่างไปจากค่านิยมและวิธีปฏิบัติอื่นๆ ในการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป 

นั่นคือ ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกจะกระตุ้นให้ประชาชนมีความห่วงกังวล  

ไม่เฉพาะแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและมองผลประโยชน์

ของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งการแสวงหาทางออก (หรือทางเลือก) ที่เป็นธรรมให้กับสังคมด้วย (Fishkin, 

2009) ดังนั้น การนำแนวคิดประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกไปปฏิบัติใช้ จะช่วย

เสริมสร้างให้ประชาชนมีสำนึกความเป็นพลเมืองและทำให้กระบวนการทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

ในประเทศไทย กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกได้มีการนำไปใช้อย่างได้ผลมาบ้างแล้ว 

เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชาเสวนาหาทางออกเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 

โดยสถาบันพระปกเกล้า (2553) โครงการการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านพลังงานโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน โดย วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ (2554) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

เรื่องกระบวนการสมานฉันท์: กรณีสารแคดเมี่ยมปนเปื้อนของชาวลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด 
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จังหวัดตาก ของศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (2555) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การเปิดพื้นที่ให้สังคม

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบภาพอนาคต ตลอดจนกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

น่าจะเป็นทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันได้ 

ภายใต้แนวคิดที่กล่าวมาและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังที่จะได้อภิปราย  

โดยละเอียดในบทที่ 2 นั้น การหาทางออกจากทางตันของประชาธิปไตยไทยจึงไม่ใช่การทำใน  

รูปแบบเดิมๆ ที่ยังไม่สามารถนำสังคมไทยให้หลุดพ้นจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานได้ แต่จะ

ต้องใช้กระบวนการใหม่ในรูปแบบการเปิดเวทีที่ไม่ใช่การโต้เถียงกัน ไม่เอาแพ้เอาชนะกัน   

แต่เป็นการมาเปิดใจรับฟังกัน จากทุกๆ คนทุกๆ ความคิดเห็นที่ไม่ได้มีจุดยืนมาจากบ้านว่าจะมา

ลงมติอย่างไร การประชาเสวนาหาทางออกจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่เรียกว่า Deliberative 

Democracy หรือ ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก ที่เป็นประชาธิปไตยแห่งการ  

มีส่วนร่วมของภาคพลเมืองอย่างแท้จริง โดยมีกรอบแนวคิดที่งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นและนำไปใช้

ศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชนที่วางอยู่บน

สมมติฐานที่เชื่อว่า การเปลี่ยนผ่านสังคมที่ความขัดแย้งฝังรากลึกจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึง  

รากเหง้าของความขัดแย้งที่พัฒนาการมาตั้งแต่อดีต ทั้งในแง่รากฐานทางความคิด วัฒนธรรม

การเมือง/ค่านิยม กระบวนการทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมือง การตระหนักถึงความ

ซับซ้อนของสภาพความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง ค่านิยม และกระบวนการ 

ที่มีผลต่อการทำให้ความขัดแย้งอาจขยายตัวไปสู่การใช้ความรุนแรง ความต้องการออกจากความ

ขัดแย้ง และการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนำแนวคิดประชาธิปไตย  

แห่งการประชาเสวนาหาทางออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบอนาคตร่วมกันทั้งในเรื่อง

สถาบัน ค่านิยม และกระบวนการเพื่อสร้างประชาธิปไตยแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

อย่างแท้จริง ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพ1.1กรอบแนวความคิดของการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5ประโยชน์ที่ได้รับ

 1.5.1  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแนวทาง  

ในการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ และข้อเสนอจากประชาชนและ  

ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 1.5.2  เป็นโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมศึกษาวิจัย

โดยการแสดงความคิดเห็นต่อระบอบการเมืองการปกครองและปัญหาทางสังคม  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อหาทางออกโดยการ  

ประชาเสวนาหาทางออกทางเลือกที่ทุกคนพึงปรารถนา   

 1.5.3  ในกระบวนการวิจัยจะเกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กระบวนการการประชาเสวนา  

หาทางออก (Public Deliberation) 

 1.5.4  เกิดแนวทางการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและเกิดแนวทางการสร้างความมั่นคงของ

มนุษย์ที่ยั่งยืน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

โครงสร้าง 

ค่านิยมประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาล 

ปัญหาความขัดแย้งขยายตัว 

ไปสู่ความรุนแรง 

ความต้องการหาทางออก 

กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

ประชาธิปไตยแห่ง 

การเสวนาหาทางออก 

รากฐานทางความคิด 

วัฒนธรรมการเมือง/ค่านิยม 

กระบวนการทางการเมือง 

เผด็จการ 

ประชาธิปไตย 

กึ่งประชาธิปไตย 

ความขัดแย้งทางการเมือง 

การออกแบบอนาคตร่วมกัน 

สถาบัน 

ค่านิยม 

กระบวนการ 

ประชาธิปไตยแห่งการมี  

ส่วนร่วมของภาคพลเมือง 



อนาคตประ เทศไทยและการ เม ื อ งท
ี ่ พ ึ ง

ปรา
รถ
นา

2

แนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย

2.1ค่านิยมประชาธิปไตยของคนไทย

2.2นิติรัฐ-นิติธรรม

2.3ธรรมาภิบาล

2.4ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง

2.5ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก

2.6ความหมายของการประชาเสวนาหาทางออก
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

ระยะเวลาเกือบทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเรื่องราวความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย

ไว้เป็นจำนวนมากในหลากหลายมิติ งานวิจัยเหล่านี้มีคำอธิบายต่อปรากฏการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในมุมมองที่เหมือนและแตกต่างกัน เช่น ในการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ

ศึกษาติดตามการปฏิรูปประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปธรรมาภิบาลภาครัฐ ของ  

ยุทธพร อิสรชัยและคณะ (2553) ได้อธิบายสภาพสังคมการเมืองไทยยุคหลังการรัฐประหาร   

19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไว้ว่าเป็นสภาพที่รัฐไทยมีอำนาจมาก แต่มีความชอบธรรมน้อยและ

ประสิทธิภาพต่ำ ส่งผลให้ “โครงสร้างสังคมการเมืองบิดเบี้ยว” ในทางกลับกัน กลไกหรือสถาบัน

และกระบวนการทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐสภา รัฐบาล สถาบันตุลาการ

และองค์กรอิสระ ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางลบมากขึ้น ในขณะที่หลายปีที่ผ่านมากลุ่มพลัง

การเมืองหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ กลับมีแนวโน้มที่จะขยับปรับเปลี่ยนจากการ

อาศัยช่องทางกฎหมายหรือการใช้อำนาจผ่านกลไกหรือสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไปใช้

เส้นสายอุปถัมภ์ไม่เป็นทางการ วิธีการผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง “การใช้ความ

รุนแรงทางการเมือง” เพื่อกดดันให้รัฐยอมตามความเรียกร้องของตนมากขึ้น ทำให้กระบวนการ

ทางการเมืองในรัฐสภาถูกใช้น้อยกว่าการเมืองบนท้องถนน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ

สัมพันธ์จากที่ในอดีตกลุ่มทุนกับพรรคการเมืองแยกกันไม่ออก มาสู่สภาวะที่พรรคการเมืองไทยกับ

การเมืองแบบมวลชนแยกกันไม่ออกหรือที่ยุทธพร อิสรชัยและคณะเรียกว่าเป็นการเมืองแบบ 

“มวลชนาธิปไตย”  

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้นำ

ประเทศไทยไปสู่สภาวะที่การเมืองบนท้องถนนกลายเป็นเรื่องปกติในการแสดงออกซึ่งความเห็น  

ที่แตกต่างกันในทางการเมืองของกลุ่มที่แบ่งขั้วแยกข้างกันอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ (Chairat 

Charoensin-o-larn, 2010; Ockey, 2009; Thitinan Pongsudhirak, 2008) และยังไม่มีทีท่าว่า

จะยุติลงได้โดยง่าย ดังที่การศึกษาเรื่อง “การเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: บทเรียน 

วิกฤติและความท้าทาย” ของไททัศน์ มาลา (2554) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนากระแสหลัก

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยที่ผ่านมาอยู่บนพื้นฐานของการผูกขาดอำนาจการ

ตัดสินใจไว้โดยกลุ่มชนชั้นนำในสังคมเท่านั้น จึงทำให้เกิดปัญหาการจัดการทรัพยากรและความ
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เหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาเหล่านี้บ่มเพาะสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นวิกฤติศรัทธาทาง  

การเมืองในระบอบรัฐสภาและไร้ความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน จนกระทั่งเกิด

เป็นความรุนแรงในช่วงทศวรรษ 2550 

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยเชิงสำรวจของมูลนิธิเอเชีย (2553) ซึ่งถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในชื่อ 

“มติมหาชนและการเมืองระหว่างขั้วสี” ได้ชี้ให้เห็นข้อมูลที่สวนทางกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือ

บทวิเคราะห์โดยสื่อสารมวลชน นักการเมือง และผู้สนับสนุนกลุ่มเสื้อสีว่า แท้ที่จริงแล้วคนไทย  

ที่แสดงตัวว่าเป็นเสื้อสีใดสีหนึ่งโดยเปิดเผยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น กล่าวคือ มีผู้ตอบแบบสอบถาม

เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ที่ระบุว่าตัวเองเป็น “เสื้อเหลืองเต็มตัว” หรือ “เสื้อแดงเต็มตัว”   

อีกประมาณร้อยละ 12 ใกล้เคียงกันระบุว่า “ค่อนข้างเอนเอียงไปทางสีเหลือง” หรือ “ค่อนข้าง  

เอนเอียงไปทางสีแดง” ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76 ระบุว่าไม่สังกัดสีเสื้อใด เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในขณะที่การอธิบายถึงสาเหตุของความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยในช่วง  

ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอ้างว่าเป็นผลมาจากช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย 

ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน (คณะกรรมการปฏิรูป, 2554) งานวิจัย  

ชิ้นเล็กๆ ของอภิชาต สถิตนิรมัย (2553) เรื่อง “เสื้อแดงคือใคร: ม็อบเติมเงิน ไพร่ หรือชนชั้น

กลางใหม่กับทางแพร่งสังคมไทย” กลับยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “ความคับข้องใจของคนเสื้อแดง

เป็นความคับข้องทางการเมืองมากกว่าความคับข้องทางเศรษฐกิจ (หน้า 35) สอดคล้องกับ

ประภาส ปิ่นตบแต่ง (2553) ในบทวิเคราะห์เรื่อง “การลุกขึ้นสู้ของคนยอดหญ้า: บทวิเคราะห์  

ในเชิงมิติการเมือง” ที่มองว่าความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นหลักของการต่อสู้ระหว่าง

เสื้อต่างสีนั้น มีเหตุผลในมิติวัฒนธรรมระหว่างเมืองและชนบทแฝงอยู่ด้วย  

สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยจึงมีความซับซ้อนดังที่ วรรณภา ติระสังขะ (2555) 

สรุปไว้ในรายงานวิจัยที่เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติเรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อ  

แก้ปัญหาของประเทศ” ว่ามีอยู่ 3 สาเหตุ คือ ประการแรก ความล้มเหลวของระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการที่สังคมไทยยังขาดการยอมรับกติกาหรือ

ยอมรับคุณค่าความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การเคารพในสิทธิเสรีภาพและหลักการประชาธิปไตย 

ส่งผลให้เกิดการรัฐประหารบ่อยครั้ง และมีการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างกว้างขวาง ประการที่สอง 

ความด้อยประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบถ่วงดุลทางการเมืองโดยเฉพาะภายใต้โครงสร้างของ

ระบบรัฐสภาไทย ทำให้การเมืองไทยประสบปัญหา “เสถียรภาพของฝ่ายบริหาร” เมื่อไม่มี

พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากในสภา และปัญหา “เผด็จการรัฐสภา” เมื่อมีพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่งได้ที่นั่งเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎร ประการสุดท้าย รัฐธรรมนูญของประเทศ

ไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่ช่วยเอื้อให้เกิดการตรากฎหมายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดความ

เหลื่อมล้ำของคนในสังคม เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายมรดก กฎหมายทรัพย์สิน เป็นต้น  
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้เห็นสอดคล้องกับเกษียร เตชะพีระ (2553) ว่า  

ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันนั้น ไม่อาจแก้ไขได้เพียงแค่ระดับ “แนวคิดทัศนะ” โดยการ  

ขยับขยายให้คู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายมองเห็นหลักการที่ขาดตกบกพร่องของอีกฝ่ายเท่านั้น แต่ควรให้

สังคมมาร่วมกัน “จินตนาการ” ถึงอนาคตทางการเมืองที่พลังของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต้องดำรงอยู่

ด้วยกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการที่จะทำให้เกิดกระบวนการ  

ดังกล่าวได้จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องค่านิยม

ประชาธิปไตยของคนไทย หลักการสำคัญในการรับรองสิทธิเสรีภาพ และวางรากฐานการบริหาร

กิจการบ้านเมือง เช่น หลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักธรรมาภิบาล ฯลฯ เนื่องจากสาเหตุหลักประการ

หนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก่อตัวขึ้นและแผ่ขยายออกไป  

อย่างกว้างขวางคือมุมมองหรือการให้คุณค่ากับหลักการดังกล่าวที่แตกต่างกันของคนไทย (สถาบัน

พระปกเกล้า, 2555: 151-152) นอกจากนี้ การทบทวนแนวคิดในเรื่องความขัดแย้งและ  

การจัดการความขัดแย้งก็มีความสำคัญสำหรับการวางกรอบในการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน และเป็นฐานความรู้สำหรับการ

รวบรวมข้อคิดความเห็นผ่านกระบวนการออกแบบภาพอนาคตการเมืองไทยที่คนไทยพึงปรารถนา

ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกดังที่จะได้นำเสนอ  

เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการในตอนท้ายของบทนี้ต่อไป 

 

2.1ค่านิยมประชาธิปไตยของคนไทย

การศึกษาวิจัยในอดีต1 เกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองในประเทศ

กำลังพัฒนามักยืนยันข้อมูลตรงกันว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความสนใจทางการเมือง 

(Political Interest) ในระดับต่ำ และไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทางการเมือง (Political 

Efficacy) เท่าที่ควร งานวิจัยเก่าแก่และถูกอ้างอิงถึงมากที่สุดเล่มหนึ่ง คือ หนังสือชื่อ No Easy 

Choice: Political Participation in Developing Countries ของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel 

Huntington) และโจอัน เนลสัน (Joan Nelson) ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ.1976 ได้ค้นพบว่า 

ประชาชนที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบทมักจะไม่กระตือรือร้น

ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่

ในประเทศกำลังพัฒนามักมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวและไม่เกี่ยวข้องกับความห่วงกังวล  

ขั้นพื้นฐานของพวกเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทำ การมีอาหารเลี้ยงปาก

เลี้ยงท้อง และการมียารักษาโรคเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย  

 1  ดูตัวอย่างงานวิจัย เช่น Huntington and Nelson (1976) Kim, Kihl and Chung (1973) Brady and 

Kaplan (2001) เป็นต้น 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

��

สถาบันพระปกเกล้า

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาสำหรับฮันติงตันและ  

เนลสันจึงเป็นไปในลักษณะที่ประชาชนถูกระดม (Mobilized Participation) โดยผู้มีอิทธิพล  

ในพืน้ที ่เชน่ ผูน้ำชมุชน หวัหนา้เผา่ ผูน้ำทางจติวญิญาณ ไมใ่ชก่ารมสีว่นรว่มทีเ่กดิจากการตดัสนิใจ 

ของประชาชนเอง คนจนในประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา (ในอดีต) จึงถูกมองเป็นกลุ่มคน

ที่ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะมัวแต่ไปสนใจในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของ

ตัวเอง แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีการนำเสนอกันมาก

แนวทางหนึ่ง (ในเวลานั้น) จึงเสนอให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจก่อน แล้วประชาธิปไตยจะพัฒนา  

ตามมาเองเมื่อความวิตกกังวลในเรื่องการทำมาหากินของประชาชนส่วนใหญ่เริ่มผ่อนคลายลง 

คำอธิบายและข้อสรุปเช่นนี้ ถูกค้นพบเช่นเดียวกันในกรณีของประเทศไทย2 และกลายเป็น

คำอธิบายที่ครอบงำความคิดและการมองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยในช่วงกว่า

สามทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยชิ้นใหม่ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในประเทศกำลังพัฒนา (และยากจน) ทั่วโลก ได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่ค่อนข้างสอดคล้องกันว่า  

ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองของคนยากคนจนในประเทศกำลังพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไป  

มากแล้ว ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ ผลงานชื่อ  Poverty, Participation, and 

Democracy: A Global Perspective ของ อนิรุธ กฤษณะ (Anirudh Krishna) และคณะ   

ที่ตีพิมพ์ใน ค.ศ.2008 งานวิจัยชิ้นนี้อาศัยข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)   

ใน 24 ประเทศ กระจายไปในทวีปต่างๆ ทั้งเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ทำการวิเคราะห์และ

ได้ผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนจนในประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้ให้คุณค่าแก่ประชาธิปไตย  

ด้อยไปกว่าคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าในประเทศเดียวกันแต่อย่างใด การเข้าไปมีส่วนร่วม  

ในกิจกรรมทางการเมืองของคนจนในประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ ทั้งในแง่

ปริมาณและคุณภาพมากนัก ในขณะที่ความยึดมั่นศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยของคนจนๆ ก็มี

พอๆ กับพลเมืองอื่นๆ ข้อค้นพบในทำนองเดียวกันนี้ มีการยืนยันและถูกนำเสนอออกมาอย่าง  

ต่อเนื่องหนักแน่นมากขึ้นในกรณีของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

จากการศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยภายใต้โครงการ Asian Barometer ซึ่งได้มีการ

สัมภาษณ์ประชาชนในแต่ละประเทศเครือข่ายและได้นำผลของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกัน 

พบว่า ประเทศไทยมีอันดับการเรียกร้องประชาธิปไตย และได้รับการตอบสนองสูงที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก โรเบิร์ต บี อัลบริดตัน และ ถวิลวดี บุรีกุล อ้างในบทความเรื่อง “Developing 

democracy under a new Constitution in Thailand” ในหนังสือ “How East Asians View 

Democracy” (2010) และในบทความเรื่อง “Consolidating Democracy in Thailand: The First 

 2 ดูตัวอย่างงานวิจัย เช่น จิตรา พรหมชุติมา (2541) ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ และเทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 

(2543) ธีรพล เกษมสุวรรณ (2528) นัฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ (2535) พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2541) สมชาย   

ติลั งการณ์ (2538) สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2525; 2527) อภิชาติ นาคสุข (2536) 

SuchitBunbongkarn (1999) ฯลฯ 
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Four Years” (2005) ได้อธิบายผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในปี 2545 

ในคำถามปลายเปิดว่า “เมื่อท่านได้ยินคำว่า ‘ประชาธิปไตย’ ท่านคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรก” พบว่า   

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย มากกว่าร้อยละ 42 มีความเข้าใจในคำว่าประชาธิปไตยในบริบทของ

อิสรภาพและเสรีภาพ เช่น อิสรภาพในการพูด เสรีภาพของสื่อมวลชน และเสรีภาพในการ

แสดงออก และอีกร้อยละ 11 เห็นว่า ประชาธิปไตย คือ การมีสิทธิ ความเสมอภาคทางการเมือง

และเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย รวมถึงยังเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง  

ที่เหมาะกับประเทศไทย และประชาชนพึงพอใจกับเสรีภาพและกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมี

นัยสำคัญ และมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาอื่นๆ (โรเบิร์ต บี อัลบริทตัน และถวิลวดี บุรีกุล, 2544; 2545) 

พบว่า คนที่อาศัยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็ยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น 

การสนับสนุนประชาธิปไตย เกณฑ์การเลือกผู้แทนในการเลือกตั้ง และ การยอมรับการคอรัปชั่น 

ซึง่สอดคลอ้งกบัเอนก เหลา่ธรรมทศัน ์(2538) ผาสกุ พงษไ์พจติรและครสิ เบเกอร ์(2546) ทีว่า่ 

มีความแตกแยกระหว่างแนวความคิดทางการเมืองของคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดมานานแล้ว 

เพราะคนต่างจังหวัดมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของตนเองมากกว่า (โรเบิร์ต บี อัลบริทตัน และ

ถวิลวดี บุรีกุล, 2005)  

นอกจากนี้ จากการศึกษาค่านิยม วัฒนธรรม และการวัดระดับอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย 

ระหว่าง เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2553 (ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด, 

2556) ซึ่งสัมภาษณ์ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า คุณลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตย ต้องมีลักษณะตามประโยค  

ดังต่อไปนี้ “ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้โดยการลงประชามติ” ร้อยละ 87.9 

“ประชาชนเลือกผู้นำของเขาในการเลือกตั้งที่เสรี” ร้อยละ 87.3 “สิทธิของพลเมืองคือการปกป้อง

เสรีภาพของประชาชนต่อการถูกกดดัน” ร้อยละ 84.2 “ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ  

เมื่อว่างงาน” ร้อยละ 81.8 “อาชญากรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง” ร้อยละ 72.2 และ 

“เศรษฐกิจกำลังเจริญรุ่งเรือง” ร้อยละ 69.2 แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่ไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญของ

ประชาธิปไตยคือ “ทหารเข้ามาปกครองประเทศเมื่อรัฐบาลไม่มีความสามารถ” และ “องค์การทาง

ศาสนาเป็นผู้ตีความกฎหมาย” ไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตย” คิดเป็น ร้อยละ 48.7 

และ ร้อยละ 43.4 ตามลำดับ  

การทบทวนเกีย่วกบัคา่นยิมประชาธปิไตยของคนไทยผา่นงานศกึษาวจิยัชิน้ใหม่ๆ  ดงัทีก่ลา่วมา 

สะท้อนให้เห็นว่าการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนานั้นต้องให้

ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่อง  

สิทธิเสรีภาพของพลเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ   

แต่ต้องไม่ละเลยว่าความแตกต่างกันของการให้คุณค่าต่อหลักการดังกล่าวระหว่างคนกรุงเทพฯ 

(คนเมือง) และคนต่างจังหวัด (คนชนบท) ยังมีอยู่ นอกจากนี้ ความวิตกกังวลต่อปัญหา
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เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มิอาจมองข้ามได้ และหากรัฐบาลไม่สามารถ

จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ประชาชนจะให้การสนับสนุน  

ต่อแนวทางอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยได้ด้วยเช่นกัน หลักการสำคัญที่สามารถ

ผลักดันให้ค่านิยมประชาธิปไตยเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ ต้องอาศัยหลักนิติรัฐ-นิติธรรมในการ

สร้างหลักประกันและความคุ้มครองในเชิงกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อน  

การบริหารกิจการบ้านเมือง 

 

2.2นิติรัฐ-นิติธรรม

เมื่อกล่าวถึงความยุติธรรม คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ “กฎหมาย” ซึ่งหมายถึง  

กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติที่คนในสังคมให้การยอมรับและยึดถือปฏิบัติ โดยมีเป้าหมาย

ร่วมกันคือความสงบสุขของสังคม หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็มีกระบวนการบังคับที่เป็น

กิจจะลักษณะ ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสังคม “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” 

แม้แต่สังคมชนเผ่าในอดีตก็ต้องมีกฎของชนเผ่ากำหนดข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติของสมาชิก  

ในแต่ละเผ่า โดยมีผู้นำหรือหัวหน้าเผ่าควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม รวมไปถึงการลงโทษ

สมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎดังกล่าวด้วย เมื่อสังคมพัฒนามากขึ้น กฎหมายจึงพัฒนาไปตาม

สังคมด้วย มีทั้งกฎหมายในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี หรือกฎหมาย

ทั่วไป ซึ่งปรากฏในรูปแบบและชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมาชิกในสังคมยิ่งมีความต้องการและ

เรียกร้องหาความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมตามกฎหมาย ในขณะที่

กฎหมายนั้น บางครั้งก็ออกโดยผู้นำทรราชที่กดขี่ประชาชน หรือแม้ว่ามีกฎหมายที่ดี มีความเป็น

ธรรม แต่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยบุคลากรภาครัฐทุกฝ่ายก็อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม   

ไม่ยุติธรรมได้  

ทางออกของปัญหาดังกล่าวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ  

ทรงแสดงพระบรมราโชวาทไว้ต่างกรรมต่างวาระกันดังเช่น 

“กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม	เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ใน

การรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น	การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษา

ความยุติธรรม	ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง	และการรักษาความยุติธรรมใน	

แผ่นดิน	ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	หากต้องขยายออกไปให้ถึง	

ศีลธรรมจรรยา	ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย”	
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ลอร์ด เดนนิ่ง  (Lord Denning) อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของอังกฤษที่ได้รับ  

การยกย่องจากนักกฎหมายทั่วโลกบอกว่า “ความยุติธรรม ได้แก่เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็น

บุคคลที่มีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบ เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรม” (Justice as the solution 

that the majority of right-minded people would consider fair)    

ความยุติธรรมและความเป็นธรรมนั้นส่วนหนึ่งมีที่มาจากกฎหมาย ซึ่งการอำนวยความ

ยุติธรรมตามระบบกฎหมายของไทย เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร

ตุลาการหรือศาล ซึ่งโดยหลักมีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงองค์กร

ในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การสืบสวนสอบสวน อย่างไร

ก็ตาม สังคมใดจะเป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมาย (Legal State) หรือมีนิติธรรม (Rule of 

Law) ได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องมีคือการมีกฎหมายที่เป็นธรรม และการมีกระบวนการยุติธรรม  

ที่สามารถอำนวยความเป็นธรรม สร้างความยุติธรรมในสังคมได้จริง รวมไปถึงการใช้อำนาจรัฐ  

ซึ่งต้องอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  

สังคมใดที่สมาชิกในสังคมขาดความเชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจ และมีความเคลือบแคลงสงสัย  

ในความเป็นธรรม ความยุติธรรมแล้ว สังคมนั้นจะปราศจากความสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในสังคมที่มีความขัดแย้ง แตกแยก และมีการพิพาทหรือฟ้องร้องเป็นคดีความจำนวนมาก ยิ่งมี

ความคาดหวังว่าจะได้รับความยุติธรรม ความเป็นธรรมอย่างที่ตนต้องการมากยิ่งขึ้นไปด้วย   

หากรู้สึกว่าไม่ได้รับจะยิ่งทวีความไม่พึงพอใจทั้งต่อกฎหมาย ระบบและกระบวนการยุติธรรม และ

การใช้อำนาจรัฐในทุกรูปแบบ เช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความสงบสุขของสังคม      

ดังนั้น หลักนิติธรรม (Rule of Law) จึงถูกเรียกร้องเพื่อให้เกิดสังคมที่ปกครองด้วย

กฎหมาย (Legal State) ซึ่งสามารถสร้างความ เป็นธรรม ความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง โดยที่

ต้องมีสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ (Maunz อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า, 2545) 

(1) หลักการแบ่งแยกอำนาจ เพื่อให้มีการควบคุม ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยที่ต้องไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจ

อื่นอย่างเด็ดขาด โดยทุกฝ่ายต้องถูกตรวจสอบ ถ่วงดุลจากฝ่ายอื่นด้วย 

(2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาค ซึ่งเป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) โดยหลักแล้วรัฐไม่อาจแทรกแซงหรือกระทำการอันกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เว้นแต่มีกฎหมาย (ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนประชาชน) 

กำหนดให้อำนาจไว้ ซึ่งต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปและ ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี

หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง และต้องระบุบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้

อำนาจจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้น อีกทั้งจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพมิได้ โดยมี

หลักประกันสิทธิเสรีภาพคือการใช้สิทธิทางศาลที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 
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(3) การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เท่านั้น หากกระทำนอกขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ถือว่ากระทำไปโดยไม่มีอำนาจ เป็นการ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งมีความผิดและมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด  

(4) การออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและการออกกฎหมายลำดับรองของฝ่ายปกครอง

ต้องมีความชัดเจนแน่นอนเพื่อให้ประชาชนทราบว่ามีข้อกำหนดการปฏิบัติอย่างไร กฎหมาย  

ดังกล่าวต้องไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนหลังไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์  

ในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้ว และกฎหมายดังกล่าวต้องได้สัดส่วนหรือพอสมควรแก่เหตุระหว่าง  

การกระทำและโทษที่ต้องรับจากผลที่ได้กระทำการใดๆ  

(5) ผู้พิพากษาต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง โดยผู้พิพากษา

ผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและพิจารณาพิพากษาและวินิจฉัยชี้ขาดภายใต้มโนธรรมของตน   

ทำหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นอิสระจากคู่ความ อิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ

และฝ่ายบริหาร อิสระจากสังคม   

(6) ในคดีอาญา ต้องยึดหลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย กล่าวคือ   

 1.  การกระทำที่ถือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญานั้น ต้องเป็น“การกระทำผิด” 

ซึ่งรวมไปถึงการละเว้นไม่กระทำการบางอย่างในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย  

 2.  ผู้ที่จะได้รับโทษทางอาญานั้นต้องเป็นผู้กระทำผิด (รวมถึงละเว้นการกระทำ)   

ซึ่งมีกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาไว้อย่างชัดเจน (โทษทางอาญามี 5 ประการ 

คือ ประหารชีวิต จำคุก ปรับ กักขัง ริบทรัพย์สิน) 

 3.  กฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนแน่นอน ทำให้ทราบได้แน่ชัดว่าห้ามกระทำการ

ใดบ้าง หากฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อห้ามดังกล่าวมีโทษอย่างไรบ้าง เพื่อให้ประชาชน

สามารถกำหนดพฤติกรรมของตนได้ 

 4. กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังไปทำให้เป็นความผิดและมีผลกำหนดโทษ

ทางอาญาสำหรับการกระทำในอดีต และห้ามผู้พิพากษาใช้กฎหมายอาญาให้มีผล

ย้อนหลังเพื่อลงโทษบุคคล 

(7) รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดจะขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งต้องมีระบบและกระบวนการตรวจสอบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญ และไม่ให้มีผลบังคับใช้   

กล่าวโดยสรุป หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีขอบเขตที่กว้างและคลอบคลุมไปถึง  

หลักของกฎหมาย หลักของกระบวนการยุติธรรม และหลักของการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งทุกคนในสังคม

ไม่เว้นแม้แต่ผู้ปกครองและผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ใดกระทำ

ความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับโทษหรือผลร้ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้  
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2.3ธรรมาภิบาล

การทุจริตหรือคอรัปชั่นเป็นประเด็นสำคัญของสังคมไทย เนื่องจากการทุจริตหรือคอรัปชั่น

เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอนสังคมประชาธิปไตย ทำให้เกิดประชาธิปไตยที่ไร้คุณภาพและเป็นสิ่งไม่พึง

ปรารถนา นโยบายของรัฐบาลแทบทุกชุดจึงให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตหรือ  

คอรัปชั่นนี้ อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ

รัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระ และประเด็นอื่นๆ จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ (2555) พบว่า ประชาชนเกือบร้อยละ 20 ยอมรับว่าเคยประสบกับการทุจริตด้วย

ตนเองและมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนยังเห็นว่า “บางครั้งการคอรัปชั่น  

ในรฐับาลกม็คีวามจำเปน็เพือ่ใหง้านสำเรจ็ลลุว่งไปได”้ แมว้า่จะมทีศิทางทีล่ดลงซึง่อาจมาจากความรู ้

ความเข้าใจเรื่องผลเสียของการทุจริต แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้ไม่มีความเห็น แสดงถึงความ   

“ไม่รู้ร้อนรู้หนาว” ต่อเรื่องเหล่านี้กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น  

สังคมที่เต็มไปด้วยการทุจริต คอรัปชั่น เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในการพัฒนาอย่าง

เต็มเม็ดเต็มหน่วย ภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งจะมิได้ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม   

แต่เป็นไปเพื่อความมั่งคั่งของคนบางกลุ่มที่มีอำนาจ และโอกาสในการทุจริต และไม่ได้รับการ

ลงโทษ หากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพกติกาสังคม แต่มี

กระทำการแบบไม่สุจริต ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะไม่เกิดขึ้น เพราะผู้มีอำนาจมักกระทำการ

เพื่อตนเองและพวกพ้อง แนวคิดธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการบ้านเองด้วยความ

เป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้คนพลเมืองอย่างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนที่สะท้อนความคิด

ของผู้คนได้อย่างเที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ไม่ถืออำนาจเป็นธรรม มีความซื่อตรง และซื่อสัตย์สุจริต 

อำนาจอย่างที่ประชาชนตรวจสอบได้ มีความเอื้ออาทรต่อผู้คนเป็นอาภรณ์ประดับตน ไม่ดูถูก

ประชาชนด้วยการเอาความเท็จมาให้ และมีอารยะพอที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากบริหารงาน

ผิดพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพ (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555) จึงถูกนำเสนอและผลักดัน

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความโปร่งใส 

และจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเกิดจากจริยธรรมของผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเป็น

หน้าที่ของทุกสถาบันที่จะต้องปลูกฝังแนวความคิดทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกคน ให้เห็นว่าเป็น

ความรับผิดชอบของทุกคน ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความโปร่งใสในภาคส่วนใดๆ ก็ตาม   

คือ จิตสำนึก ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานมีสำนึกรับผิดชอบ สำนึกต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับผิด   

ความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นได้จริงในหน่วยงาน ในองค์กร และในภาพรวม

ของสังคม ของประเทศชาติ แต่หากประชาชนขาดจิตสำนึกแล้ว ความโปร่งใสต่างๆ ที่แต่ละ

องค์กรนำเสนออาจเป็นเพียงความโปร่งใสทางเอกสาร ซึ่งไม่ใช่ความโปร่งใสที่แท้จริง 
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ความโปร่งใส(Transparency) มีความหมายในเชิงบวก แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรม  

ที่รู้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(สถาบันพระปกเกล้า, 2552: 69) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน 

ก.พ.) ได้ให้ความหมายของความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอด ปราศจากประเด็น

แอบแฝงซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และ  

การตัดสินใจ โดยความหมายของคำว่า ความโปร่งใสในองค์กร (Corporate Transparency)   

จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทำงานโดยสะดวก จากคำจำกัดความดังกล่าว 

อาจสรุปได้ว่า ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงานจะหมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 

มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม

และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึง

ความสำคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้

หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน หรือมีการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะ

กลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้าง

ความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ (สำนักงาน ก.พ., 2553)  

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) (2012) ได้ทำการจัด

อันดับประเทศทั่วโลกที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด พบว่าปี 2555 ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่น หรือ  

ใช้อำนาจในทางที่ผิดน้อยที่สุดในโลก 5 อันดับแรกได้แก่ ประเทศเดนมาร์ค ฟินแลนด์ และ

นิวซีแลนด์ ได้อันดับที่ 1 ร่วมกัน และรองลงมาได้แก่ สวีเดน สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ และ

ออสเตรเลีย ตามลำดับ หากพิจารณาในส่วนของการจัดลำดับในภูมิภาคเอเชีย 5 อันดับแรกได้แก่ 

สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ภูฏาน และไต้หวัน สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 ของภูมิภาค

เอเชีย ซึ่งอยู่ในอันดับเดิมเมื่อปีที่แล้ว แต่อยู่ในอันดับที่ 88 จากทั้งหมด 178 อันดับ ซึ่งจัดว่า

อันดับความโปร่งใสของประเทศไทยลดต่ำลงจากอันดับที่ 80 ในปี  พ.ศ. 2554 ถึง 8 อันดับ 

สาเหตุที่ประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสที่ตกต่ำลงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความ

เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างธุรกิจกับการเมือง ดังที่ จินตนา บุญบงการ (2551) อธิบายว่า   

การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างนักธุรกิจและนักการเมืองในประเทศไทย เช่น ภาคธุรกิจให้ความ  

ช่วยเหลือด้านการเงินกับพรรคการเมืองเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจของตน หรือนักธุรกิจก้าวเข้ามา  

เพื่อเล่นการเมืองเอง โดยมุ่งหวังที่จะใช้ตำแหน่งทางการเมืองที่ตนจะได้รับ ปกป้องผลประโยชน์

ทางธุรกิจของตนเองและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติม ได้ก่อให้เกิด “ธุรกิจการเมือง (Money 

Politics)” ซึ่งทำให้การทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
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นอกจากนี้ สาเหตุที่ประเทศไทยมีคอร์รัปชั่นมาก ยังเป็นผลมาจากการที่ชนชั้นนำกลุ่มน้อย

มีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมือง และการครอบงำข้อมูลข่าวสารเหนือกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก 

ประชาชนยังถูกครอบงำกล่อมเกลาให้คิดว่า คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่คงไม่มีทาง

แก้ไขได้ และบางส่วนคิดว่า “ในเมื่อรัฐบาลไหนๆ ก็คอร์รัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้ารัฐบาลนี้

คอร์รัปชั่นบ้าง แต่ทำงานเป็น ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็น” 

(วิทยากร เชียงกูล, 2549) ทัศนคติของประชาชนดังกล่าวสะท้อนว่า ความมั่งคั่งได้กลายเป็น

เครื่องกำหนดสถานภาพทางสังคม โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 

เกิดวัตถุนิยม (Materialism) และบริโภคนิยม (Consumerism) ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของ

ชนชั้นกลางและสังคมเมือง (จินตนา บุญบงการ, 2551) 

การให้ความสำคัญกับเงินและความมั่งคั่ งมากขึ้น กระตุ้นให้คนในสังคมแสวงหา  

ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ละเลยความถูกต้อง คุณธรรม และจริยธรรม 

เกิดการทุจริต เล่นพรรคเล่นพวก (Cronyism) อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ การคอร์รัปชั่นของ

นักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐยังก่อให้เกิดผลเสียหาย ทำให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่อง

ความร่ำรวยความสำเร็จ โดยถือว่าการโกงเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ เช่น การโกงข้อสอบ การใช้

อภิสิทธิ์ เล่นพวก โกงเล็กโกงน้อยต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่ใครก็ทำกันทำให้ประชาชนขาดจริยธรรม 

ศีลธรรม คิดแต่ในเชิงแก่งแย่งแข่งขันเอาเปรียบกัน อย่างไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสำนึก  

ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหมู่คณะ กลายเป็นคนเห็นแก่ได้ที่อ่อนแอ ไร้ความภาคภูมิใจ ไร้ศักดิ์ศรี   

ส่งผลให้การพัฒนาคน ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อจะร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่นเป็นไป  

ได้ยาก (วิทยากร เชียงกูล, 2549) 

วัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการที่ดี คือ ต้องมีการบริหารงาน มีการควบคุม และ

การบังคับบัญชาต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ใช้หลักความเท่าเทียมกันโดยไม่มีอภิสิทธิ์ ผ่านการ

จัดการปกครอง การบริหารปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ   

การกำกับดูแลที่ดี อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Process) และระบบ (System)   

ซึ่งองค์การหรือสังคมได้มีการปฏิบัติหรือดำเนินการ (Operate) โดยสถาบันพระปกเกล้า (2552) 

ได้ทำการศึกษา เรื่องทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอธิบายว่า หลักการ

บริหารจัดการที่ดี หมายถึง หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบ

ทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการทำงาน หากมีการนำมาใช้เพื่อการบริหารงานแล้วจะเกิด

ความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งกรอบแนวคิดพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการที่ดี  

ที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดมีทั้งสิ้น 10 หลักการ ซึ่งมีนิยามเชิงปฏิบัติการดังนี้ หลักนิติธรรม   

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า   

การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

หลักการสื่อสาร  
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แต่ในสภาพความเป็นจริง สังคมไทยยังคงมีระบบอุปถัมภ์ และระบบพวกพ้อง ยอมรับความ

สัมพันธ์แบบส่วนตัว และให้ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง คำนึงถึงความสนิทสนมใกล้ชิด เห็นความ

สัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ เป็นที่มาของอำนาจ และอิทธิพล โดยผู้นำที่มีความสามารถในการ

สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับนับถือ มีพวกพ้องและผู้สนับสนุน

ทั้งใน และนอกหน่วยงาน จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลได้ ซึ่งขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ถึงแม้จะทราบว่าระบบอุปถัมภ์เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาล แต่ถ้าหากจะกำจัดระบบอุปถัมภ์ 

หรือระบบพวกพ้องให้ออกไปจากสังคมไทยคงทำไม่ได้ เพราะเป็นระบบที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ไทยไปแล้ว แต่วิธีการที่น่าจะทำได้คือ การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการบริหารกิจการ  

บ้านเมืองที่ดีกับระบบอุปถัมภ์ อาจต้องยอมรับระบบดังกล่าวของไทย แต่ต้องไม่ให้เสียหลักการ

ของธรรมาภิบาล  

 ทั้งนี้ จากการศึกษาเรื่องทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสถาบัน

พระปกเกล้า (2552) พบว่า ถึงแม้หน่วยงานรัฐหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติงานด้วยความ

โปร่งใสก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะปราศจากซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น เหตุเพราะพฤติกรรม  

การทุจริตคอร์รัปชั่นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความแนบเนียนในการทุจริตเรื่อยๆ เช่น การทุจริต  

เชิงนโยบาย การนำเอานโยบายที่ทุจริตคอร์รัปชั่นมาปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายและการทุจริต

โดยแนบเนียน ดังนั้น ความโปร่งใสจะต้องพัฒนาความละเอียดรอบคอบมากขึ้นตามลำดับเพื่อไม่

ให้เกิดความล้าหลัง (วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2545 อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2553ข) 

นอกจากนี้ จากการสอบถามถึงความเกี่ยวข้องในการคอรัปชั่นและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ พบว่า ยังมีการคอรัปชั่นและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่บางคน  

ในทั้งสองระดับการปกครอง แต่พบในการปกครองระดับท้องถิ่น มากกว่า การปกครองระดับ

ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 40.7 และ 36.4 ตามลำดับ แต่ในทางกลับกัน ยังพบอีกว่า ประชาชน  

คิดว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 20.7) และ เจ้าหน้าที่เกือบทุกคน (ร้อยละ 19.2) ในการ

ปกครองระดับประเทศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นและการรับสินบนมากกว่าการปกครอง

ระดับท้องถิ่น 

การเสริมสร้างความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามข้อเสนอแนะ

ของวิทยากร เชียงกูล (2549) ได้เสนอแนะว่า ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงบประมาณ โครงการให้สัมปทาน จัดซื้อ

จัดจ้าง การรับสมัครคนเข้าทำงาน เป็นต้น บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

มอบอำนาจ หรือเสริมความเข้มแข็ง ให้กับหน่วยงาน ซึ่งดูแลป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ การผลักดันกฎหมายที่จะมีส่วนในการลดการทุจริต

คอร์รัปชั่น เช่น พ.ร.บ. การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดก ที่เน้นการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผู้ที่

มีรายได้สูงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง การส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดโปงกลโกง

และวิธีการทุจริตคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและปกป้องพยาน กำหนด  
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บทลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐให้รุนแรงขึ้น และมีอายุความที่จะสอบสวนดำเนินการ

ได้ยาวนานขึ้น (ไม่ใช่หมดอายุแค่ 20 ปี) การปฏิรูปการศึกษาและสื่อสารมวลชน เพื่อ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ จากการเคารพนับถือบุคคลที่มีทรัพย์สินหรือมีอำนาจมาเป็นการ

เคารพนับถือคนที่คุณงามความดี การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

โครงการ เช่น การจัดระบบประชาพิจารณ์โครงการ การกำหนดกฎจรรยาบรรณ และการส่งเสริม

ให้มีการใช้จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในภาคราชการและธุรกิจเอกชน 

ความโปร่งใส และสำนึกรับผิดชอบทางสังคม เป็นสิ่งที่สังคมไทยในปัจจุบันปรารถนาให้เกิด

ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ต้องการการดำเนินงานภายใต้ความโปร่งใส และมีสำนึกรับ

ผิดชอบจากสมาชิกทุกคนที่เป็นส่วนย่อยๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ

เอกชน และการทำให้หลักการทั้งสองประการเกิดขึ้นเป็นจริงนั้น หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล  

ที่มิอาจขาดได้อีกประการหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร โดยการเข้าไปมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้ง

การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 

รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม   

หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร 

และทำให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจาก

การกำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 12-18)  

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชน  

จะมีคนรับฟัง อีกทั้งความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 

เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็น  

การสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูล  

ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสีย

เวลา เป็นการสร้างฉันทมติ และทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

ใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความ

ห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ

ความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548) การพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของ

ประเทศและการเมืองที่พึงปรารถนาจึงต้องอาศัยกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วน  

มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม โดยเน้นให้กระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาความเป็น

พลเมือง (citizenship) (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555: 29) และอาศัยบรรยากาศของความ

รว่มไมร้ว่มมอืดงักลา่วในการคลีค่ลายความตงึเครยีดซึง่เกดิจากความขดัแยง้ในสงัคมไปพรอ้มๆ กนั  
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ในลำดับต่อไป งานวิจัยจะได้อภิปรายถึงแนวคิดในเรื่องความขัดแย้ง การจัดการความ  

ขัดแย้ง และรูปแบบหรือกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง โดยเฉพาะที่อาศัยหลักการประชาธิปไตย

แห่งการเสวนาหาทางออกเป็นแนวคิดหลัก เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการทำความเข้าใจ

ปรากฏการณ์และสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย และเป็นแนวทางสำหรับ

การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมในการนำสังคมไทยออกจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว 

 

2.4ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง3

เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งคนจำนวนไม่น้อย จะให้คำอธิบายไปในความหมายด้านลบว่า  

เป็นสิ่งไม่ดี ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่ความเสียหาย บั่นทอนทำร้ายจิตใจ เกิดผลร้ายต่อสังคม 

ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วความขัดแย้งอาจเปรียบได้กับเหรียญสองด้านที่มี

ทั้งด้านหัวและด้านก้อย กล่าวคือ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมไหนของ

เหรียญที่มีสองด้าน ยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นโดยเปรียบเทียบความขัดแย้งกับน้ำและไฟ น้ำถ้ามี

มากเกินไป เกิดปัญหาน้ำท่วม ย่อมส่งผลลบต่อทั้งร่างกายและจิตใจดังที่เราเคยประสบปัญหานี้  

มาร่วมกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ถ้าน้ำมีพอดีเราก็สามารถนำไปทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัว

และประเทศชาติได้ ขณะที่เปรียบเทียบไฟกับความขัดแย้ง ถ้าไฟเกินขอบเขตการควบคุม ย่อมจะ

เผาบ้านเรือนให้เกิดความเสียหายย่อยยับ แต่ถ้ามีไฟที่ควบคุมได้ ก็สามารถนำไปประกอบอาหาร 

เลี้ยงชีวิตพวกเราได้อย่างมีความสุข   

ความขัดแย้ง(Conflicts) ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับมนุษย์ไม่ว่า

จะในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม (ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, 2539) สอดคล้องกับที่ มอริสได้

กล่าวไว้ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกัน ความขัดแย้งบางครั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในการได้แนวคิดใหม่ๆ และนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ แต่บางครั้งถ้าจัดการไม่ดีก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่าง

รุนแรงได้เช่นกัน (มอริส, 2547) จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับ

มนุษย์ไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งบางครั้งก่อให้เกิดประโยชน์

ในการได้แนวคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ แต่บางครั้งถ้าจัดการไม่ดีก็สามารถ

ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกัน สาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอธิบายได้ด้วย

หลายตัวแปร เช่น ตัวแปรสภาพภูมิศาสตร์อันก่อให้เกิดข้อพิพาทด้านพรมแดนระหว่างประเทศ 

ตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร ตัวแปรทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด

ปัญหาเชื้อชาติ เป็นต้น 

 3  ปรับปรุงจาก สถาบันพระปกเกล้า (2555: 23-33) 
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เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้ว ก่อนที่เราจะเข้าไปจัดการกับความขัดแย้งให้ลุล่วง เราควร

ทำความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งเสียก่อน ดังเช่นประโยคที่กล่าวว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง

ชนะร้อยครั้ง กล่าวคือถ้าเราเข้าใจความขัดแย้งในภาพรวมทั้งหมด ย่อมทำให้เราหาแนวทางในการ

จัดการความขัดแย้งได้ดียิ่ งขึ้น สำหรับการวิ เคราะห์ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ   

มอริส (2547) เห็นว่ากระทำได้โดยวิเคราะห์แยกแยะและระบุมุมมองของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วน

เสียหรือคู่กรณี การหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง มุมมองหรือทัศนคติระหว่างกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ผ่านมา รวมถึงรูปแบบวิธีการที่บุคคลเหล่านั้นใช้ในการจัดการความ  

ขัดแย้ง การพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ การประเมินทางเลือก ความเป็นไปได้ที่จะเจรจา

ไกล่เกลี่ย การเจรจาไกล่เกลี่ยมีหลายรูปแบบ แต่ที่รู้จักกันมากคือ การเจรจาโดยค้นหาจุดยืนและ

จุดสนใจร่วมกัน   

เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความรุนแรง ความรุนแรงมิใช่ผลของความ  

ขัดแย้ง แต่เป็นวิธีที่มนุษย์เลือกใช้ กล่าวคือจะเลือกใช้วิธีการเจรจา พูดคุยหรือวิธีที่ใช้ความรุนแรง 

การเลือกใช้วิธีความรุนแรงก็เป็นเพียงวิธีการแก้ไขความขัดแย้งวิธีหนึ่งเท่านั้น (ชัยวัฒน์   

สถาอานันท์, 2539) การทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม

และรอบด้าน ไม่เพียงแต่พิจารณาจากปรากฏการณ์ความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้นเท่านั้น   

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นเหนือน้ำขึ้นมา แต่ส่วนที่ซ่อนอยู่ข้างใต้

น้ำที่มองไม่เห็น จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ว่าอะไรที่มารองรับการใช้พฤติกรรม  

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นคำอธิบายที่สร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง รวมถึงระบบ

โครงสร้างที่ไม่ได้เน้นไปที่ตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำความรุนแรง แต่โครงสร้างที่ทำให้เกิดผลกระทบ

ความรุนแรงต่อมนุษย์   

คำอธิบายความรุนแรงทั้ง 3 ระดับนี้ Johan Galtung (1998) ได้เป็นผู้อธิบายไว้ คือ   

(1) ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นความรุนแรงที่มีผลในเชิงการทำร้ายร่างกายและ

มีผู้กระทำความรุนแรง และผลของความรุนแรงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน (2) ความรุนแรงเชิง

โครงสร้าง (Structural  Violence) คือสภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างสังคม หรือ

สถาบันทางสังคมที่ทำร้ายประชาชนอย่างช้าๆ โดยการกีดกันพวกเขาจากการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน

ในการดำรงชีพ (3) ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เป็นการรองรับความรุนแรงทางตรง และ

โครงสร้างให้ดำรงอยู่ได้โดยชอบธรรม หรือถูกมองว่าเป็นสภาวะปกติ ที่คนไม่ตั้งคำถามหรือสงสัย 

โดยเฉพาะถ้ามีการปลูกฝังให้เกิดการเกลียดชังระหว่างสีผิว หรือคนต่างศาสนา เช่น คนผิวขาวกับ

คนผิวดำ ศาสนาพุทธ กับมุสลิมหรือคริสต์ และถ้าคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าตนเหนือกว่าหรือถูกต้องกว่า

คนอื่นโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงก็ยิ่งง่ายดายขึ้น   

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมแล้ว มักมีทางเลือกให้

กับมนุษย์ในการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอยู่ 2 ทางหลักคือ  
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(1) การเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขกับปัญหาความขัดแย้ง 

(2) การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

การแก้ไขความขัดแย้งที่เรื้อรังด้วยแนวทางสันติวิธีจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี  

สภาพการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีกระบวนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง คือมีการจัดการอย่างเป็น

ระบบและแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง การแก้ไขความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง สังคม และ/หรือเศรษฐกิจ ตลอดจนทัศนคติและความสัมพันธ์

ระหว่างคู่ขัดแย้งและ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดเงื่อนไขของความ  

ขัดแย้งและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเกิดสันติสุขที่ยั่งยืน

ในสังคม ซึ่งในการออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งนั้นสามารถเลือกใช้เครื่องมือและ

วิธีการในการยุติความรุนแรงและแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่สังคมสันติสุขได้หลากหลาย เช่น 

การเจรจา (Negotiation) ระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งอาจอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามา  

ไกล่เกลี่ย (Mediation) และการพูดคุยเสวนา (Dialogue) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ

ปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่าย

เห็นตรงกันว่าความรุนแรงไม่อาจนำมาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืนได้ 

Edward Azar (อ้างถึงใน Abu-Nimer, 2001) เห็นว่าการจัดการความขัดแย้งที่เรื้อรัง 

(Protracted conflict) ที่เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถใช้การจัดการความ  

ขัดแย้งทางการทหารที่เน้นยุติความขัดแย้งชั่วคราว โดยปราศจากการเข้าไปตอบสนองต่อความ

ตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนษุย ์เชน่ ความรูส้กึปลอดภยั อตัลกัษณ ์การมสีว่นรว่ม ความเทา่เทยีมกนั 

ในขณะที ่Galtung (1998) เสนอ 3 แนวทางประกอบด้วย (1) การแก้ปัญหา ที่รากเหง้าที่ระดับ

โครงสร้าง (2) การฟื้นฟูบูรณะผู้คน สังคม สังคมภายหลังการเผชิญความรุนแรงทางตรง   

(3) การปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน   

ความรุนแรงมีต้นทุนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ถ้ายุติความรุนแรงได้ก็จะก่อให้เกิดผลดี

ต่อสังคมในวงกว้าง การจัดการความขัดแย้งต้องทำควบคู่กันไปในหลายระดับด้วยการ  

ลดพฤติกรรมความขัดแย้งให้น้อยลง การสร้างความเข้าใจ และแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์   

ความรุนแรงทางตรงที่เกิดขึ้นที่เห็นความรุนแรงได้ชัดเจน สามารถยุติได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อนำไปสู่การลดความขัดแย้ง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยุติได้โดยแปรเปลี่ยนโครงสร้างและ

ความไม่เป็นธรรม และความรุนแรงทางวัฒนธรรมยุติได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน   

การแก้ไขความขัดแย้งนั้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการยุติความรุนแรง  

ได้หลากหลายวิธี ประกอบไปด้วย การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

(Mediat ion) การสานเสวนา (Dialogue) และการประชาเสวนาหาทางออก (Publ ic 

Deliberation) สามารถอธิบายได้คือ การเจรจา หมายถึง การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีอำนาจ
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ตัดสินใจ นอกจากนี้ การเจรจามีความแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน กล่าวคือการเจรจา

เป็นการที่คู่ขัดแย้งพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงหรือยุติปัญหาด้วยกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลที่สาม  

และการเจรจา เป็นวิธีการที่คู่ขัดแย้งมักเลือกใช้ในการจัดการปัญหาเป็นอันดับแรก นอกเสียจากว่า

ปัญหามีระดับที่รุนแรงมากขึ้นจนควบคุมได้ยาก คู่ขัดแย้งจึงจะเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดย

คนกลาง   

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามเข้ามาช่วยกำกับกระบวนการและ

กระตุ้นให้คู่ขัดแย้งตัดสินใจหาข้อตกลงร่วมกัน การใช้การไกล่เกลี่ยเนื่องจากทั้งสองฝ่าย  

ไม่สามารถเจรจากันได้เอง ก็ต้องอาศัยฝ่ายที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ย

โดยคนกลาง 

การสานเสวนา เป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งภายใน

และระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจน

เพื่อร่วมกันหาทางออกหรือแนวทางในการปรับโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่ได้จะเกิด

การยอมรับร่วมกันจากสังคมมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เข้ามากำหนดถึงเนื้อหาที่ควรจะเป็น รวมถึงภาพของอนาคตร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปบนฐานคิดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า  

ความรุนแรงไม่อาจนำมาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืนได้ 

การประชาเสวนาหาทางออก เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องยากที่มีหลาย

ฝ่ายเกี่ยวข้องและต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กระบวนการประชาเสวนามีความแตกต่างจาก

การสานเสวนาคอื การประชาเสวนาหาทางออกจะเนน้ทีผ่ลลพัธค์อืการตดัสนิใจรว่มกนัของผูเ้ขา้รว่ม 

ส่วนการสานเสวนาอาจไม่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจร่วมกันก็ได้ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550) 

 

2.5ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก4

การประชาเสวนาหาทางออกไม่ใช่เพียงแต่การมาอภิปรายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี   

แต่เป็นวิธีที่เรามาตัดสินใจร่วมกันเพื่อที่เราจะทำอะไรด้วยกัน เพื่อหาทางออกในเรื่องยากๆ เช่น 

เรื่องนโยบายสาธารณะ เรื่องที่มีความเห็นต่างที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆ โดยการยกมือโหวต

ประชาชนจะได้รับการท้าทายให้เผชิญกับผลตามมาของทางเลือกหลากหลายที่อาจจะไม่เป็นที่น่า

รืน่รมยน์กัและตอ้ง “ทำงานรว่มกนัฟนัฝา่อารมณ”์ทีบ่างครัง้รอ้นแรงซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการตดัสนิใจ 

ของสาธารณชน 

 4  สรุปและเรียบเรียงจาก วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล (2555: 3-17) 
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ก่อนจะพูดคุยทำความเข้าใจถึงกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก คงต้องย้อนกลับไปดู 

การพัฒนาประชาธิปไตย ที่เริ่มในสมัยกรีกโบราณ ที่ประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อลงมติในประเด็น

สำคัญทางการเมืองโดยเฉพาะการตัดสินใจในการออกกฎหมายถึงแม้จะมีการมอบหมายประชาชน

ตัวแทนไปยกร่างห้าร้อยคน แต่การตัดสินใจในทุกครั้งต้องให้ประชาชนมาลงมติทุกคน จึงเป็น

ประชาธิปไตยที่แต่ละคนทีละคนได้ออกเสียง จึงเรียกว่า “ประชาธิปไตยทางตรง” (Direct 

Democracy) 

แต่เมื่อประชากรมีจำนวนมากขึ้นก็ทำให้กระบวนการออกเสียงโดยตรงทุกครั้งเป็นเรื่องยาก 

และสิ้นเปลือง จึงได้มีการพัฒนาจากประชาธิปไตยทางตรงเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(Representative Democracy) จากการมีตัวแทนหรือผู้แทน และเมื่อเป็นผู้แทนหากจะตัดสินใจ

ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ก็ควรจะกลับมาสอบถามความเห็นก่อนตัดสินใจนั้น  

ต่อมาจึงเกิดแนวทางที่ได้บัญญัติออกมาเป็นกฎหมายก็ดี รัฐธรรมนูญก็ดีที่จะต้องให้ประชาชน  

มีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นประชาธิปไตยแห่งการมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และ  

เมื่อพิจารณาจากรากศัพท์ของ democracy หรือประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงอำนาจเป็นของ

ประชาชน จึงได้มีการพัฒนาให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นนับตั้งแต่การกระจายอำนาจ   

ไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือที่รู้จักกันในชื่อการประชาพิจารณ์ แต่การทำ  

ประชาพิจารณ์ ก็กลายเป็นการกระทำหลังจากผู้มีอำนาจตัดสินใจว่า จะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร

แน่นอนแล้ว เช่น สร้างโรงไฟฟ้า สร้างศูนย์ขยะ ออกกฎหมายที่มีผลกระทบ เวทีการรับฟัง  

ความคิดเห็นนี้ ก็มักจะเป็นเวทีแห่งการมาโต้แย้งกัน ไม่ใช่เวทีที่มาฟังกันอย่างตั้งใจ หรือ  

มาหาทางออกร่วมกัน  

มูลนิธิเคทเธอริ่ง โดยเดวิด แมทธิวส์ (2552) ประธานมูลนิธิ ได้เขียนหนังสือ Politics for 

People หรือการเมืองภาคพลเมือง และอธิบายถึงคำว่า การเมืองที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยว่า 

โดยปกติคำว่า ประชาธิปไตยจะถูกจำกัดอยู่ในสองรูปแบบ คือ แบบที่หนึ่งนั้น อำนาจจะอยู่ที่

รัฐบาลและรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน พลเมืองอเมริกันจำนวนหนึ่งมีความเชื่อว่าการเมือง

ได้ถูกผูกขาดเป็นเรื่องของนักการเมืองที่มามีหน้าที่ตัดสินฝ่ายเดียว ประชาชนพลเมืองได้ถูกผลัก

ออกไปเป็นผู้ดู ดูนักการเมืองทำหรือเล่นการเมือง ประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งจึงเป็นแบบที่

อำนาจมาจากพลเมืองโดยตรง  และได้หยิบยกสิ่งที่ เจมส์ ฟิสกิน ได้อธิบายในหนังสือ

ประชาธิปไตยกับการสานเสวนาหาทางออก (Democracy and Deliberation) ว่าลักษณะของ

ประชาธิปไตยดังกล่าว ได้บูรณาการเอาพลังสองอย่างที่เคยขัดแย้งกันในประวัติศาสตร์ ฝ่ายหนึ่ง

ยืนยันว่า “อำนาจต้องกลับคืนสู่ประชาชน” โดยมองถึงความจำเป็นสำหรับประชาชนที่จะควบคุม

ชะตากรรมของเขาเองโดยการใช้ประชาธิปไตยทางตรงและการลงประชามติ อีกฝ่ายหนึ่ง  

มอบอำนาจให้กับผู้แทนและเชื่อในสติปัญญาของผู้อาวุโสที่สร้างให้เกิดสิ่งต่างๆ โดยอาศัย  

การพิจารณาอย่างรอบคอบของผู้แทน อีกฝ่ายหนึ่งให้คุณค่ากับสาธารณชนแต่ไม่ได้ใช้การประชา

เสวนาหาทางออกหรือดีลิเบอเรชั่น (Deliberation) อีกฝ่ายได้ให้ความสำคัญในการปรึกษาหารือ  
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หาทางออกแต่ไม่ได้ทำกับประชาชน การใช้ประชาธิปไตยของสาธารณชนในรูปแบบประชาเสวนา

หาทางออก (Public Deliberation) ได้นำเอาสองแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน ทำให้การสานเสวนา

หาทางออกเป็นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติแต่จำเป็นต้องใช้กับภาค

ประชาชนด้วย มีการฟังกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีอำนาจที่ต้องฟังประชาชนพลเมือง  

มากขึ้น 

เนื่องจากประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งหมายถึงการที่มีประชาชน  

ร่วมในการประชาเสวนาหาทางออกนั้นไม่มีการพูดถึงในตำราส่วนใหญ่ จึงไม่มีใครนึกถึงและนำมา

อธิบายในโครงการการฝึกอบรมผู้นำหรือในการศึกษาภาคพลเมือง หนังสือของเดวิด แมทธิวส์และ

หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงการให้มีการกลับมาพิจารณาใหม่ในวิธีคิดของทั้งสองรูปแบบ มีคำอธิบายถึง

กระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเมืองที่ประชาชนเลือกเอาและทำเอง ไม่ใช่ไปทำแทนรัฐบาลแต่

ร่วมกันไปด้วยกัน 

ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative Democracy) เป็นแนวทาง

ของประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่พลเมืองและผู้แทนของพวกเขามาสานเสวนาหาทางออก 

(Deliberation) เกี่ยวกับปัญหาสาธารณะและทางออกภายใต้สภาวะที่นำไปสู่การสะท้อนด้วย

เหตุผลและการตัดสินใจสาธารณะ ที่ผ่านการกลั่นกรอง มีความเต็มใจร่วมกัน ที่จะทำความเข้าใจ

ในค่านิยม มุมมอง และจุดสนใจ (ความต้องการหรือความห่วงกังวล) ที่แตกต่างของคนทั้งหลาย 

และมคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะจดักรอบจดุสนใจ (ความตอ้งการหรอืความหว่งกงัวล) ของเขาทัง้หลายใหม ่

รวมถึงมุมมองทั้งหลายที่มาร่วมกันพิจารณาถึงจุดสนใจร่วมและทางออกที่ เป็นที่ยอมรับ  

ร่วมกัน 

ทำไมต้องมีประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก หรือ การเมืองภาคพลเมือง 

(Citizens Politics หรอื Politics for People) ไอรสิ แมเรยีน ยงั (Iris Marion Young, 2001: 670) 

ได้กล่าวไว้ว่า “ในกระบวนการประชาธิปไตยนั้น การทำให้มีประชาธิปไตยแห่งการสานเสวนา  

หาทางออก อุปสรรคอย่างสำคัญของประชาธิปไตยประเภทนี้คือ กลุ่มที่เห็นต่างมักจะใช้วิธี  

การประท้วง เดินขบวน ดื้อแพ่ง มากกว่าจะมานั่งเจรจาหาทางออกร่วมกัน เวทีที่เกิดจะเป็นเวที

ที่มาเอาแพ้เอาชนะกันด้วยการโต้เถียงหรือโต้วาที” ดังนั้น ไอริส ยัง จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดี  

มากกว่า หากกลุ่มที่เห็นต่างจะมานั่งประชาเสวนาหาทางออกเพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วม เพียงแต่

กลุ่มที่เห็นต่างดังกล่าวอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเกิดความเป็นกลางได้จริง เพราะมักจะมีความเอนเอียง

เข้าข้างกลุ่มที่มีอำนาจมากกว่า ดังนั้น กลุ่มต่อต้านจึงเห็นว่าหากจะให้เกิดความยุติธรรม ควรจะ

สนับสนุนกลุ่มที่ด้อยกว่า ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แทนการไปตกลงอย่างง่ายๆ  

มีงานวิจัยของสถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะ (Institute for Public Policy Research, 

IPPR) ในประเทศอังกฤษ พบว่าประชาชนยังสนใจในประเด็นทางการเมือง แต่เริ่มที่จะมีความ

หงุดหงิดไม่พอใจกับกระบวนการทางการเมือง จนดูเหมือนว่าอังกฤษจะมีความเป็นประชาธิปไตย
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น้อยลง (Clarke, 2002) เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ทำการศึกษาพบว่า ประชาชนรู้สึกว่า

ระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเริ่มถดถอยลง สาธารณชนขาดความเชื่อมโยงกับ  

วิถีทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองดูเหมือนจะจำกัดวงอยู่แต่สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวกับ

การเมือง อย่างไรก็ตาม ดังได้กล่าวมาแล้ว ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกได้มา

เป็นคำตอบเพื่อหวังจะลดช่องว่างดังกล่าว ลูเคนส์มายเยอร์ (Lukensmeyer, 2003) ได้อธิบายถึง

ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เราใช้กันแบบเดิมๆ โดยเฉพาะที่เรียกว่า   

ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ที่หน่วยงานภาครัฐนิยมใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะว่า 

เป็นรูปแบบที่พยายามจะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบาย

กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นของสาธารณชนในร่าง

นโยบายนั้น แต่กระบวนการนั้นแม้จะพยายามสร้างให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน แต่มีโอกาสน้อยมาก

ที่จะมีการสานเสวนาอย่างกว้างขวางระหว่างพลเมืองที่เห็นต่างกันที่อยู่ในเวทีนั้น และเช่นเดียวกัน 

เวทีประชาพิจารณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มักจะเป็นเวทีมาโต้เถียงกัน ไม่อาจจะหาข้อสรุปที่เป็น

ฉันทมติได้  

ประเด็นนโยบายสาธารณะเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและคาบเกี่ยวกันในขอบเขตอำนาจ

หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่ดูแล รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหลายๆ ฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

จนทำให้ประเด็นต่างๆ มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของประเด็นสาธารณะที่สลับซับซ้อน

และมีความขัดแย้งนี้มักจะไม่มีใครเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ

แก้ไขปัญหาได้ จึงจำเป็นที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งใน

ความเป็นจริงประเด็นสาธารณะบางเรื่องก็จะสลับซับซ้อนและแก้ไขได้ยากมาก หลายครั้งดูเหมือน

ว่าแทบจะไม่มีทางออก หรือมีแต่ทางออกแต่เป็นเพียงทางออกชั่วคราวและไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก 

โดยแท้ที่จริง หากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการมาพิจารณาไตร่ตรองปัญหาเหล่านี้ การใช้

วิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคอาจเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่มักจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาว  

อย่างยั่งยืน เพราะสาธารณชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (Public has had no voice) ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบในประเด็นดังกล่าวมักจะมีค่านิยมหรือความเชื่อที่แตกต่างกัน

ออกไป มีขนบประเพณีและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันก่อให้เกิดการมองความหมายทางสังคมต่อ

ประเด็นสาธารณะนั้นๆ เกินเลยไปจากขอบเขตข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลทางเทคนิค 

กระบวนการทางสาธารณะส่วนใหญ่จึงนำมุมมองต่อประเด็นเหล่านี้ที่แตกต่างกันไปสู่การแบ่งขั้ว

แยกข้างกัน การกำหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านพลังงานที่ดำเนินการโดยรัฐก็ดูจะมีการ

โต้แย้งกัน ว่ารัฐกำหนดเองโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม การดำเนินการประชาเสวนาหาทางออก

ด้านพลังงานหรือด้านใดก็ตาม รวมถึงด้านการเมือง จึงเป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชน

มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น แทนการทำประชาพิจารณ์ที่รัฐกำหนดทิศทางไว้แน่นอนแล้ว 

ดังนั้น กระบวนการของประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกจึงเป็นกระบวนการ

ที่เปิดประตูไปสู่การค้นหามากกว่าการมาพิจารณาถึงจุดยืนที่แน่วแน่ และเป็นการเปิดโอกาสให้
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เกิดการปรับเปลี่ยนจุดสนใจมากกว่าการมาโต้เถียงกัน และเป็นกระบวนการที่ไม่เหมือนกับทฤษฎี

การเมืองพหุนิยมแบบเสรี (Liberal Pluralism) เนื่องจากประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนา  

หาทางออกไม่ได้คิดเอาเองว่าพลเมืองมีลำดับความต้องการหรือความชอบที่แน่วแน่เมื่อเขาเข้ามาสู่

เวทีสาธารณะ ตรงข้าม เวทีสาธารณะของประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกจะช่วย

ให้เกิดโอกาสที่หลากหลายสำหรับมาร่วมกันสร้างหรือปรับปรุงและทบทวนความต้องการที่แตกต่าง

กัน โดยการมาพูดจากันด้วยมุมมองที่หลากหลายที่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและการ

ปฏิบัติร่วมกัน 

ทุกวันนี้ ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกได้มีการนำไปใช้ โดยเน้นหนัก  

ที่การขยายโอกาสของพลเมืองทั้งหลายที่จะมาประชาเสวนาหาทางออกร่วมกัน ประชาธิปไตย  

รูปแบบนี้ได้นำไปสู่การเปิดโอกาสให้เสียงของพลเมืองได้เข้าไปอยู่ในกิจการสาธารณะ มากกว่า  

วิธีการที่ใช้ความเห็นของสาธารณชนที่เกิดจากการลงมติธรรมดาที่ชอบทำกัน เช่น การทำโพลหรือ

การหยั่งเสียงความคิดเห็น โดยเฉพาะในกลุ่มที่เห็นด้วยกันในวงแคบๆ โดยที่ยังมีความเห็นคัดค้าน

จากภายนอก และยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของกลุ่มพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถ

ที่จะได้เข้าใจถึงจุดสนใจที่มีความชอบธรรมและซับซ้อนของคนอื่น ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ในสิ่งที่ร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกและการกระทำที่จะดำเนินการต่อ รวมถึงเกิดความ

ตระหนักในความจำเป็นที่อาจจะยากลำบากที่จะยอมรับการที่จะต้องมีได้มีเสียบ้าง และหลักสำคัญ

ของทฤษฎีประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก คือ กระบวนการสานเสวนาหาทางออก

หรือดิลิเบอร์เรชั่น (Deliberation) โดยตัวของมันเอง เป็นกุญแจสำคัญที่มีความชอบธรรมและเป็น

ทรัพยากรที่สำคัญสำหรับตอบสนองต่อวิกฤตของธรรมาภิบาล 

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการนำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 

ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ได้มีการนำแผนสาธารณสุขของรัฐโอเรกอน โดยรวมกระบวนการ  

ประชาเสวนาหาทางออกของชุมชนในเรื่องสาธารณสุขร่วมกับรูปแบบต่างๆ ของการสานเสวนา  

หาทางออก นอกจากนี้ ยังมีการนำไปใช้ในการหาข้อตกลงของข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม หรือ  

การแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือก ก็อาศัยรูปแบบของการจัดการในเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

แทนการประชุมสาธารณะแบบเปิดแบบเดิมๆ กระบวนการที่นำเอาผู้แทนจำนวนจำกัดจากกลุ่ม  

ที่ได้รับผลกระทบมาตกลงในกติกาที่มีส่วนช่วยนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของจุดสนใจหรือ  

ผลประโยชนแ์ละมมุองของแตล่ะกลุม่และนำไปสูค่วามเหน็รว่ม (Common Ground) ทีจ่ะดำเนนิการ 

ร่วมกันต่อไปอย่างไร กติกาภายในของการสานเสวนาที่เป็นโครงสร้างของการเจรจาไกล่เกลี่ยได้นำ

ไปสู่ทางออกร่วมกัน โต๊ะกลมของการประชาเสวนาหาทางออกสามารถจะขยายไปอย่างมากมาย

โดยการสื่อสารของตัวแทนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรดากลุ่มรากหญ้าระหว่างการเจรจา  

ไกล่เกลี่ย รูปแบบของประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกนี้ช่วยให้บรรดาผู้กำหนด

นโยบายสาธารณะของรัฐ สามารถดำเนินการกำหนดนโยบายหรือแม้แต่การออกกฎหมายของ

หน่วยราชการของรัฐได้อย่างเหมาะสม เป็นการมามองอนาคตร่วมกันที่จะหาทางออก อนาคต  
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เราสามารถร่วมกันกำหนดได้ โดยการมองไปข้างหน้าเพื่อหาฉันทมติ เช่น เรามามองอนาคต

ประเทศไทยว่า เราจะเดินข้ามความขัดแย้งสู่อนาคตที่สดใสโดยมีสัมมาทิฐิ มีความตั้งใจชอบที่จะ

เดินทางไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างไร 

มูลนิธิเคทเธอริงแห่งสหรัฐอเมริกาเองได้ตีพิมพ์หนังสือคู่มือประเด็นปัญหาหรืออิชชูบุค 

(Issues Book) และได้จัดเวทีที่พลเมืองมาร่วมกันในที่ต่างๆ ที่จะประชาเสวนาหาทางออก  

ในปัญหาสาธารณะ มาพูดถึงข้อดีและข้อด้อยของทางออกจำเพาะต่างๆ และเพื่อสะท้อนความเชื่อ

ค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังแรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดปัญหาความขัดแย้งนั้นๆ เป้าหมายของเวทีเหล่านี้  

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นสาธารณะผ่านการพูดคุยกันเกี่ยวกับทางเลือกและช่วยให้

สาธารณชนเกิดทักษะที่จำเป็นในการสานเสวนาแบบประชาธิปไตยและเกิดการตัดสินใจที่มีเหตุผล

และช่วยให้เกิดการนิยามหรือ โจทย์ของจุดสนใจสาธารณะหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public 

Interest) ร่วมกัน 

ในประเทศไทย ได้มีผู้สนใจนำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกตามแนวทางของมูลนิธิ

เคทเธอริง มาทดลองใช้ในหลากหลายเวที โดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ มีการเดินขบวน

คัดค้านนโยบายก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติมที่ระยองจนเกิดการปิดถนนโดยผู้ที่คัดค้านกว่า

สองหมื่นคนในปี พ.ศ.2550 และได้สร้างความไว้วางใจนำไปสู่ความร่วมมือกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 

โดยใช้เวทีประชาเสวนาหาทางออกจนสามารถนำทั้งชุมชนและโรงงานมานั่งโต๊ะเจรจาในเวที 

ประชาเสวนาหาทางออก มีข้อตกลงนำไปสู่การปฏิบัติแก้ปัญหาร่วมกัน และยังได้ทดลองใช้ในเวที

ความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะด้านพลังงานได้ข้อยุติเป็นฉันทมติ  

มาแล้ว5  

ใน พ.ศ.2553 ระหว่างวันที่ 13–17 สิงหาคม ได้มีความพยายามในการเชิญผู้ที่มี

ประสบการณใ์นการผา่ทางตนัของวกิฤตในประเทศตา่งๆ และประสบความสำเรจ็ คอื อาดมั คาเฮน 

และจัดการงานสัมมนาเรื่อง “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” โดย กลุ่มองค์กร  

ที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายกลุ่ม ซึ่งมีแนวคิดในการวางรากฐานเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมองความเป็น

ไปได้ต่างๆ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการร่วมมือในการแสวงหาทางออกและ

กำหนดอนาคตของสังคมไทยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านประสบการณ์ของอาดัม   

คาเฮน ผู้ที่เคยอยู่ท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงของนานาประเทศ  

อาดัม คาเฮน (2551) ได้เข้าไปช่วยหาทางออกแบบสันติวิธีให้กับปัญหาความขัดแย้ง  

ที่รุนแรง ซับซ้อนและชะงักงันที่สุดหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่แอฟริกาใต้ (ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก  

ยุคแบ่งแยกสีผิว) ที่โคลัมเบีย (ในช่วงสงครามการเมือง) ที่อาร์เจนตินา (ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ) 

 5  ดูรายละเอียดและตัวอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วันชัย วัฒนศัพท์และคณะ (2554) สถาบันปวงผญาพยาว 

(2556) สถาบันพระปกเกล้า (2553ก) เป็นต้น 
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จนประสบความสำเร็จ และได้ใช้กระบวนการทางสังคม และหนึ่งในนั้นคือการรู้จักฟังกันอย่างตั้งใจ 

และการมาสานเสวนากันไม่ใช่มาเอาแพ้ เอาชนะกัน กระบวนการร่วมกันคิดถึงภาพอนาคตต่างๆ 

หรือ Scenarios ที่อาดัม คาเฮน (2551) ใช้ในการหาทางออก ทำให้ทุกฝ่ายสามารถมองข้าม

วิกฤตเฉพาะหน้า และมองความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคตในประเทศที่เผชิญกับวิกฤต น่าเสียดาย

ที่ไม่ได้มีการสานต่อ 

        

2.6ความหมายของการประชาเสวนาหาทางออก6

กระบวนการหันมาพูดคุยกันแบบสานเสวนาหรือประชาเสวนานั้น มีคำที่สังคมไทย  

หลายภาคได้ใช้อยู่แล้ว เช่น โสเหล่ หรือ โสกัน ในภาคอีสาน โซ๊ะกัน หรือ เส็งกัน ในภาคเหนือ 

หรือ แม้แต่คำว่า พูดคุยกันฮิ ทางภาคตะวันออก หรือ ปิกรั้วคะเนียที่มาจากภาษาแถบสุรินทร์ 

บุรีรัมย์ เป็นต้น แต่เราก็มักจะมาโต้เถียงกันหรือดีเบท (Debate) การสานเสวนาหรือ ไดอาลอค 

(Dialogue) เป็นกระบวนการพูดคุยกันแบบสุนทรียสนทนา คือใช้ภาษาที่สุภาพ ใช้การฟังให้มากๆ 

ภาษาพูดที่ใช้จะต้องระวังเรื่องที่พูดถึงอดีต เพราะเมื่อไรเราขุดอดีตมาด่าว่ากัน ก็จะกลายเป็น  

โต้เถียงทันที เมื่อฟังแล้ว หากมีการพาดพิง ห้ามใช้สิทธิพาดพิงทันที แต่ให้จดไว้ว่าถูกพาดพิง  

เรื่องอะไร และเมื่อถึงลำดับที่จะพูด ซึ่งคงไม่ใช่การตอบโต้ทันที จึงค่อยพูด จะทำให้อารมณ์ที่อาจ

จะพลุ่งพล่านเมื่อถูกพาดพิงนั้นสงบลงแล้ว จะขอยกตารางการสานเสวนาเมื่อเปรียบเทียบกับการ  

ดีเบท หรือโต้เถียงและการประชาเสวนาหาทางออก เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ดังนี้ คือ  

ตาราง2.1ลักษณะของการโต้แย้งการสานเสวนาและการประชาเสวนาหาทางออก

การโต้แย้ง
Debate

การสานเสวนา
Ddialogue

การประชาเสวนาหาทางออก
Deliberation

แข่งขัน 

โต้แย้ง 

สนับสนุนความเห็นเรา 

หาเสียงข้างมาก 

ชักจูงใจ 

พยายามเจาะลึกลงไป 

โครงสร้างแน่นตึง 

พูดแสดงออก 

โดยปกติรวดเร็ว 

ทำความชัดเจน 

ชนะ / แพ้ 

แลกเปลี่ยน 

อภิปราย 

สร้างสัมพันธ์ 

ทำความเข้าใจ 

แสวงหาความเข้าใจ 

เชื่อมเข้าหากัน 

โครงสร้างหลวม ๆ 

ฟัง 

โดยปกติใช้เวลา 

ทำความชัดเจน 

ไม่ตัดสินใจ 

ชั่งน้ำหนักดู 

เลือก 

ตัดสินใจเลือก 

แสวงหาจุดทับซ้อน 

แสวงหาความเห็นร่วม 

ตีกรอบเพื่อตัดสินใจเลือก 

โครงสร้างยืดหยุ่น 

เรียนรู้ 

โดยปกติใช้เวลา 

ทำความชัดเจน 

หาความเห็นร่วม 

ที่มา:วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล (2555: 50) 

 6  สรุปและเรียบเรียงจาก วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล (2555: 50-52) 
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การสานเสวนากับประชาชน ผู้เขียนใช้คำว่า “ประชาเสวนา” และการประชาเสวนา  

หาทางออกกับประชาชนก็เรียกว่า “ประชาเสวนาหาทางออก” โดยสรุปก็คือ สานเสวนาเฉยๆ   

อาจจะเป็นการมาพูดคุยกัน ไม่ได้เน้นการหาข้อยุติในความเห็นต่าง หากมี แต่ก็อาจจะสานเสวนา

และได้ข้อยุติจากการดำเนินการสานเสวนาอย่างต่อเนื่อง แต่การประชาเสวนาหาทางออกกับ

ประชาชน หรือการประชาเสวนาหาทางออก นั้นจะมีเป้าหมาย ในการดำเนินกระบวนการที่จะนำ

ไปสู่การหาข้อยุติโดยฉันทมติซึ่งจะได้กล่าวต่อไป        

 2.6.1 ทำไมจึงต้องใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

  กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก คือ การประชาเสวนาหาทางออกกับ

ประชาชน เกิดจากการพัฒนาประชาธิปไตย ดังได้กล่าวมาแล้ว กระบวนการประชาเสวนา  

หาทางออกกับประชาชน เรียกว่า การประชาเสวนาหาทางออก ที่จะทำให้ผู้ที่มีความเห็นที่  

แตกต่างมาสู่ฉันทมติได้จะต้องใช้กระบวนการที่ไม่ใช่มาถกเถียงหรือโต้วาที แต่มาฟังกันและกัน 

แล้วได้ข้อยุติที่เป็นฉันทมติ หรืออาจจะใช้กระบวนการให้เกิดมติที่เกิดจากความพึงพอใจ 

  การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมกันของประชาชนกันเองหรือกับผู้แทนหรือกับผู้มี

อำนาจด้วยก็ตาม กุญแจสำคัญของการมีส่วนร่วมคือจะหาข้อสรุปหรือการตัดสินใจอย่างไร   

หากผู้มีอำนาจตัดสินใจมาก่อนแล้ว แล้วจึงมามีส่วนร่วมน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้มีผลกระทบ

จากประชาชน แต่หากการตัดสินใจนั้นๆ มีผลกระทบต่อประชาชนแล้วจึงมามีส่วนร่วม 

กระบวนการนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมที่เรียกว่า “การประชาพิจารณ์” ซึ่งมักจะเกิดเป็นกระบวนการ

มาโต้เถียง หรือ ดีเบท และแม้ไม่ใช่กระบวนการตัดสินใจในตัวของมันเอง แต่เมื่อมาประชา

พิจารณ์แล้ว การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของผู้มีอำนาจซึ่งหลายครั้งก็ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจที่จะ

ทำหรือไม่ทำโครงการหรือกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามที่ประชาชนได้มาแสดงความคิดเห็น 

บ่อยครั้งประชาชนจึงมักจะไม่ค่อยสนใจที่จะมามีส่วนร่วม หรือจะมีประชาชนมาเฉพาะผู้ที่จะ

คัดค้านเท่านั้น นอกจากนั้น การตัดสินใจในการประชุมใดๆ ก็มักจะเป็นการลงมติโดยการโหวต 

เพื่อตัดสินโดยเสียงข้างมาก ที่จะทำให้เกิดความรู้สึก “แพ้-ชนะ” ขึ้นทันที        

 2.6.2 การตัดสินใจคนเดียวกลุ่มเดียวฝ่ายเดียว(UnilateralDecision)

  ในการตัดสินใจ หากเป็นการตัดสินใจโดยใช้ฉันทมติร่วมกันย่อมดีกว่าการตัดสินใจ

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจฝ่ายเดียว เจมส์ เครย์ตัน ได้แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจฝ่าย

เดียวอาจจะรู้สึกว่ารวดเร็ว แต่เมื่อตัดสินใจฝ่ายเดียว หลายครั้งกลับต้องไปเสียเวลามากกว่าและ

บางทีเสียงบประมาณมากกว่า การใช้กระบวนการมามีส่วนร่วม และตัดสินใจร่วมกัน อีกทั้งค่าใช้

จ่ายและการสูญเสียเวลาของการลงทุนในการใช้เวลาก่อนตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม จะน้อยกว่า  

การตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยหากขาดการมสีว่นรว่มตัง้แตต่น้ กลบัตอ้งมาจา่ยมากกวา่ในภายหลงั 
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ภาพ2.1ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจฝ่ายเดียวและการตัดสินใจ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

ที่มา:วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล (2555: 52) 

 

โดยสรุป ในบทนี้ได้กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับค่านิยม

ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง   

ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก และความหมายของการ  

ประชาเสวนาหาทางออก การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมดังกล่าวได้นำไปใช้พัฒนา

เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังที่ได้นำเสนอไว้แล้วในบทที่ 1 กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญ

ที่งานวิจัยนี้นำไปใช้ออกแบบกระบวนการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด  

ภาพอนาคตประเทศร่วมกันดังรายละเอียดขั้นตอน “กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก”   

ที่จะได้นำเสนออย่างละเอียดในบทต่อไป  

 

 

 

 

 
 

2-26 
 

โครงการศึกษาวิจัย “อนาคตประเทศไทยและการเมืองท่ีพึงปรารถนา” 

การตัดสินใจ การมีสวนรวมกันของประชาชนกันเองหรือกับผูแทนหรือกับผูมีอํานาจ

ดวยก็ตาม กุญแจสําคัญของการมีสวนรวมคือจะหาขอสรุปหรือการตัดสินใจอยางไร หากผูมีอํานาจ

ตัดสินใจมากอนแลว แลวจึงมามีสวนรวมนาจะเปนการตัดสินใจในเมื่อที่ไมไดมีผลกระทบ 

จากประชาชน แตหากการตัดสินใจน้ันๆ มีผลกระทบตอประชาชนแลวจึงมามีสวนรวม กระบวนการน้ี

จะเปนการมีสวนรวมที่เรียกวา “การประชาพิจารณ” ซึ่งมักจะเกิดเปนกระบวนการมาโตเถียง  

หรือ ดีเบท และ แมไมใชกระบวนการตัดสินใจในตัวของมันเอง แตเมื่อมาประชาพิจารณแลว  

การตัดสินใจเปนการตัดสินใจของผูมีอํานาจซึ่งหลายครั้งก็ไมไดทําใหการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทํา

โครงการหรือกฎหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามที่ประชาชนไดมาแสดงความคิดเห็น บอยครั้งประชาชน

จึงมักจะไมคอยสนใจที่จะมามีสวนรวม หรือก็จะมีประชาชนมาเฉพาะผูที่จะคัดคานเทาน้ัน 

นอกจากน้ันการตัดสินใจในการประชุมใดๆ ก็มักจะเปนการลงมติโดยการโหวต เพื่อตัดสินโดยเสียง

ขางมาก ที่จะทําใหเกิดความรูสึก “แพ-ชนะ” ข้ึนทันที 

 

2.6.2 การตัดสินใจ คนเดียว กลุมเดียว ฝายเดียว (Unilateral Decision) 

ในการตัดสินใจ หากเปนการตัดสินใจโดยใชฉันทมติรวมกันยอมดีกวาการตัดสินใจโดย

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจฝายเดียว เจมส เครยตันไดแสดงใหเห็นวา การตัดสินใจฝายเดียว

อาจจะรูสึกวารวดเร็ว แตเมื่อตัดสินใจฝายเดียว หลายครั้งกลับตองไปเสียเวลามากกวาและบางทีเสีย

งบประมาณมากกวา การใชกระบวนการมามีสวนรวม และตัดสินใจรวมกัน อีกทั้งคาใชจายและ 

การสูญเสียเวลาของการลงทุนในการใชเวลากอนตัดสินใจแบบมีสวนรวม จะนอยกวาการตองเสยีเวลา

และคาใชจายหากขาดการมีสวนรวมต้ังแตตน  กลับตองมาจายมากกวาในภายหลัง 

 

 

 
 

ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท และถวิลวดี บุรีกุล (2555: 52) 

 

ภาพ 2.1 

ความแตกตางระหวางการตัดสินใจฝายเดียวและการตัดสินใจโดยใหประชาชนมีสวนรวม 

  

 การดําเนินการ 

การดําเนินการ 

ทําการตัดสินใจ 

ทําการตัดสินใจ 

การตัดสินใจฝายเดียว 

การตัดสินใจโดยให
ประชาชนมีสวนรวม 

ระบุปญหา 

ระบุปญหา  
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วิธีดำเนินการ



ในบทนี้เป็นการนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยโดยใช้“กระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก”ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ในลักษณะการเปิด

พื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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สถาบันพระปกเกล้า

วิธีดำเนินการ
 

        

 

 

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 14 ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 3.2  การจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดประเด็นคำถาม 

 3.3  จัดทำหนังสือสรุปประเด็น (Issues book) 

 3.4  นำหนังสือสรุปประเด็นมาร่วมพิจารณาเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น                                                                                                

 3.5  การสุ่มตัวอย่างประชากร 

 3.6  การเตรียมและฝึกอบรมทีมงาน   

 3.7  การติดตามผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง 

 3.8  การติดตามผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเพื่อยืนยันเข้าร่วมกระบวนการ 

 3.9  การจัดสถานที่สำหรับเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

 3.10  การเตรียมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก 

 3.11  การประชุมทีมวิจัย 

 3.12  การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

 3.13  กระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 

 3.14  การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ  

          



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

��

สถาบันพระปกเกล้า

ภ
าพ
3
.1
ว
ิธีก
าร
ดำ
เน
ิน
กา
รว
ิจัย




อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา 65

สถาบันพระปกเกล้า

3.1ศึกษาข้อมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการหาทางออกเพื่อเป็นพื้นฐานความคิด ความรู้ สำหรับ

นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เช่น หลักธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐ-นิติธรรม ตลอดจน

แนวคิดในเรื่องความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง และประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนา  

หาทางออก1  

 

3.2การจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดประเด็นคำถาม

การจดัเตรยีมขอ้มลูสำหรบักระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสำคญัมาก 

โดยข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาทบทวนในขั้นตอนที่ 3.1 จะถูกนำมาประมวล เรียบเรียง และ

สังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นโจทย์สำหรับการพูดคุยกันในเวทีประชาเสวนาหาทางออก การจัดทำ

หนังสือสรุปประเด็น และจัดทำแบบสอบถามประชาชนผู้เข้าร่วมกระบวนการ   

หลักการตั้งโจทย์สำหรับการพูดคุยกันในเวทีประชาเสวนาหาทางออกที่ถูกต้องนั้น จะต้อง

ไม่นำคำตอบมาเป็นโจทย์ เช่น แทนที่จะมีภาพอนาคตว่า ควรสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อน   

ให้นำโจทย์หรือปัญหาที่แท้จริงมาพิจารณาก่อน เช่น ชุมชนหรือหน่วยงานที่คิดจะสร้างเขื่อนนั้น 

แท้ที่จริงแล้วมีจุดสนใจ หรือความห่วงกังวลอะไรที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนหรือคำตอบดังกล่าว เช่น 

ชุมชนหรือหน่วยงานอาจมีความห่วงกังวล คือ เกรงว่าน้ำจะท่วมในฤดูน้ำหลาก และน้ำแล้งในฤดู

แล้ง ส่วนชุมชนที่คัดค้านที่มีจุดยืนหรือคำตอบคือไม่ให้สร้างเขื่อนนั้น อาจมีจุดสนใจที่อยู่เบื้องหลัง

จุดยืนที่ไม่ให้สร้าง คือ ความห่วงว่าเมื่อสร้างแล้วน้ำจะท่วมที่ทำกิน ท่วมป่าสักทอง ดังนั้น   

จึงจำเป็นต้องมากำหนดโจทย์ที่เป็นกลางใหม่ เป็นต้นว่า “เราจะร่วมกันจัดการลุ่มน้ำนี้อย่างไร” 

แล้วจึงเอาตัวแทนคนทั้งลุ่มน้ำมาประชาเสวนาหาทางออก โดยก่อนจะมาประชาเสวนาหาทางออก 

จะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าจากโจทย์ดังกล่าว เราจะกำหนดทางเลือกต่างๆ ที่อาจจะเรียกว่า 

“ภาพอนาคต” เป็นต้นแบบหลายๆ รูปแบบ โดยภาพอนาคตต่างๆ ของโจทย์ดังกล่าว อาจจะเป็น

ฝายชะลอน้ำจำนวนมากที่กันไม่ให้น้ำไหลอย่างรุนแรงไปท่วมพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม หรืออาจจะเป็น

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ไม่ไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่ทำกินมากเกินไป ประชาชนพอรับได้

หรือเป็นเขื่อนที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภาพอนาคตเหล่านี้จะต้องเขียน 

ข้อดี และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือข้อสังเกต (หรือข้อเสียที่เป็นกลาง) ที่มีการให้คนที่มองต่างกัน

มาพิจารณาว่าเขียนอย่างเป็นกลางก่อนนำมาเป็นเอกสารประกอบการประชาเสวนาหาทางออก  

 

 1 ดู รายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2  



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

��

สถาบันพระปกเกล้า

3.3จัดทำหนังสือสรุปประเด็น(Issuesbook)

การจัดทำหนังสือสรุปประเด็นเป็นการบูรณาการเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  

ในขั้นตอนที่ 3.1 เข้ากับภาพอนาคตที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาในขั้นตอนที่ 3.2 เพื่อเขียน  

เรียบเรียงและนำเสนอเป็นทางออกที่เป็นไปได้ตั้งแต่สามทางออกหรือมากกว่านั้น พร้อมบอกข้อดี

และข้อด้อยของแต่ละทางออกอย่างเป็นกลาง ซึ่งในการวิจัยนี้ได้มีการดำเนินการจัดทำหนังสือสรุป

ประเด็นภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา คู่มือผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนา 

(Moderator) คู่มือความรู้เกี่ยวกับการประชาเสวนา และแบบสอบถามสำหรับการทดสอบ

ประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ดังนี้          

 3.3.1 จัดทำหนังสือประกอบการประชาเสวนาหาทางออก

  คณะผู้วิจัยได้จัดทำหนังสือประกอบการประชาเสวนาหาทางออก ในชื่อ หนังสือ 

“ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา: สิ่งที่คนไทยต้องเลือก” ซึ่งมีรายละเอียด

ของสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยและภาพอนาคตประเทศไทยที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

โดยอาศัยผลการวิจัยโครงการการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า (2555) 

ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยที่หลากหลายและครอบคลุมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

ฝ่ายต่างๆ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสังเคราะห์ทางออกจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็น

ไปได้ แบ่งเป็น 4 ภาพอนาคต ได้แก่  

  ภาพอนาคตที่1:สังคมแห่งความยุติธรรม(Justice&Fairness)

  สาเหตุประการหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการใช้

อำนาจของฝ่ายหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การนำสังคมไทย  

ไปสู่สังคมที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้น 

  ภาพอนาคตที่2:สังคมแห่งคุณธรรมและธรรมาภิบาล(Morality&Good

Governance)

  การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่บั่นทอนสังคมและการเมืองไทยมาช้านาน   

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพราะ

ธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่น  

อยู่บนหลักการความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีสำนึกรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

  ภาพอนาคตที่3:สังคมแห่งเมตตาธรรม(Mercifulness)

  การยอมรับฟังกัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และรู้จักการให้อภัย เป็นแนวที่ทำให้คน  

ซึ่งเคยขัดแย้งและใช้ความรุนแรงต่อกันสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้อย่างสันติ 
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การก้าวข้ามอดีตที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ไปสู่อนาคตที่ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดจะทำให้

สังคมไทยเดินหน้าต่อไปได้ 

  ภาพอนาคตที่4:สังคมแห่งสันติธรรม(JustPeace)

  สังคมที่พึงปรารถนาคือสังคมที่ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ปราศจากความ

รุนแรง การสร้างสันติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือการประชาเสวนา

หาทางออกซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นได้ในสังคมไทย 

       หลักการสำคัญของกระบวนการของประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก 

คือการรวมเอาประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับการมีส่วนร่วม ในลักษณะกระบวนการการมา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะหาทางออกในเรื่องยากๆ ร่วมกัน ผ่าน “กระบวนการหาฉันทามติ” จนเป็น

ทางออกประเทศไทยที่ประชาชนต้องร่วมกันตัดสินใจเลือก อย่างไรก็ตาม การหาฉันทามติผ่าน

กระบวนการนี้ มิใช่การมาตกลงเลือกภาพอนาคตภาพใดภาพหนึ่งจากหนังสือสรุปประเด็น   

แต่หนังสือสรุปประเด็นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นประกอบการประชาเสวนาแบบไทยที่นั่งล้อมวง  

กันพูด และนั่งฟังกันโดยไม่เอาแพ้เอาชนะ จนได้ข้อยุติซึ่งอาจเป็นภาพอนาคตภาพใดภาพหนึ่งหรือ

เป็นภาพอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันในการประชาเสวนาหาทาออกก็ได้        

 3.3.2 จัดทำคู่มือผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก(Moderators)

  นอกจากประเด็นคำถามและหนังสือภาพอนาคตสำหรับใช้ประกอบการประชา-

เสวนาแล้ว ผู้ทำหน้าที่เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้สังคม

มองอนาคตร่วมกันได้อย่างเป็นกลาง มีความเต็มใจที่จะก้าวไปพร้อมกันด้วยความเข้าใจและ  

มีทางออกร่วมกันได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดทำคู่มือผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาเพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการ เป็นการเตรียมความพร้อมและ

เสริมทักษะ รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและประเด็นที่จะนำเข้าสู่กระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก        

 3.3.3 จัดทำคู่มือความรู้เกี่ยวกับการประชาเสวนาหาทางออก

    การประชาเสวนาหาทางออกเป็นกระบวนใหม่ที่เริ่มมีการนำมาใช้ในประเทศไทย

เมื่อไม่นานมานี้ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับการประชาเสวนาหาทางออกขึ้นมา 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำกระบวนการและผู้สนใจได้ทราบและมีความเข้าใจในเบื้องต้นว่า  

การประชาเสวนาหาทางออกคืออะไร ทำไมต้องใช้กระบวนการนี้ในการกำหนดอนาคตประเทศไทย

และการเมืองที่พึงปรารถนา ขั้นตอนวิธีการประชาเสวนาหาทางออกเป็นอย่างไร ผู้เกี่ยวข้อง  

ในบทบาทต่างๆ ต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างในการทำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก  
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 3.3.4 จัดทำแบบสอบถาม

  การจัดทำแบบสอบถามสำหรับสอบถามประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนา  

หาทางออกเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยเป็นการสอบถามผู้เข้าร่วมฯ ทั้งก่อนและ  

หลังการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก โดยการออกแบบประเด็นคำถามเพื่อวัดประสิทธิผล

ของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ทั้งในเรื่องทัศนคติต่อกระบวนการประชาเสวนาหา

ทางออก และความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา ในประเด็น

สำคัญๆ ได้แก่ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษและการให้อภัยผู้กระทำความผิด 

การนำสังคมกลับสู่ความสันติสุข การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเลือกตั้ง   

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปกครอง การจัดการปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก 

 

3.4นำหนังสือสรุปประเด็นมาร่วมพิจารณาเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อยกร่างหนังสือสรุปประเด็นเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำร่างหนังสือสรุปประเด็นให้  

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เห็นต่างทั้งหลายพิจารณาและให้คำแนะนำก่อนการจัดพิมพ์เพื่อใช้ในประกอบ

การประชาเสวนา เพื่อให้แน่ใจว่าทางออกหรือภาพอนาคตที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความเป็นกลาง   

ไม่ชี้นำไปในทางใดทางหนึ่ง  

 

3.5การสุ่มตัวอย่างประชากร

เวทีประชาเสวนาหาทางออก เป็นเวทีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจำนวนมาก จนไม่อาจนำทุกคน

มาสู่เวทีประชาเสวนาได้ จึงต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จากจำนวนประชากรทั้งหมดตามความน่าจะเป็น 

ปกติกลุ่มประชาชนผู้จะได้รับเชิญเข้าสู่เวทีประชาเสวนามี 2 กลุ่ม ได้แก่        

 3.5.1 กลุ่มที่หนึ่ง:สุ่มมาจากประชากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามความน่าจะเป็น

  ซึ่งต้องใช้การสุ่มตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อป้องกันการเกิดเวทีที่มีกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งมากจนครอบงำความคิดหรือผูกขาดการเสวนา นำมาซึ่งปัญหาของการไม่เชื่อถือ  

ในกระบวนการ และผลที่ได้รับ วิธีการสุ่มตัวอย่างมีกระบวนการมีดังต่อไปนี้  

  ขั้นตอนแรก เป็นการสุ่มเลือกจังหวัดสำหรับการลงพื้นที่จัดเวทีโดยวิธีการจับสลาก 

แยกตามรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันออก และ  

ภาคใต ้
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  ขั้นตอนต่อมา เป็นการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเวทีในแต่ละจังหวัด เริ่มจากการสุ่มเลือก

ตำบลตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) จากรายชื่อตำบล

ทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ มาในจำนวนที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนตำบลที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น 

  จากนั้นนำรายชื่อของประชาชนทั้งหมดในตำบลที่กลุ่มได้มาจัดทำบัญชีรายชื่อ

สำหรับการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยการ

หาระยะห่าง (Skip Number) ในการสุ่ม ซึ่งคำนวณโดยการนำจำนวนประกรทั้งหมดในบัญชี  

รายชื่อที่จัดทำขึ้นหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ (ซึ่งในที่นี้คือ จังหวัดละ 80 คน) หลังจากนั้น

จึงหาจุดเริ่มต้นจากตารางเลขสุ่ม และทำการสุ่มตัวอย่างจนได้ประชาชนที่จะเชิญเข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกตามที่ต้องการ 

 3.5.2 กลุ่มที่สอง:เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษาเป็นการเฉพาะ

  ใช้การสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 20 คน ผู้อยู่กลุ่มนี้ คือ กลุ่มประชาชนที่สนับสนุน

ฝ่ายต่างๆ และผู้นำกลุ่มที่ปรากฏชัดในสังคม เช่น กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อหลากสี  

กลุ่ม NGOs ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ด้อยโอกาส (คนพิการ/ชนเผ่า/ชาติพันธุ์) ผู้นำศาสนา 

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำจิตวิญญาณ เยาวชน (อายุระหว่าง 13-18 ปี) สื่อมวลชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ 

(หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักการเมือง  

ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ผู้นำกลุ่มสตรี (กลุ่ม

อาชีพ, ผู้นำแรงงาน) 
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ภาพ3.2ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ
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โครงการศึกษาวิจัย “อนาคตประเทศไทยและการเมืองท่ีพึงปรารถนา” 
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ตาราง3.1แสดงรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในการศึกษาวิจัย

จังหวัด วัน/เดือน/ปี สถานที่
จำวนผู้เข้าร่วมเวที(คน)

เพศชาย เพศหญิง รวม

1. ขอนแก่น  
(จาก 24 ตำบล) 

24-25 ก.ย. 2555 โรงแรมโฆษะ 64 49 113 

2. อ่างทอง  
(จาก 18 ตำบล) 

28-29 ต.ค. 2555 โรงแรมซี แอล 
การ์เด้นอินน์ 

43 47 90 

3. บุรีรัมย์  
(จาก 17 ตำบล) 

22-23 พ.ย. 2555 โรงแรมเทพนคร 42 38 80 

4. พะเยา  
(จาก 15 ตำบล) 

13-14 ธ.ค. 2555 โรงแรมเกทเวย์ 47 31 78 

5. ปราจีนบุรี  
(จาก 19 ตำบล) 

19-20 ธ.ค. 2555 โรงแรมฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม 
กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท 

47 46 93 

6. นครสวรรค์  
(จาก 24 ตำบล) 

7-8 ม.ค. 2556 โรงแรมพิมาน 51 44 95 

7. นครศรีธรรมราช 
(จาก 36 ตำบล) 

24-25 ม.ค. 2556 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
นครศรีธรรมราช 

41 25 66 

8. กรุงเทพมหานคร 
(จาก 32 เขต) 

15-16 พ.ค. 2556 โรงแรมเซ็นทรา                      
ศูนย์ราชการและคอนเวน-
ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

46 70 116 

9. ชัยนาท  
(จาก 12 ตำบล) 

29-30 พ.ย. 2556 โรงแรมชัยนาทธานี 52 41 93 

10. ร้อยเอ็ด  
(จาก 24 ตำบล) 

11-12  ธ.ค. 2556 โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ 38 67 105 

11. ชุมพร  
(จาก 12 ตำบล) 

28-29 ม.ค. 2557 โรงแรมโนโวเทล บีช 
รีสอร์ทแอนด์ กอล์ฟ 

33 30 63 

12. อุตรดิตถ์  
(จาก 25 ตำบล) 

18-19 ก.พ.2557 โรงแรมสีหราช 49 76 125 

13. ภาพรวมเวที
กรุงเทพมหานคร 

25-26 มี.ค. 2557 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น 69 39 108 

รวมทั้งสิ้น 622 �0� 1,225
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3.6การเตรียมและฝึกอบรมทีมงาน

ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนา คือ คนกลางที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก

และกำกับกระบวนการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่มีอคติ บุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะที่จะมา

ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการพูดคุยภายในกลุ่ม ควรจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจกระบวนการประชา

เสวนาหาทางออก ต้องเป็นบุคคลที่รู้จักฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับจาก

ภาคส่วนต่างๆ ในความเป็นกลาง ต้องไม่ผูกพันกับกลุ่มการเมือง คล้ายกับคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

ของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการหรือทำงานในองค์กรอิสระที่เป็นกลาง   

สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึก คือ การทำความเข้าใจในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

อย่างแท้จริง และต้องฝึกทักษะที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักฟังกัน การฟังอย่างตั้งใจหรือ Active 

Listening เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการประชาเสวนาหาทางออก หลักสำคัญ

คือ ต้องไม่พูดขณะฟัง เวลาฟังใครก็ต้องมีภาษาท่าทางของการฟัง คือ การพยักหน้า การสบตา 

และมีการกล่าวทวนทั้งเนื้อหา และความรู้สึก เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราเข้าใจตรงกับผู้พูดรวมถึง

เข้าใจในความรู้สึกของผู้พูด ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความต้องการ ความห่วงกังวล ซึ่งเป็นจุดสนใจ

ของผู้ที่เราฟังอยู่ 

อีกทั้งมีความสามารถและถ้าจะให้ดีมีความชำนาญ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่รู้จัก  

การพูดในทางบวก เช่น การใช้ประโยคที่มีคำว่า “ฉัน” นำหน้า ที่ เรียกว่า ไอ-เมสเสจ   

(I-Message) คือ ต้องไม่ไปพูดกล่าวหาใครทั้งสิ้น ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ในเวทีการประชา

เสวนาหาทางออกหรือไม่ก็ตาม คือ ห้ามใช้ ยู-เมสเสจ (You-Message) นั่นคือ ต้องแยก คนออก

จากปัญหา คือ “นุ่มนวลในประเด็นเรื่องของคน แต่เอาจริงเอาจังในประเด็นปัญหา” (Soft on 

Human but Hard on Problems)  

รวมถึงรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยซึ่งจะนำมาใช้ในการนำไปสู่

การหาทางออก ที่ไม่ใช่จุดยืนของแต่ละฝ่าย แต่รู้จัก ตั้งคำถามเพื่อจะได้จุดสนใจ หรือทางออก

ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังจุดยืน ที่ทำให้เขามายืนอยู่ ณ จุดนี้ ซึ่งการฝึกอบรมอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่ง

ถึงสองวัน เพื่อให้มั่นใจในความเข้าใจ และความสามารถที่จะมานำกระบวนการ เพราะจะเป็น

บุคคลที่สำคัญที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมจะต้องไว้ใจ ในบุคลิกและภาษาท่าทางของเขาตลอดกระบวนการ 

 

3.7การติดตามผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง

ทีมงานที่เข้าใจกระบวนการออกไปพบผู้สุ่มตัวอย่างถึงที่พักอาศัยเพื่อให้เข้าใจความสำคัญ

ของผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างและเข้าใจถึงกระบวนการ โดยมอบหนังสือเชิญเพื่อยืนยันกระบวนการ

ของการจัดประชาเสวนาซึ่งต้องเน้นย้ำเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ อย่างเป็นทางการ และคู่มือ  
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การประชาเสวนาให้แก่ผู้ได้รับสุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะได้ศึกษาเข้าใจก่อนการเข้าร่วมในเวทีประชา

เสวนาซึ่งเราจำเป็นจะต้องติดตามไปพบคนเหล่านั้นด้วยตัวเอง เพื่อเหตุผลที่สำคัญคือ        

 3.7.1 เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในพื้นที่

  ตามที่อยู่ที่ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากสำมะโนครัว หรือบ้านที่อยู่จริง เพราะหาก  

ไม่อยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วจะต้องหาคนที่มาทดแทนตามหลักการการสุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ไปเอาใคร

ก็ได้มาแทน        

 3.7.2 เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของเขาที่จะเข้ามาร่วมในเวที

  ในวันจัดประชาเสวนาหาทางออกจริงและเขาสามารถที่จะมาได้จริง        

 3.7.3 เพื่ออธิบายถึงแนวคิดหลักการของกระบวนการ

  ที่ไม่ได้เอาแพ้ เอาชนะกัน แต่มาฟังกัน ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเวที เป็นตัวของ  

ตัวเองที่จะร่วมตัดสินใจในงานที่จะต้องมาหาทางออกร่วมกัน  ความเป็นตัวแทนนั้นไม่ใช่ตัวแทน

กลุ่มผลประโยชน์ที่จะมาพูดถึงประโยชน์ของกลุ่ม หรือของตัวเองมีธงมาพูดให้คนอื่นๆ ในกลุ่มฟัง

เท่านั้น แต่เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่จะตัดสินใจอย่างเป็นกลางโดยดูโจทย์ใหญ่ ที่คนไทย

ต้องมาร่วมกันคิด        

 3.7.4 เพื่อมอบเอกสารให้อ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติม

  ทั้งที่เกี่ยวกับ กระบวนการการประชาเสวนาหาทางออก และเอกสารที่เกี่ยวกัน

ประเด็นปัญหา และภาพอนาคตต่างๆ        

 3.7.5 เพื่อให้ผู้ได้รับการสุ่มตัวอย่างรู้สึกถึงความสำคัญของเขา

  ที่เราต้องเดินทางมาพบเขาถึงบ้านของเขา และลงนัดหมายที่จะไปร่วมในเวที และ

แจ้งถึงการสนับสนุนค่าเดินทางที่เราจะดูแลให้ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการประชา

เสวนาถึงวันครึ่งหรือสองวัน 

 

3.8การติดตามผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเพื่อยืนยันเข้าร่วมกระบวนการ

เมื่อใกล้ถึงวันที่จัดประชุมผู้ที่ทำหน้าที่ประสานการจัดเวทีต้องติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ 

เพื่อเน้นย้ำ วัน เวลา และสถานที่ ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง   

มีความขัดข้องในการมาเข้าร่วมกระบวนการด้วยประการใดๆ นั้น ผู้ประสานงานจะได้เตรียมการ

หรือปรับเปลี่ยนต่อความขัดข้องนั้นๆ เช่น หากผู้ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วม  

ได้เพราะปัญหาสุขภาพ ผู้ประสานงานจะได้ดำเนินการติดตามบุคคลรายช่ือสำรองเข้ามาทดแทน 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

74

สถาบันพระปกเกล้า

3.9การจัดสถานที่สำหรับเวทีประชาเสวนาหาทางออก

การจัดการประชาเสวนาหาทางออก ดำเนินการด้วยกระบวนการแบบเปิด ณ โรงแรม 

สถานที่จัดการประชาเสวนาหาทางออก จำเป็นต้องเหมาะสม ไปมาสะดวก ปลอดภัย และต้องมี

พื้นที่ประชุมที่เพียงพอ รวมถึงการจัดโต๊ะและเก้าอี้ก็มีความสำคัญตัวอย่างของการจัดที่เหมาะสม 

มีดังนี้        

 3.9.1 ห้องประชุม

  ห้องประชุมต้องมีขนาดที่เหมาะสม กับจำนวนผู้เข้าประชุมในเวทีการประชาเสวนา

หาทางออก ควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและยาวไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่แออัดเกินไป และ

ไม่โล่งกว้างไป ที่สำคัญคือ ต้องไม่มีเสาอยู่กลางห้อง อาจไม่ต้องมีเวทีด้านหน้า เพราะผู้ทำหน้าที่

เป็นผู้เอื้อกระบวนการประชุมกลุ่ม จะยืนพูดพร้อมกับไมโครโฟนที่ด้านหน้า สามารถเดินไปมาได้ 

ส่วนใหญ่จะไม่นั่งพูด        

 3.9.2 การจัดห้องประชุม

  การจัดห้องประชุมจะจัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลม อาจจะซ้อนสองหรือสามวงก็ได้ แต่ไม่

จัดแบบห้องเรียนปกติที่มีผู้เรียนนั่งเรียนแถวนั่งฟัง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมสามารถมองเห็น

หน้ากันและกัน สามารถสบตาเห็นปฏิกิริยากันและกันได้ นอกจากเห็นผู้เอื้อกระบวนการประชุม

กลุ่มด้านหน้าแล้ว เครื่องขยายเสียง ควรมีไมโครโฟน สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นอื่นๆ อาจมี  

ผู้ช่วยวิ่งไมโครโฟน          

 3.9.3 ห้องย่อย

  หากไม่มีห้องย่อยที่พอเหมาะ อาจใช้ส่วนของห้องประชุมใหญ่ด้านหลังตั้งเก้าอี้

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย ในส่วนของการประชุมประชาเสวนาหาทางออกกลุ่มย่อย ก็ให้มีการ

จัดเก้าอี้เหมือนการประชุมกลุ่มใหญ่ แต่จำนวนเก้าอี้น้อยกว่า กรณีกลุ่มไม่ใหญ่เกิน 10 หรือ   

12 คน อาจจะใช้โต๊ะกลม เช่น โต๊ะจีนที่มีขนาดใหญ่หน่อยวางสำหรับกลุ่มย่อย        

 3.9.4 อุปกรณ์ประกอบในห้องประชุม

  ให้เตรียมเครื่องฉายภาพขึ้นจอ (LCD Projector) และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน

การนำเสนอชุด Power point ขึ้นจอ ให้ผู้ร่วมประชาเสวนาหาทางออกได้มองเห็น อาจจะมี  

เครื่องฉายแผ่นใสพร้อมแผ่นเซลลูลอยด์ ประกอบสำหรับผู้ที่จะอธิบายโดยการเขียนบน  

แผ่นเซลลูลอยด์ใสในแต่ละกลุ่มย่อยจำเป็นจะต้องมีกระดาษชาร์ท แผ่นพลิกขนาดใหญ่พร้อมขาตั้ง 

ที่สามารถจะเขียนระดมสมองในกลุ่มย่อยพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น กระดาษการ์ดสีต่างๆ 

ปากกาเขียนกระดาษชาร์ทอย่างน้อยสามหรือสี่สี ในแต่ละกลุ่มย่อย เตรียมสติ๊กเกอร์สี รูปดาว 
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หรือรูปหัวใจ แล้วแต่เหมาะสม กระดาษกาวสองหน้า หรือ กระดาษกาวหน้าเดียวที่มาทำเตรียม

ม้วนไว้ใช้แทนกระดาษกาวสองหน้าเพื่อประหยัด 

 

3.10การเตรียมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

กล่าวคือ มีการจัดแบ่งผู้เอื้อกระบวนการและผู้ลิขิตให้เรียบร้อย ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 

รวมถึงพร้อมเอกสารประกอบที่สมบูรณ์และตรวจสอบสื่อนำเสนอ เช่น ภาพขึ้นจอที่ชัดเจนเสนอ

ภาพอนาคตทั้งข้อดีและข้อด้อย อีกทั้งวิทยากรที่จะนำเสนอภาพอนาคตที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อย  

อย่างเป็นกลาง  

       

3.11การประชุมทีมวิจัย

กล่าวคือ การจัดแบ่ง เน้นย้ำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้สมบูรณ์ อีกทั้งการชี้แจงถึงกำหนดการ

และรูปแบบการดำเนินงาน แต่ละช่วงเวลาให้ตรงกัน เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้เตรียมพร้อมตามตาราง

เวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์และแนวโน้มของผู้เข้าร่วมเวที   

ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมวางแผนรองรับของทีมวิจัย 

 

3.12การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ควรระมัดระวังการดำเนินกระบวนการนำเสนอต้องเน้นและให้ความรู้ ทักษะที่เป็นกลางและ

เน้นการหาฉันทามติที่ตัดสินใจโดยไม่ใช้การยกมือโหวต เอาแพ้เอาชนะกัน เพื่อช่วยในการกำกับ

กระบวนการให้ดำเนินไปตามกำหนดการและมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง

ประเด็นที่ทุกคนกำลังจะพูดคุยกันที่มีการเขียนอย่างเป็นกลางและตรวจสอบความเป็นกลาง เพราะ

ถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นกลาง อาจจะทำให้การประชาเสวนาหาทางออก ไม่มีประสิทธิภาพ

เพราะผู้เข้าร่วมสานเสวนายังมองไม่เห็นภาพว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่ มีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกต้อง

และเป็นกลาง 

 

3.13กระบวนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

กระบวนการประชาเสวนามี กระบวนการ 2 วัน โดยวันแรกนั้นจะเป็นการทดลองใช้

กระบวนการโดยข้อคำถาม “ประเด็นการจัดการน้ำ” ส่วนวันที่สองนั้นจะเป็นข้อคำถามเกี่ยวข้อง

ประเด็นการเมืองว่า “อยากเห็นภาพอนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไร”  



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

76

สถาบันพระปกเกล้า

 3.13.1วันแรกของการประชาเสวนา

  เมื่อผู้เข้าร่วมมาถึงห้องประชุมจะมีการลงทะเบียนแสดงตัวตนและรับเอกสาร

ประกอบการประชาเสวนา และเข้าสู่ห้องประชุมโดยมี พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำตัววิทยากร 

ผู้เอื้อกระบวนการแต่ละท่าน และชี้แจงกำหนดการต่างๆ หลังจากนั้นหัวหน้าโครงการกล่าวที่มา

และวัตถุประสงค์ ให้ผู้ เข้าร่วมเวทีทราบว่าถึงแนวทางการประชาเสวนาตลอดสองวันนี้  

โดยกระบวนการเริ่มตันดังนี้        

  (1)นำเสนอแนวคิดหลักการประชาเสวนาและเรื่องกติกา

    โดยจะนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกว่า

เป็นอย่างไร เพราะทุกคนกำลังจะใช้วิธีการนี้ตลอดทั้งวัน และที่สำคัญคือจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ

และคุณค่าของการประชาเสวนาหาทางออก ว่าสามารถช่วยทำให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันได้จริง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือระหว่างการพูดคุยกัน ผู้เข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกจะไม่ใช้คำพูด  

ที่ออกมาโต้เถียงกัน แต่ในเวลาเดียวกันกลับพยายามเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

ในการประชาเสวนาหาทางออก จำเป็นจะต้องมีกติกาพื้นฐาน (Ground Rules) อาจจะเป็นกติกา

ทางสังคมที่เราไม่ต้องประกาศหรือตกลงกัน แต่ในการมาเจรจาหรือประชาเสวนาหาทางออกกัน 

หากไม่มีกฎกติกา อาจจะเกิดการโต้เถียง เกิดอารมณ์ จึงต้องมีการตกลงในกติกาพื้นฐานร่วมกัน 

โดยต้องให้มีการรับรู้และเห็นชอบในกฎกติกานั้นๆ ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 

    1) “เป้าหมาย” เป้าหมายของการประชาเสวนาหาทางออก ก็เพื่อทำความ

เข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมาหาทางออกด้วยกัน ไม่ได้มาเอาแพ้เอาชนะกัน ฉะนั้นในเวที

แห่งการประชาเสวนาหาทางออก จะไม่ยึดติดแต่ความเห็นตัวเองว่าฉันถูก เธอผิด 

    2) “พูดในนามของตัวเอง” กรณีผู้เข้ามาร่วมประชาเสวนาหาทางออก เป็น  

ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบก็พูดในประเด็นของตัวเราเท่านั้น แต่ถ้ามาพูดในนามของกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งก็ให้พูดอยู่ในประเด็นของกลุ่มของเราเองเท่านั้น ไม่ไปพูดแทนกลุ่มผลประโยชน์อื่น 

เพราะอาจจะไม่ตรงประเด็นหรือข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้ 

    3) “มีความเท่าเทียมกัน” ทุกๆ คนในวงประชาเสวนาหาทางออกมีความ  

เท่าเทียมกัน ให้ปล่อยวางหัวโขน ปล่อยวางสถานภาพและความเชื่อที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไว้

นอกเวทีการประชาเสวนาหาทางออก  

    4) “เปิดเผย ฟัง อย่าด่วนตัดสิน” ในการประชาเสวนาหาทางออกกันให้เปิด

เผยข้อมูลของประเด็นการประชาเสวนาหาทางออกที่มีทั้งหมด คู่ประชาเสวนาหาทางออก ควรจะ

ต้องมีความรู้ในข้อมูลเท่าเทียมกัน ต้องหัดฟังให้เป็น คือฟังทั้งในเรื่องที่ตัวเองเห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วย ทั้งเรื่องที่อยากฟังและไม่อยากฟัง แล้วอย่างเพิ่งด่วนตัดสิน หรือตัดสินใจในข้อมูลหรือเนื้อหา

ที่เพิ่งได้รับ โดยยังไม่ได้เกิดกระบวนการสื่อสารของรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังจุดยืน หรือ  

ยังไม่ได้มีการหาทางเลือกของทางออกอย่างพอเพียง 
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    5) “แสวงหาสมมติฐานต่างๆ” นั่นคือไม่ใช่เฉพาะสมมติฐานของเราหรือ

ทางออก หรือภาพอนาคตที่เราเชื่อและยึดถือเท่านั้น ให้ฟังดูสมมติฐานอื่นๆ ที่คนอื่นอาจจะมี

ความคิดเห็นต่างๆ จากเรายิ่งได้สมมติฐานที่หลากหลาย เราอาจจะพบว่ามีสมมติฐานอื่นที่ดีกว่า

ของเราก็เป็นได้ 

    6) “ฟังด้วยความรู้สึกเข้าใจร่วมกัน” หลักการฟังข้อหนึ่งคือ “ฟังด้วยจิตว่าง” 

หมายถึง ในขณะที่เราฟังอย่าเพิ่งตัดสินข้อมูลคนที่เขาพูดออกมาโดยใช้สมมติฐานของเรา ให้ฟัง

เหตุฟังผลและฟังด้วยความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาหรือถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะรู้สึกอย่างไร การมีความ

รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขานี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราไปเป็นเขา โดยเอาตัวเราที่มีแนวคิดของเรา

สมมติฐานของเราอย่างนั้น เราเอาตัวตนของเราติดไปด้วยเราก็อาจจะคิดอย่างของเรา เราไม่ทำ

อย่างที่เขาทำหรือไม่คิดอย่างที่เขาคิดหรอก แต่เราเป็นเขาที่ต้องการให้คิดในที่นี้ให้ใช้หลักในความ

หมายว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเขา เราจะรู้สึกอย่างไร นั่นคือการรู้จัก “เอาใจเขา  

มาใสใ่จเรา” ความรูส้กึรว่มนีไ้มไ่ดห้มายถงึวา่เราตอ้งเหน็ดว้ยในความคดิของเขา เราอาจจะเหน็ตา่ง 

แต่เราเข้าใจในสถานการณ์ของเขา และเราก็แสดงความรับรู้ว่าเรากำลังฟัง หรือเราได้ยินความรู้สึก

เจ็บปวด เข้าใจในความรู้สึกโกรธไม่พอใจต่างๆ ถึงแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นๆ 

    7) “มองหาจุดร่วม” การประชาเสวนาหาทางออก จะดำเนินไปอย่างราบรื่น 

ถ้าเราเริ่มที่จุดที่เราเห็นร่วม แม้จุดที่มองเห็นร่วมนั้นจะเป็นจุดเล็กนิดเดียว หรือเปอร์เซ็นต์  

น้อยมาก นักการฑูตทั้งหลายจะได้รับการสอนให้มองจุดร่วมและขยายผลจากจุดร่วมนั้น ต่างจาก

นักหาเรื่องมักจะมองจากจุดเล็ก ๆ ที่ขัดแย้งหรือเห็นต่างและขยายผลออกไปให้ใหญ่โตเป็นความ

ขัดแย้ง   

    8) แสดงออกถึงความต่าง “ในความคิดเห็น” ไม่ใช่เรื่องของ “บุคคล” หรือ 

“เหตุจูงใจ”นั่นคือแยกคนออกจากปัญหา นุ่มนวลในประเด็นของคน แต่แข็งหรือเอาจริงเอาจังใน

ประเด็นของปัญหาตรงนี้มีความสำคัญเพราะเมื่อเรามีความคิดเห็นต่างจากคนอื่น เราก็เริ่มมอง

ความต่างอื่นๆ ของเขาและมองความต่างนั้นในจุดด้อยหรือจุดเสียของเขา ซึ่งทุกคนมีจุดด้อย  

จุดเสียทั้งนั้น ในที่สุดอาจกลายเป็นการแสดงออกว่าไม่ใช่ต่างทางความเห็นเท่านั้นกลายเป็นเรื่อง

ของบุคคล บุคลิกภาพ กลายเป็นเรื่องของ “พวกเขา” “พวกมัน” ไม่ใช่ “พวกเรา” จะเห็นว่า  

การยกพวกตีกันของเด็กนักเรียนก็มักจะเริ่มจากความคิดเห็น หรือมุมมองที่ต่างกัน กลายเป็น

เขม่นกัน กลายเป็นเรื่องของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลจนกลายเป็นเหตุยกพวกตีกัน ฉะนั้นต้องจำกัด

การพูดคุยหรือการแสดงออกให้อยู่ในเรื่องของ “ความต่างในความคิดเห็น” 

    9) เคารพมุมมองของทุกคน มุมมองหรือความเห็นเขาทุกคนต้องได้รับการ

บันทึกการบันทึกมุมมองหรือความเห็นของทุกคนลงไปแสดงการรับรู้ หรือการได้ยินในประเด็น  

ของฝ่ายต่างๆ มุมมองนั้นจะถูกจะผิดอย่าเพิ่งตัดสินใจและบางครั้งตัดสินไม่ได้ เนื่องจากมุมมอง  

เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มซึ่งอาจจะไม่มีถูก มีผิดก็ได ้
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    10) มองอดีตเป็นบทเรียน ไม่มาชี้หน้าด่ากันแต่มามองอนาคตร่วมกัน 

เนื่องจากอดีตเปลี่ยนไม่ได้ และเมื่อพูดถึงอดีต เราจะมองถึงความผิดพลาดของคนอื่น แต่หากเรา

มองสู่อนาคต เราสามารถมากำหนดอนาคตร่วมกันได้ ด้วยมุมมองที่เป็นบวก  

    โดยกติกาหลักที่ผู้เข้าร่วมในการประชาเสวนาต้องปฏิบัติตามนั้นประกอบด้วย 

    ๏ เรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่มีใครถูกใครผิด 100% 

    ๏ มองอดีตเป็นบทเรียนมองไปข้างหน้ามาฝันร่วมกัน 

    ๏ ฟังอย่างตั้งใจไม่ชี้หน้าด่ากัน 

    ๏ เห็นต่างไม่ต้องเป็นศัตรูกัน 

    ๏ การตัดสินใจใช้ฉันทามติไม่ยกมือ ถ้าไม่จำเป็น 

    ๏ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน 

    ๏ ทุกความคิดมีคุณค่า  

  (2)จัดกระบวนการสร้างทักษะการหาฉันทามติ

    โดยใช้หัวข้อกิจกรรม “เกาะสวาดหาดสวรรค์” ซึ่งเป็นกระบวนเพื่อฝึกทักษะ

ในการฟังและการร่วมแสดงคิดเห็นว่ามีนักท่องเที่ยว 7 คน ติดอยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งใครควรได้ขึ้น

เครื่องบินกลับบ้านซึ่งกำหนดให้เลือกได้เพียงคนเดียว โดยเป็นการฝึกใช้หลักฉันทามติซึ่งใช้จุด

ประชาธิปไตย (Dot Democracy) เพื่อนำสู่ฉันทามติ ซึ่งการตัดสินใจ ใช้ “ฉันทามติ” ไม่ใช่การ

ยกมือโหวต ซึ่งจะทำให้รู้สึกแพ้-ชนะโดยทั่วไปการตัดสินใจใดๆ ซึ่งการตัดสินใจแบบ “ฉันทามติ” 

คอื มตทิีเ่กดิขึน้ดว้ยความพงึพอใจรว่มกนั ซึง่ไมถ่งึกบัเปน็เอกฉนัทท์ีห่มายถงึแตล่ะคนทลีะคนเหน็ดว้ย 

แต่เป็นเสียงข้างมากที่เกิดจากการพูดคุยกันแบบ สานเสวนา (Dialogue) หรือ ประชาเสวนา  

หาทางออก (Deliberation) มีการฟังกันอย่างตั้งใจ ไม่โต้เถียงกันหรือ ดีเบท (Debate) แล้วนำไป

สู่ข้อยุติที่พึงพอใจของเสียงส่วนใหญ่ กรณีที่ต้องการใช้การลงมติที่เร็วขึ้น อาจใช้การลงมติด้วยจุด

ประชาธิปไตย (Dot Democracy) เพื่อนำสู่ฉันทามติ หรือเพื่อหยั่งเสียง การตัดสินใจโดยการใช้

เครื่องมือ ที่เรียกว่า จุดประชาธิปไตย เป็นการตกลงที่จะนำเอาข้อคิดเห็นที่ยังเห็นต่างกันมากกว่า

สามแนวทางขึ้นไป หลังจากสานเสวนา ประชาเสวนาแล้วยังหาข้อตกลงที่ยังมีแนวทางที่ก้ำกึ่งกัน

พอสมควร ระหว่างสามแนวทางขึ้นไปมาลงมติ  โดยตกลงกันที่จะใช้กระดาษกาวที่เป็นจุดสี หรือ

รูปสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปหัวใจ หรือรูปดาว คนละสองหรือสามดวงแล้วแต่ตกลงกัน แต่ให้สติ๊กเกอร์

จำนวนคนละเท่าๆ กัน ให้แต่ละคนนำมาติดตรงตำแหน่งที่เป็นทางเลือก หรือ ภาพอนาคต แล้ว

นับจำนวนในแต่ละทางเลือกหรือภาพอนาคตนั้นๆ ผลการใช้จุดประชาธิปไตยอย่างน้อยเป็นการ

หยั่งเสียงของกลุ่มที่มาประชาเสวนาหาทางออกกัน 

  (3) แบ่งกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดย  

สานเสวนาร่วมกันเพื่อหาฉันทามติประเด็นการจัดการน้ำโยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

โดยข้อคำถาม “อะไรคือความห่วงกังวลในการจัดการน้ำ”(What) และ “เพราะอะไร” (Why)   
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โดยมีผู้เอื้อกระบวนการและผู้ลิขิตประจำกลุ่มในการดำเนินการประชาเสวนา ซึ่งผู้เอื้อกระบวนการ

ประชาเสวนาจะอธิบายบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ไม่ได้มาเกลี้ยกล่อม   

แต่มาทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเพื่อช่วยในการกำกับกระบวนการให้ดำเนินไปตามกำหนดการและ  

มีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น  

  (4) นำฉันทามติในกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่โดยการจัดลำดับฉันทามติของ

แต่ละกลุ่มสู่ฉันทามติร่วมในประเด็นการจัดการน้ำ  

  (5) กลับเข้ากลุ่มย่อยอีกครั้งพื่อนำฉันทามติกลุ่มใหญ่มาหาคำตอบที่ว่า “ประชาชน

จะร่วมกันลดความห่วงกังวลในการจัดการน้ำได้อย่างไร” (How) และ “ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม” 

(Who) 

  (6) นำฉันทามติกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่และสรุปถอดบทเรียนร่วมกัน   

ขณะเดียวกันผู้ทำหน้าที่ผู้ เอื้อกระบวนการทั้งหมดรวมทั้งวิทยากรมาประชุมถอดบทเรียน  

นำประเด็นต่างๆ ที่ควรมีการปรับปรุงนำไปปรับและแก้ไขให้สมบูรณ์แบบในครั้งต่อไป           

 3.13.2วันที่สองของการประชาเสวนา

  เมื่อผู้เข้าร่วมมาถึงห้องประชุมจะมีการลงทะเบียนแสดงตัวตนและรับเอกสาร

ประกอบการประชาเสวนา และเข้าสู่ห้องประชุมโดยมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการกระตุ้น  

ผู้เข้าร่วมในตอนเช้า และเข้าสู่ขั้นตอนประชาเสวนาประเด็นการเมืองว่า “อยากเห็นภาพอนาคต

ประเทศไทยเป็นอย่างไร” ดังนี้ 

  (1)  นำเสนอแนวคิด กระบวนการประชาเสวนาทางออกอนาคตประเทศไทย   

โดยเน้นย้ำเรื่องกติกาและให้ยึดถือกติกานั้นไปปฏิบัติ  

    การนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

อนาคตประเทศไทยที่เราต้องร่วมกันกำหนดว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก เพราะทุกคนกำลังจะใช้วิธีการนี้ตลอดทั้งวัน และ  

ที่สำคัญคือ จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการประชาเสวนาหาทางออก ว่าสามารถ  

ช่วยทำให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันได้จริง ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือระหว่างการพูดคุยกัน   

ผู้เข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกจะไม่ใช้คำพูดที่ออกมาโต้เถียงกัน แต่ในเวลาเดียวกันกลับ

พยายามเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

    รวมถึงเรื่องกติกาและให้ยึดถือกติกานั้นไปปฏิบัติ  โดยกติกาหลักที่ผู้เข้าร่วม

ในการประชาเสวนาต้องปฏิบัติตามนั้นประกอบด้วย 

    ๏ เรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่มีใครถูกใครผิด 100% 

    ๏ มองอดีตเป็นบทเรียนมองไปข้างหน้ามาฝันร่วมกัน 
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    ๏ ฟังอย่างตั้งใจไม่ชี้หน้าด่ากัน 

    ๏ เห็นต่างไม่ต้องเป็นศัตรูกัน 

    ๏ การตัดสินใจใช้ฉันทามติไม่ยกมือ ถ้าไม่จำเป็น 

    ๏ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน 

    ๏ ทุกความคิดมีคุณค่า  

  (2)  นำเสนอภาพอนาคตประเทศไทยในหนังสือประเด็นปัญหาอย่างเป็นกลาง 

    ขั้นตอนนี้จะใช้ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ชัดเจนและเป็นกลาง เพื่อใช้ประกอบในการประชาเสวนาหาทางออก และนำไปสู่การตัดสินใจ

ตัดสินใจ สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และภาพอนาคตนี้ ก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้า

ร่วมประชาเสวนาหาทางออกได้ทั้งข้อมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อ

หรือประเด็นที่ทุกคนกำลังจะพูดคุยกันที่มีการเขียนอย่างเป็นกลางและตรวจสอบความเป็นกลาง  

ในข้อดีข้อด้อยจากผู้ที่เห็นต่าง เพราะถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นกลาง อาจจะทำให้การประชา

เสวนาหาทางออกไม่มีประสิทธิภาพเพราะผู้เข้าร่วมสานเสวนายังมองไม่เห็นภาพว่าเรากำลังคุย

อะไรกันอยู่  

  (3)  แบ่งกลุ่มย่อย ประมาณกลุ่มละ 20 คน โดยแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม  

    โดยสานเสวนาร่วมกันเพื่อร่วมกันประชาเสวนาหาทางออก คำตอบของ

คำถาม “อยากเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นเช่นไร” (what) และ “ทำไมถึงอยากเห็นแบบนั้น” 

(why) เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงความปรารถนาหรือความต้องการ โดยมีผู้เอื้อ

กระบวนการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม พร้อมด้วยผู้จดรายงายการประชาเสวนาหาทางออก

แล้วนำไปสู่ฉันทามติ โดยเฉพาะ ว่าภาพอนาคตร่วมจะคืออะไรและทำไม หลักในการระดม  

ความคิดเห็นต้องมีกติกาเช่นเดียวกับการประชาเสวนาในกลุ่มใหญ่ ผู้เอื้อกระบวนการประชุม  

จะดำเนินการในการประชาเสวนาหาทางออก ตั้งแต่การทำความกระจ่างในข้อมูล และภาพอนาคต

หากยังมีและอาจจะมีวิทยากรเรื่องนั้นๆ ในแต่ละภาพอนาคตที่อาจมาช่วยตอบคำถามให้เกิดความ

ชัดเจน โดยวิทยากรนี้อาจจะเดินไปหาแต่ละกลุ่มแต่ห้ามชี้นำ เกินเลยไปกว่าที่มีสรุปในเอกสาร

ภาพอนาคตที่มีความเป็นกลางแล้วนั้น 

    ซึ่งในกระบวนการระดมสมองในการที่จะหาทางออก จะให้ทุกคนแสดงความ

คิดเห็น โดยเขียนลงบนกระดาษการ์ดสีที่เป็นกระดาษแข็ง แล้วนำขึ้นติดบนผนังหรือกระดาษ 

ฟลิปชาร์ท โดยจัดเป็นกลุ่มความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อได้ทางออกมาพอสมควรแล้ว  

ให้ผู้เสนอความเห็นที่เป็นเจ้าของแต่ละกระดาษการ์ดนั้นอธิบายเหตุผลสนับสนุน และเมื่อจะจัด

ลำดับความสำคัญก็อาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่า จุดประชาธิปไตย หรือ Dot Democracy คือการให้

แต่ละคนนำจุดสติกเกอร์กระดาษสีไปติดเราก็จะได้ข้อยุติที่จะแตกต่างจากการลงมติโดยยกมือ

โหวตหรือการลงมติแบบอื่นๆ การระดมสมองอาจให้แสดงความคิดเห็นออกมาเลยทีละคน ทุกคน
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มีสิทธิที่จะพูดแต่มีกติกาว่าต้องถือลูกบอลสีก่อน แต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้ในการ

แสดงความเห็น แต่ห้ามแสดงความเห็นค้านหรือสนับสนุนเมื่อได้ฟังคนอื่นเสนอออกมาแล้วทันที 

กระบวนการเช่นนี้ จะทำให้เราได้ความเห็นหรือทางเลือกจำนวนมากๆ เพราะเมื่อไม่มีการจ้อง

จับผิดก็ดีหรือกล่าวให้ข้อติชมก็ทำให้ทุกๆ คน สามารถและกล้าพูดแสดงออก หรือเขียน  

ข้อสนับสนุนในกระดาษการ์ดโดยไม่ต้องหวั่นวิตกของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

  (4)  นำฉันทามติในกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่ 

           ขั้นตอนนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในช่วงเช้า เพราะผู้เข้าร่วมประชาเสวนา

หาทางออกจะต้องร่วมกันหาฉันทามติว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีความเห็นร่วมจะให้เกิดขึ้น  

มีอะไรบ้าง กระบวนการนี้จะเป็นการนำเสนอผลการประชาเสวนากลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้

กลุ่มอื่นๆ ได้รับทราบ และพยายามหาฉันทามติร่วมกันในกลุ่มใหญ่ เพื่อจะได้นำสิ่งที่กลุ่มย่อยสรุป

ฉันทามติแล้วมาหาความเห็นร่วมหรือฉันทามติรวมในกลุ่มใหญ่ เพื่อนำไปสู่แนวทางเพื่อให้เกิดเป็น

รูปธรรมต่อไป โดยเมื่อได้ภาพอนาคตร่วมแล้ว หากจำเป็นต้องสำรวจร่วมกันว่า ข้อสรุปนั้นๆ   

ใครจะเป็นคนทำบ้าง และจะทำอย่างไร ก็จะกลับไปเข้ากลุ่มย่อยใหม่ เพื่อหาคำตอบว่า  

ใคร (Who) และ อย่างไร (How) ซึ่งการร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไร และใครจะเป็นคนทำ จะเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงบ่าย 

  (5)  ภาคบ่ายนำฉันมามติกลุ่มใหญ่มาหาคำตอบที่ว่า “ทำอย่างไร”(How)   

“ใครเป็นคนทำ” (Who) และ “ตัวเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร” 

    ในช่วงบ่าย จะใช้กระบวนการกลุ่มย่อยเหมือนในช่วงเช้า คือ ให้ผู้ร่วมประชา-

เสวนาหาทางออกในกลุ่มย่อย ช่วยกันคิดว่าสิ่งที่ได้สรุปเป็นฉันทามติในกลุ่มใหญ่เมื่อสักครู่ จะให้

เกิดขึ้นจริงจะต้องดำเนินการอย่างไร และใครจะเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น คำถามหลักที่ใช้ในช่วง

การแบ่งกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 คือ เราจะต้องดำเนินการอย่างไร และใครจะเป็นคนทำการแบ่ง  

กลุ่มย่อย เป็นกระบวนการเพื่อให้ช่วยกันค้นหาแนวทางหรือวิธีการที่ทุกคนเห็นเป็นฉันทามติไปสู่

เป้าหมายได้อย่างไรและใครจะเป็นคนดำเนินการ  

  (6)  นำฉันทามติกลุ่มย่อยมาเสนอในกลุ่มใหญ่  

    การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ต่อที่ประชุมใหญ่จะมีผู้เอื้อ

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกมาช่วยดำเนินกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกร่วมกัน 

โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการและผู้ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายในภาพอนาคต

ร่วมกันทั้งหมด ตลอดจนขอให้ทุกคนช่วยกันระบุประเด็นที่คิดว่ามีความเหมือนและแตกต่างกัน

แล้ว จึงนำไปสู่กระบวนการหาฉันทามติร่วมกัน โดยผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

และทุกคนจะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่นำเสนอนั้น เป็นประเด็นที่เสียง

ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เกิดจากการยกมือโหวตลงมติ เป็นความเห็นที่ได้เป็นฉันทามติที่ไม่ถึงกับเป็น



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

82

สถาบันพระปกเกล้า

เอกฉันท์หรือเสียงข้างมากที่มาจากผู้ร่วมประชาเสวนาหาทางออก แต่จะไม่มีการยกมือลงคะแนน

เป็นอันขาด  

  ทั้งนี้ ควรจะมีการประเมินทั้งแนวคิดและกระบวนการก่อนและหลังการทำ  

ประชาเสวนาหาทางออกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ของผู้เข้าร่วม ขณะเดียวกันผู้ทำหน้าที่ผู้เอื้อ

กระบวนการทั้งหมดรวมทั้งวิทยากรมาประชุมถอดบทเรียนนำประเด็นต่างๆ ที่ควรมีการปรับปรุง

นำไปปรับและแก้ไขให้สมบูรณ์แบบในครั้งต่อไป 

ภาพ3.3แสดงกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

ที่มา:วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล (2555) 

 

3.14การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

โครงการอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาซึ่งดำเนินการวิจัยโดยการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออก เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น   

ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดเวทีระดับประเทศโดยการเชิญผู้เข้าร่วมที่เคยเข้าร่วมแสดงความเห็น  

ตามภูมิภาคต่างทั้งสิ้น 12 จังหวัดโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 108 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้        

 3.14.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

        กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มาจากการสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น ดังนี้ 

  การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่ 2: เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษา

เป็นการเฉพาะ ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ในกรณีเวทีภาพรวมอนาคตประเทศไทย ผู้อยู่กลุ่มนี้จะเป็น

ผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกแล้ว คือ กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ และผู้นำ

กลุ่มที่ปรากฏชัดในสังคม ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมชุมชนโดยเป็นผู้แทนจากแต่ละกลุ่มของ

แต่ละจังหวัด ซึ่งให้ทางผู้ประสานงานเป็นผู้คัดเลือก ระบุคคลที่จะมาเข้าร่วมการประชาเสวนา  

หาทางออกของในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 10 คน จากทั้งหมด 12 จังหวัด  
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โครงการศึกษาวิจัย “อนาคตประเทศไทยและการเมืองท่ีพึงปรารถนา” 

การแบงกลุมยอยครั้งที่ 2 คือ เราจะตองดําเนินการอยางไร และใครจะเปนคนทําการแบงกลุมยอย 

เปนกระบวนการเพื่อใหชวยกันคนหาแนวทางหรือวิธีการที่ทุกคนเห็นเปนฉันทามติไปสูเปาหมายได

อยางไรและใครจะเปนคนดําเนินการ  

 (6) นําฉันทามติกลุมยอยมาเสนอในกลุมใหญ  

การ นํา เ สนอผล การประ ชุมกลุ ม ย อยครั้ ง ที่  2 ต อ ที่ ป ระ ชุม ใหญ จะมี 

ผูเอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกมาชวยดําเนินกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

รวมกัน โดยใหแตละกลุมนําเสนอวิธีการและผูที่จะดําเนินการเพื่อใหไดสิ่งที่เปนเปาหมายในภาพ

อนาคตรวมกันทั้งหมด ตลอดจนขอใหทุกคนชวยกันระบุประเด็นที่คิดวามีความเหมือนและแตกตางกัน

แลว จึงนําไปสูกระบวนการหาฉันทามติรวมกัน โดยผูเอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกและ

ทุกคนจะชวยกันตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที่นําเสนอน้ัน เปนประเด็นที่เสียงสวนใหญที่

ไมใชเกิดจากการยกมอืโหวตลงมติ เปนความเห็นที่ไดเปนฉันทามติที่ไมถึงกับเปนเอกฉันทหรือเสียง

ขางมากที่มาจากผูรวมประชาเสวนาหาทางออก แตจะไมมีการยกมือลงคะแนนเปนอันขาด  

ทั้งน้ี ควรจะมีการประเมินทั้งแนวคิดและกระบวนการกอนและหลังการทํา 

ประชาเสวนาหาทางออกวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมของผู เขารวม ขณะเดียวกันผูทําหนาที่ 

ผูเอื้อกระบวนการทั้งหมดรวมทั้งวิทยากรมาประชุมถอดบทเรียนนําประเด็นตางๆ  ที่ควรมีการ

ปรับปรุงนําไปปรับและแกไขใหสมบูรณแบบในครั้งตอไป 

 

 

ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท และถวิลวดี บุรีกุล (2555) 

ภาพ 3.3 

แสดงกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก 
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ตาราง3.2แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

ที่ จังหวัด เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) ผู้เข้าร่วม(คน)

1 ขอนแก่น 8 2 10 

2 อ่างทอง 6 4 10 

3 บุรีรัมย์ 4 2 6 

4 พะเยา 5 3 8 

5 ปราจีนบุรี 7 2 9 

6 นครสวรรค์ 4 4 8 

7 นครศรีธรรมราช 9 2 11 

8 กรุงเทพมหานคร 9 3 12 

9 ชัยนาท 2 7 9 

10 ร้อยเอ็ด 5 5 10 

11 ชุมพร 5 0 5 

12 อุตรดิตถ์ 6 4 10 

รวม �� �� 10�

 3.14.2ขั้นตอนของการประชาเสวนาหาทางออก

      วันแรกของการประชาเสวนา

  (1) การเริ่มต้นกระบวนการประชาเสวนาโดยการกล่าวแนะนำวัตถุประสงค์และ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ 

  (2) การทบทวนเน้นย้ำกติกาของการประชาเสวนาและการใช้ฉันทามติ 

  (3) เข้าสู่ประชุมเชิงปฏิบัติการ: ทบทวนผลการประชาเสวนารายจังหวัด โดยการ

แบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด 12 จังหวัดดังกล่าว โดยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะหาข้อสรุปและนำเสนอ  

ความคิดเห็นในจังหวัดของตนซึ่งในประเด็นดังต่อไปนี ้

 ๏ ประเด็นอยากเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไร (What) 

 ๏ เหตุผลที่อยากให้เป็นเช่นนั้น (Why) 

 ๏ จะทำอย่างไร (How) 

 ๏ ใครเป็นคนทำ (Who) 
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    การระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้กติกาที่วางไว้ อีกทั้งมีผู้เอื้อ

กระบวนการดำเนินการระดมความคิดเห็นดังกล่าวด้วย โดยใช้กระบวนการประชาเสวนา เช่น  

การใช้บัตรคำแสดงความคิด จุดประชาธิปไตย เพื่อมาหาฉันทามติร่วมของแต่ละจังหวัด 

  (4)  นำเสนอทีละจังหวัดเพื่อหาฉันทามติภาพอนาคตประเทศไทย 

    เมื่อแต่ละจังหวัดนำเสนอผลครบทั้ง 12 จังหวัดแล้วโดยนักวิจัยจะดำเนินการ

บันทึกข้อมูลที่แต่ละจังหวัดให้ความสำคัญ นำสู่การหาฉันทามติของเวทีใหญ่เพื่อหาฉันทามติภาพ

อนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นฉันทามติรวม 12 จังหวัด ซึ่งนักวิจัยจะนำฉันทามติดังกล่าวมาสร้าง  

ฉากทัศน์ภาพอนาคตประเทศไทย (New Scenario)      

  วันที่สองของการประชาเสวนา

  (1)  การลงทะเบียนเข้าสู่การประชาเสวนาหาทางออก 

  (2)  การทบทวนความรู้และวิธีการประชาเสวนาหาทางออก 

  (3)  นำเสนอสถานการณ์ทางการเมืองไทยและภาพอนาคตประเทศไทย   

(New Scenario)2 และกำหนดกติกาการสานเสวนา 

  (4)  แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คนโดยประมาณ และแบ่งเป็น  

กลุ่มแยกตามสีดังนี้ สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีฟ้า และ สีชมพูเพื่อร่วมกันประชาเสวนาหาทางออก

เพื่อหาคำตอบของคำถาม ข้อ 1 “อะไรคืออนาคตประเทศไทยที่จะส่งมอบให้ลูกหลานและ

เพราะเหตุใด”

  (5)  เข้ากลุ่มใหญ่เพื่อนำเสนอทีละกลุ่มสีและหาฉันทามติในทิศทางออกอนาคต

ประเทศไทย 

  (6)  เข้ากลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกเพื่อหาคำตอบของ

คำถามข้อ 2 “จะทำอย่างไร ใครจะเป็นคนทำและตัวเราเองจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร นำไปสู่การแก้

ปัญหาประเทศได้อย่างไร” 

  (7)  เข้ากลุ่มใหญ่เพื่อหาฉันทามติให้ได้ภาพอนาคต และจัดลำดับความสำคัญ 

  (8)  สรุปถอดบทเรียน และแจกแบบสอบถามหลังการประชาเสวนา 

  ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 14 ขั้นตอนแล้วนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมสรุปผลการวิจัย

ดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 

 2  ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ง 
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  (1) การจัดทำรายงาน 

         ๏ จัดทำรายงานสรุปผลการประชาเสวนาในแต่ละเวท ี

           ๏ จัดทำสรุปผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามก่อน-หลัง ในแต่ละเวที 

  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ๏ วิเคราะห์เนื้อหา จากข้อสรุปอันเป็นฉันทามติในแต่ละประเด็นของแต่ละ

เวที และฉันทามติที่ได้จากการประชาเสวนาหาทางออกในเวทีกลางซึ่งเป็นการรวมตัวแทนของ  

ผู้ เข้าร่วมจากทุกเวทีมาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็น โดยเน้นทำความเข้าใจว่าผู้ เข้าร่วม

กระบวนการในฐานะตัวแทนเสียงสะท้อนของประชาชนชาวไทย (ซึ่งได้รับเลือกโดยการสุ่มตัวอย่าง

ตามหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ) ในแต่ละเวทีและโดยภาพรวมมีความห่วงกังวลอะไรเกี่ยวกับ

ปัญหาความขัดแย้งและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำไมผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าวจึงมีความ

ห่วงกังวลในเรื่องนั้นๆ และพวกเขามีแนวทางในการจัดการกับความห่วงกังวลทั้งหลายอย่างไร และ

มีใครบ้างในความคิดของพวกเขาที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการกับข้อห่วงกังวลต่างๆ   

เพื่อสรรค์สร้างอนาคตของการเมืองที่คนไทยส่วนใหญ่พึงปรารถนา  

    ๏ การตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนา คณะผู้วิจัย  

จะทำการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกโดยอาศัย

แบบสอบถามทัศนคติและวัดความรู้ก่อนและหลังกระบวนการ ซึ่งจะทำให้คณะผู้วิจัยทราบว่า

กระบวนการที่จัดขึ้นได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือไม่ และมีส่วนในการปรับทัศนคติหรือสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือไม่ เพียงใด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

     การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-Square) ทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบ 

Correlation เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทัศนคติและความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกระบวนการจาก

แบบสอบถามก่อน-หลัง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อคำถามปลายเปิด 

  (3)  การนำเสนอรายงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ 

  (4)  การสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ การทำจดหมายข่าว การเผยแพร่ทางเว็บไซต์

สถาบันพระปกเกล้าและการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ รวมทั้ง  

มีการจัดทำวีดิโอกระบวนการประชาเสวนาเพื่อเผยแพร่ด้วย 
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ผลการศึกษา:
ภาพอนาคตประเทศไทย

ที่คนไทยปรารถนาและแนวทางปฏิบัติ



บทนี้นำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อภาพอนาคตการเมืองไทยที่พึงปรารถนาภายใต้

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งหมด12จังหวัดระหว่างเดือนกันยายน2555

ถึงเดือนกุมภาพันธ์2557รวมกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น1,117คนและ

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเมื่อวันที่25-26มีนาคม2557ณ

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการดำเนินการโดยการเชิญผู้แทนของประชาชนที่เคย

เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกระดับจังหวัดจำนวน108คน

มาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาฉันทมติภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทย

และแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
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ผลการศึกษา
 

 

 

 

การนำเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

4.1ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในสายตาประชาชน

 4.1.1  ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนไทยพึงปรารถนาและต้องการส่งมอบให้แก่

ลูกหลาน 

 4.1.2  แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการเมือง

ไทยที่ประชาชนไทยปรารถนา 

4.2ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในสายตาประชาชนจากการ

จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

  4.2.1  ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนไทยพึงปรารถนาและต้องการส่งมอบให้แก่

ลูกหลาน จากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ 

  4.2.2  แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการเมือง

ไทยที่ประชาชนไทยปรารถนา จากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับ

ประเทศ 

 

4.1ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในสายตา
ประชาชน 

 4.1.1 ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนไทยพึงปรารถนาและต้องการส่งมอบให้แก่

ลูกหลานที่ประมวลรวบรวมจากสิ่งที่ประชาชนในแต่ละเวทีให้ความสำคัญมากที่สุดห้าอันดับแรกคือ

  (1) สังคมไทยมีสันติสุข สงบสุข มีความปรองดอง 

  (2) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศีลธรรมและคุณธรรม 
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  (3) สังคมไทยมีธรรมาภิบาล 

  (4) สังคมไทยมีความเป็นธรรมและยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และผู้นำมีจิตสำนึกที่ดี 

  (5) ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ 

ตาราง4.1แสดงถึงภาพอนาคตประเทศไทยที่คนไทยพึงปรารถนาและต้องการส่งมอบให้แก่

ลูกหลาน

ภาพอนาคตที่คนไทยปรารถนา
5อันดับแรก
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1 เป็ นธรรมทางกฎหมาย 
นิติธรรมสังคมที่เป็นธรรม 

x  x  x x x x  x  x

2 ผู้ น ำที่ ดี มี จิ ตส ำนึ ก สส .  
ทำหน้าที่ 

x x x x  x   x  x x

3 ความเสมอภาค x   x   x x    

4 ปรองดองสามัคคี สงบสุข 
ให้อภัย ลืมอดีต 

x x x x x x x x x x x x

5 ธรรมาภิบาล โปร่งใส  
ไร้คอรัปชั่น 

x   x x  x x x x x x

6 ศีลธรรม คุณภาพ  
คุณธรรม 

x x x x  x  x x x x x

7 เศรษฐกิจพอเพียง  x   x    x x x 

8 ประชาชนมีส่วนร่วม x x x x  x   x x  

9 ยาเสพติด       x     

10 สื่อ        x    

11 การปฏิรูปในทุกด้าน เช่น 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

          x x
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  (1) สังคมไทยมีสันติสุขสงบสุขมีความปรองดอง

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกให้ความสำคัญมากที่สุด  

จากตาราง 4.1 สิ่งที่ประชาชนทุกจังหวัดปรารถนาเป็นลำดับแรก กล่าวคือ สังคมไทยมีสันติสุข 

สงบสุข มีความปรองดอง รักสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสี   

อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา ลืมอดีตและให้อภัยกัน มีเมตตาธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พูดคุย  

และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้ความรุนแรงและชี้ว่า  

คนอื่นผิด ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและมาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติภาพ  

  โดยมีคำกล่าวของหญิงชาวบ้านชาวขอนแก่นอายุประมาณสี่สิบปีท่านหนึ่งว่า  

“ณ	ปัจจุบันที่มีแต่ความขัดแย้งแบ่งเป็นสีเหลืองสีแดง	ตัวเองไม่ได้เป็นสีไหน	

ก็รู้สึกว่าไม่ชอบ	ในส่วนที่ว่าออกไปตามหมู่บ้านเห็นคนเปิดทีวีช่องเสื้อแดงโจมตีกัน		

เสื้อเหลืองก็ว่าให้เสื้อแดง	ไม่ชอบค่ะ	และอยากให้ผู้นำประเทศน่าจะมีอิทธิพลในส่วนนี้	

จากความขัดแย้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือว่าถ้ามีใครคนหนึ่งมาเป็นตัวอย่าง	เป็นคนประสาน

ทั้งสองฝ่ายให้ทั้งสองฝ่ายอ่อนลงก็น่าจะดีขึ้น	อยากให้มีเวทีสานเสวนาของผู้นำประเทศให้

ทั้งสองกลุ่มมาคุยกันว่าต้องการอะไร	ไม่ใช่ว่าฉันต้องการจะชนะเธอ	เธอต้องทำอย่างนี้

เพื่อที่จะให้ฉันชนะ	เพราะว่าถ้ามาสอบถามประชาชนทั่วไปเราก็รู้ในระดับหนึ่ง	แต่เท่าที่ดู

ตามทีวีมันจะมีผู้นำของแต่ละฝ่ายเข้ามายุยงให้สองฝ่ายแตกแยกกันค่ะ	ต้องการให้สงบ	

ให้ประเทศไทยสงบสุข	กลับไปเป็นแบบก่อนหน้านี้สิบปี	เพราะว่ามันสงบสุขแล้วก็น่าอยู่

กว่านี้ค่ะ”	

  ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นชาวบุรีรัมย์เพศชายอายุราวห้าสิบปีท่านหนึ่งว่า 

“อยากให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์	ปรองดอง	วิถีที่มีมาแต่บรรพ

บุรุษ	นำมาปรับใช้ประชาธิปไตยที่เรามีอยู่	แต่เราเอาของตะวันตกมาใช้	เราน่าจะเอามา

ปรับกับวิถีชีวิตคนไทย	ให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	นำวิถีภูมิปัญญาของคนไทยมาใช้ใน

ชีวิต	ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพระบรมราโชวาทของในหลวง	เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	

มาใช้ได้	เพื่อคนไทยพึ่งพาตนเองได้	เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร	ที่สำคัญอยากเห็น

เยาวชนที่มารับไม้ต่อจากเราว่า	ถ้าเขารับแล้ว	เราจะต้องเป็นสังคมที่มีบรรทัดฐานที่ดี	

เรื่องประชาธิปไตย	แล้วให้เขาเรียนรู้มีส่วนร่วม	เขาจะได้ความรัก	ความปรองดอง		

ความสามัคคีกัน	ซึ่งเป็นสังคมที่เราอยากเห็น”	
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  ชายพิการทางสายตาชาวนครสวรรค์วัยกลางคนท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ประเทศไทยเป็นเหมือนแผ่นดินเกิด	อุดมสมบูรณ์สุดจะก้าวไปได้อย่างมั่นคง		

ผมรักมากแค่ไหนก็ไม่สามารถให้ประเทศไทยพัฒนาได้หรือก้าวออกจากปัญหาได้อย่าง

มั่นคงยั่งยืนมีเสถียรภาพได้รักมากแค่ไหนคือทุกคนต้องรักด้วย	ไม่มีการแบ่งฝ่าย	คิดถึง

พระเจ้าอยู่หัวอย่าให้ใครใช้เราเป็นเครื่องมือในการที่จะทำลายเรา	เราทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อบรรพบุรุษ	ลูกหลานของเรา	แต่เราไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราเลือกตั้งแล้ว		

เขาต้องทำให้เมืองไทยดีขึ้น	ผมมีเป้าหมายคือตอบแทนประเทศและในหลวงให้ดีที่สุด	

ตรงนี้คือแผ่นดินบ้านเกิดของเราถ้าเราไม่รักบ้านเราก็ไม่มีใครรักบ้านเรา”	

  นักพัฒนาชุมชนชาวชัยนาทเพศชายวัยสามสิบปีท่านหนึ่งแสดงความเห็นไว้ว่า  

“ทางออกของประเทศไทยคือทุกคนต้องรับฟังความเห็นของกันและกัน	มาหา	

จุดร่วมทางออกของกันและกันคิดว่าเป็นการขัดแย้งเรื้อรัง	ไม่ยอมรับฟังกันไม่ยอมรับ

กติกากัน	เกิดจากความคิดเห็นต่างกันไม่ยอมรับกัน	อยากบอกคนไทยว่าจะคิดอะไรฟัง

อะไรให้ตริตรอง	อย่าหาถูกผิดค่อยๆคิดมารวมสิ่งไหนน่าจะเป็นทางออกอย่าเพิ่งเชื่อเลย	

ฟังอย่างตั้งใจเอาประเทศของเราเป็นหลัก”

  นอกจากนี้อดีตนายตำรวจชาวอุตรดิตถ์อายุราวหกสิบห้าปีท่านหนึ่งเสนอแนวทาง 

“การหาทางออกของประเทศไทยว่าอนาคตประเทศไทยเราควรไปอย่างไร	ต่างคน

ต่างภาษา	สอนกติกาว่าจะเดินหน้ายังไง	สมานฉันท์	ส่วนการพูดที่ละคนแบ่งความ	

หลากหลายนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้าน	ผมเสนอกฎหมาย	ความปรองดอง	ประเทศ

ไทยเราต้องมีทางออก	คือ	หันหน้าเข้ามาคุย	หลายคนหลายความคิดคิดหลายประเด็น	

มาสรุปกัน”	และ	“อยากให้คนไทยหันหน้ามาคุยกันเพื่ออนาคตของลูกหลาน”	

  และชาวสวนยางพาราเพศหญงิอายปุระมาณสามสบิปจีงัหวดันครศรธีรรมราชกลา่ววา่ 

“คิดว่าเกิดความปรองดองได้ถ้าทุกคนไม่ถือทิฐิของตัวเองเป็นใหญ่	ก็สามารถแก้ได้	

พูดคุยกัน	อยากให้ทุกคนรัก	สามัคคีกัน	ปรองดองกัน”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยมีสันติสุข สงบสุข   

มีความปรองดอง คือ ความแตกแยก ขาดความสามัคคีกันของคนไทยซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง  

และการใช้ความรุนแรง โดยการยุติความขัดแย้งได้นั้นคนไทยต้องร่วมกันพูดคุยรับฟังกัน มาหา
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ทางออกร่วมกัน รวมถึงการยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเพื่อเป็นสังคมที่สงบสุข เอื้ออาทร 

สามัคคีกัน และส่งมอบสังคมที่ดีงามนี้ให้ลูกหลานต่อไป 

  (2)สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศีลธรรมและคุณธรรม

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนา โดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศีลธรรม คุณธรรม และมีคุณภาพ ปฏิบัติตาม

หลักศาสนา เช่น ศีลห้า พรหมวิหารสี่  มีหิริโอตัปปะ คือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป   

โดยเริ่มที่ตนเองแล้วชักชวนต่อผู้อื่นให้ร่วมปฏิบัติตามหลักธรรม 

    โดยในเวทีจังหวัดชุมพรมีคำกล่าวแสดงความคิดเห็นของพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า 

“หลักพุทธศาสนากับการหาทางออก	หลักธรรมแก้วิกฤตได้ทุกอย่างแต่สังคม

ละเลยมาก	เพราะฉะนั้นศาสนาเป็นเครื่องมือในการแก้วิกฤตชาติและโลก	แต่ศาสนา	

มีบทบาทน้อยมากที่เข้ามาร่วมหาทางออกทั้งที่ควรเป็นหลักด้วยซ้ำ	เรื่องของธรรมมะเป็น

หลักธรรมะอยู่ตรงไหน	ที่นั่นจะคลี่คลายแต่เข้าอย่างถูกต้องถูกต้อง	มนุษย์เราเที่ยววิ่งหา

ขวนขวาย	ร้องหาเสรีภาพทั้งที่การกระทำก็สร้างวิกฤตการณ์เรื่อยๆแต่ปากก็ร้องหา

เสรีภาพ	เสรีภาพมนุษย์ไม่ต้องร้องหาเพียงแค่ลดวิกฤต	เสรีภาพมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ

นั่นเอง”	

    คำกล่าวของปราชญ์ชาวบ้านเพศชายอายุราวหกสิบปีจังหวัดอ่างทองว่า  

“ต้องเป็นประเทศที่มีศีลธรรม	การปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล	ขอให้ผู้บริหาร

ประเทศมีความเสียสละ	และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ	ประชาชนนั้นต้องมี	

จิตสาธารณะ	อยากให้สังคมนั้นมีสามหน้าที่ด้วยกันคือ	หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อตนเอง	

หน้าที่ที่ปฏิบัติต่อครอบครัว	และหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อสังคม”	

    คำกล่าวของนักพัฒนาเอกชนชาวร้อยเอ็ดเพศชายอายุราวสามสิบปีท่านหนึ่ง

กล่าวว่า  

“ทางออกของประเทศ	จิตใจคนปัจจุบันไม่เหมือนแต่ก่อนคนขาดคุณธรรมจริยธรรม		

ควรสร้างความเข้มแข็ง	ของจิตใจการปฏิบัติ	ปัญหาต่างๆ	ไม่มีความแตกแยกแยกพวก	

มีกติกาที่ทำกันเองในสังคมแล้วขยายออกไป”	
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    คำกล่าวของปราชญ์ชาวอุตรดิตถ์เพศชายอายุราวหกสิบห้าปีกล่าวว่า  

“เรื่องธรรมาธิปไตยพื้นฐานของคนที่นี่	ยังยึดพุทธศาสนา	แต่พึ่งใครไม่ได้ก็โยงมา

เรื่องของอำนาจพูดในเวทีว่าชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องอำนาจ	เงินมาก็ยังกาเลือกตั้งเกิดความ

เสื่อม	อุตรดิตถ์ยังยอมรับความต่างกันได้	ตรงนี้เป็นจุดหลากหลายเคารพกัน	ปัญหา

ความแตกแยกแต่มีน้อย	ของเก่าทำมาแบบไหนดูเป็นทรงแต่ต้องเปลี่ยนแปลง	สื่อสำคัญ

ต้องเสนอรอบด้าน”	

    และมีคำกล่าวของผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหลากหลายความคิดเห็นดังนี้  

“สังคมไทยทุกคนไม่สามารถถือศีลห้า	ไม่พูดความจริงสังคมไทยเราไปไม่รอด		

เราจะสู้ใครไม่ได้เลย”	

“ต้องสอนกันตั้งแต่เด็กเลย	เรื่องคุณธรรม	ศีลห้าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ลูกหลานเรา

เติบโตเป็นคนดีได้”	

“อยากให้ภาครัฐรณรงค์	เข้าปฏิบัติแต่ศาสนา	เห็นคุณค่าของธรรม	อยากให้มี	

ป้ายสื่อความหมาย	ภาพการทำบุญส่งที่ดีงามสื่อ	อยากให้นำภาพข่าวดีๆ	ออกบ่อย		

ข่าวชั่วออกฟรีข่าวดีต้องจ้าง”	

    และชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมให้นิยามของความดีว่า 

“ความดี	คือ	ศีลห้าต้องครบ	มีโอกาสทำชั่วได้แต่ไม่ทำ	มีวุฒิภาวะ	เสียสละ	และ	

มีจิตอาสา”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีศีลธรรม

และคุณธรรม คือ สังคมปัจจุบันที่ขาดจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมซึ่งนำไปสู่

ความแตกแยกและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นการนำหลักศาสนามาแก้ไขวิกฤติของสังคม

ไทยโดยการยึดหลักธรรมะพื้นฐาน เช่น ศีลห้า มาเป็นหลักยึดถือปฏิบัตินั้นจะทำให้คนไทยอยู่ร่วม

กันอย่างสันติสุข 

  (3)สังคมไทยมีธรรมาภิบาล

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ สังคมไทยมีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ยอมรับการตรวจสอบ

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้และสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  

อีกทั้งสังคมที่ไม่มีระบบอุปถัมภ์ ลดการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ปราศจากการคอรัปชั่น โกงกิน 
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รวมถึงคนไทยทุกคน ทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักการเมืองต้องมีคุณภาพและความรับ

ผิดชอบ   

    โดยมีคำกล่าวแสดงความคิดเห็นตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนวัยทำงานเพศชาย

ชาวขอนแก่นว่า 

“อยากเหน็สงัคมของประเทศเราเปน็สงัคมโปรง่ใส	กค็อืเปน็สงัคมทีเ่ปน็ธรรมาภบิาล	

เพราะหลักของธรรมาภิบาลก็จะครบองค์ประกอบอยู่	ซึ่งมีทั้งนิติธรรม	ความรับผิดชอบ	

โปร่งใส	ความคุ้มค่า	การมีส่วนร่วม	และความรับผิดชอบ	ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำเรื่องนี้

ให้สำเร็จได้	แต่ในระยะยาวเราสามารถที่จะปลูกฝังเยาวชนคนที่จะเกิดมาใหม่ๆ	ของเรา

สามารถที่จะปลูกฝังเป็นค่านิยม	เป็นสังคมธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้”	

    ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวัยสูงอายุเพศชายกล่าวว่า 

“การเมืองท้องถิ่นมีการซื้อเสียงกันมาก	ทำให้อุดมการณ์หายไป	นักการเมืองที่มี

อุดมการณ์ก็มีแต่เอาไปปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากเป็นการลงทุนแต่ว่าเป็นท้องถิ่นระดับ	อบต.	

อบจ.	เทศบาล	ใชเ้งนิมากเปน็ประเพณกีนั	พอเขา้ไปแลว้กท็วงคนื	จงึไมเ่ปน็ธรรมาภบิาล”

    ครู กศน. กรุงเทพมหานครเพศหญิงวัยห้าสิบปีท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“เรื่องของว่าทำยังไงนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้จริงในการเสนอการจัดเรตติ้งของ

นักการเมืองหรือว่าหน่วยงาน	แต่ละหน่วยงานทำงานได้ถูกต้องแค่ไหน	ก็มีการให้คะแนน

ก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมว่า	ที่ผ่านมาจริงๆ	แล้วคะแนนมันดีไหม	นักการเมือง

ทำงานตรงจริงหรือไม่	ดีกว่าเรารับฟังจากสื่ออย่างเดียว”	

    นอกจากนี้มีคำกล่าวของนักศึกษาชายวัยยี่สิบปีท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“อยากเห็นประเทศไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ธรรมาภิบาลถ้ายึดหลักนี้จะเห็น

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่สวยงามต่อไปในอนาคตได้อยากจะส่งต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ไปสู่

ลูกหลานยุคต่อไปรุ่นต่อไป”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยมีธรรมาภิบาล คือ   

การทุจริต เอื้อประโยชน์ ขาดความรับผิดชอบ ของนักการเมือง ข้าราชการ และตัวประชาชนเอง 

เช่น การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ติดสินบนเรียกรับสินบน ดังนั้นหากนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้จะทำให้

สังคมปราศจากการคอรัปชั่นรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมโดยการตรวจสอบ  

ถ่วงดุลซึ่งกันและกันแล้วจะนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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  (4) สังคมไทยมีความเป็นธรรมและยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและผู้นำ

มีจิตสำนึกที่ดี

    สังคมไทยมีความเป็นธรรมและยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม ภาพอนาคตที่ผู้เข้า

ร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความสำคัญรองลงมา กล่าวคือ สังคมไทยมีความ

เป็นธรรมและยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม โดยยึดหลักกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เสมอภาคกัน อีกทั้งทุกคนเคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน รวมถึงการยอมรับ

กระบวนยุติธรรมและคำตัดสินของศาล 

    โดยมีคำกล่าวแสดงความคิดเห็นตัวแทนข้าราชการหญิงอายุราวสามสิบปี  

ชาวอ่างทองว่า  

“ปัจจุบันประเทศไทยตัดสินผิดถูกสิ้นสุดที่ศาล	จบที่ศาลต้องยึดกติกาตรงนั้น		

ถ้าไม่ยึดหลักกติกา	ก็จะขัดแย้งกันตลอดเพราะถ้าจะให้ประเทศไทยดำเนินไปข้างหน้าได้	

ต้องให้ทุกฝ่ายยอมรับกติกา	ปฏิบัติตามกฎกติกา	ก็จะเดินหน้าไปได้”	

    คำกลา่วของภาคธรุกจิชาวนครสวรรคเ์พศชายอายปุระมาณหกสบิปทีา่นหนึง่วา่ 

“เป็นขั้นตอนมีกติกา	วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์	สังคมปัจจุบันเกิดความรุนแรง

เพราะไม่รักษากติกา”

    คำกล่าวของผู้นำศาสนาอิสลามชาวนครศรีธรรมราชอายุสามสิบห้าปีกล่าวว่า  

“เรื่องกฎหมาย	อยากให้ทำอย่างไรก็ได้ให้กฎหมายไทยมีความศักดิ์สิทธิ์	ทำให้

คนในชาติเคารพกฎหมาย	เมื่อผิดก็ต้องว่าไปตามผิด	ถูกก็ต้องว่าไปตามถูก	และเรื่องที่

อยากให้คนไทยมองตัวเอง”	

และมีคำกล่าวของนักศึกษาชายอายุยี่สิบสองปีท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“เรื่องกฎหมาย	อยากให้ทำอย่างไรก็ได้ให้กฎหมายไทยมีความศักดิ์สิทธิ์	ทำให้

คนในชาติเคารพกฎหมาย	เมื่อผิดก็ต้องว่าไปตามผิด	ถูกก็ต้องว่าไปตามถูก”	

    นอกจากนี้มีคำกล่าวของข้าราชการบำนาญหญิงชาววัยเกษียณชาวร้อยเอ็ด

ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“เรื่องหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ความโปร่งใส	ที่ดีเพื่อความยุติธรรมและ

เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนรวมแก่ประชาชนของประเทศนี้”	
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  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยมีความเป็นธรรมและ  

ยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม คือ การใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้องของผู้ที่มีหน้าที่

บังคับใช้กฎหมาย นำไปสู่การไม่เคารพหลักกฎหมาย อีกทั้งทำให้กระบวนการยุติธรรมขาดความ

น่าเชื่อถือ ดังนั้น การร่วมกันสร้างกฎหมายที่มีความยุติธรรมและบังคับใช้อย่างเสมอภาค รวมถึง

การเคารพคำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สิ้นสุดนั้นจะทำให้สังคมไทยดำรงด้วยความเป็นธรรม 

  และสังคมไทยมีผู้นำที่มีจิตสำนึกที่ดี รวมถึง นักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีจิตสำนึก ยึดประโยชน์ส่วนรวม   

มีสำนึกความรับผิดชอบต่อประชาชนและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน   

  โดยมีคำกล่าวของปราชญ์ชาวบ้านอ่างทองอายุราวสี่สิบปีว่า  

“ต้องเป็นประเทศที่มีศีลธรรม	ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล	ขอให้ผู้บริหาร

ประเทศมีความเสียสละ	และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ”	

  ชายสูงอายุชาวอ่างทองแสดงความคิดเห็นว่า 

“ประชาชนเลือกคนดีมีคุณธรรม	ไม่คดโกง	ส.ส.	ต้องไปเยี่ยมบ้านประชาชน	

ส.ส.ที่อ่างทองเป็นลูกน้องประชาชนรับใช้ประชาน”	

  ชายผู้พิการทางสายตาชาวปราจีนบุรีอายุประมาณสามสิบปีมีความคิดเห็นว่า 

“การออกแบบประเทศไทยว่าประชาชนต้องรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง	

ประชาชนคิดแบบหนึ่ง	รัฐบาลต้องไม่ทุจริตควรรับฟังทบทวนนโยบายที่ไม่ดีแล้วหันมา		

รับฟังประชาชนอย่างแท้จริง”	

  และคำกล่าวของชาวนาชัยนาทเพศชายวัยหกสิบปีท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“พูดถึงนักการเมืองว่าเขาจะทำตามเราหรือไม่	อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าเรา

ประชากรชาวชัยนาทมีความคิดเห็นที่ร่วมกันว่าเรามีความรู้สึกยังไง”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นผู้นำในสังคมไทยมีจิตสำนึกที่ดี คือ 

การขาดสำนึกรับผิดชอบของผู้นำทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทำให้ประชาชนซึ่งคาดหวังต่อ  

การทำงานของผู้นำหรือข้าราชการที่จะทำเพื่อส่วนร่วม ดังนั้นผู้นำ นักการเมือง ข้าราชการ   

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย ์รับผิดชอบ มีความเสียสละ ซึ่งประชาชนเองต้องร่วมตรวจสอบ 

และสะท้อนทำงานของผู้บริหารแก่สาธารณะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
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  (5)ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ

     ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการให้และ  

รับข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมดำเนินการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ   

    โดยมีคำกล่าวของปราชญ์ชาวบ้านชายอายุราวสามสิบห้าปีชาวชัยนาทหนึ่ง

กล่าวว่า  

“ผมเองคิดว่าภาคประชาชนพร้อมที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงประเทศยังไง	

ภาคประชาชนต้องการความรักสามัคคี	และอยากให้ภาคการเมืองมีโอกาสมาเห็นว่า

ประชาชนคิดยังไง	มาทีใดก็พบประชาชนกับสถาบันพระปกเกล้า	ดังนั้น	นักการเมือง	

ท้องถิ่นก็ควรมารับฟังบ้าง	ว่าเขาเห็นด้วยกับเราไหม	เขาจะนำพาสิ่งที่เราพูดยังไง		

องค์ประกอบจะสมบูรณ์มากขึ้นในขณะที่ภาคประชาชนมาแล้วภาคการเมือง	ท้องถิ่น	

ระดับชาติมาร่วมรับฟังกับเราไหม	รู้สึกว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น”	

    คำกล่าวผู้นำสตรีชาวอุตรดิตถ์อายุประมาณสี่สิบปีท่านหนึ่งว่า  

“ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม	ฟังเหตุผล	ที่สำคัญต้องเห็นประโยชน์ส่วนร่วม	

มากกว่าพวกพ้อง	การจัดการความขัดแย้ง	ดำเนินประโยชน์ต่อไปแล้วนำไปปรับใช้ในการ

สอนเด็กว่ามีแนวทางการหันหน้ามาคุยกัน”	

    ตัวแทนภาคประชาสังคมชาวอ่างทองเพศชายวัยสี่สิบปีได้กล่าวให้ความเห็นว่า 

“ให้การมองประเทศชาตินั้นฉายออกมาแบบมีส่วนร่วมตรวจสอบ	ไม่ใช่ภาพของ

ใครคนใดคนหนึ่ง	ไม่ใช่ภาพของผู้บริหารประเทศ	หรือไม่ใช่ภาพของผู้ปฏิบัติ	แต่เป็นภาพ

ที่เราสามารถฉายร่วมกัน”	

    นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นของผู้นำกลุ่มสตรีอายุประมาณสี่สิบปีชาวบุรีรัมย์

ท่านหนึ่งว่า 

“จะต้องเป็นสังคมที่มีบรรทัดฐานที่ดีเรื่องประชาธิปไตยแล้วให้เขาเรียนรู้มีส่วนร่วม	

เขาจะได้ความรักความปรองดอง	ความสามัคคีกันสังคมที่เราอยากเห็น”	
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  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นการมีส่วนร่วมทุกระดับ คือ   

การขาดการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในปัจจุบันนั้นส่งผลให้ภาคประชาชนเองขาด  

องค์ความรู้ในการติดตามข่าวสาร รวมถึงการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร ดังนั้นการจะเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมได้นั้นประชาชนต้องเข้าร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ของภาครัฐเพื่อสะท้อน  

ความต้องการที่แท้จริง 

  (6) สังคมไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางปรารถนาโดยให้ความสำคัญ

รองลงมา กล่าวคือ สังคมไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในทุกภาคส่วนรวมถึงการนำ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต รวมถึง  

การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์

  โดยมีคำกล่าวของตัวแทนเกษตรกรเพศชายวัยประมาณสามสิบปีชาวนครสวรรค์ว่า 

“มีเป้าหมายคือตอบแทนประเทศและในหลวงให้ดีที่สุดตรงนี้คือยึดเศรษฐกิจ	

พอเพียงเป็นฐานการดำเนินชีวิต”	

  ชายสูงอายุชาวนครศรีธรรมราชท่านหนึ่งกล่าวสนับสนุนว่า 

“พยายามปลูกฝังนักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลที่สนใจมีจิตสำนึกของความเป็น	

คนไทย	ให้รู้จักรักบ้านเกิดเมืองนอน	และให้พยายามยึดมั่นในคุณธรรมความดี	เชิดชู

สถาบันชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”	

  และหญิงสูงอายุชาวขอนแก่นท่านหนึ่งกล่าวในเวทีสนับสนุนว่า  

“ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในระดับเดียวกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว	

เศรษฐกิจพอเพียง	คือความมีเหตุผล	พอประมาณ	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	

  นอกจากนี้มีทนายความชาวอ่างทองเพศชายอายุประมาณสี่สิบปีท่านหนึ่ง  

แสดงความคิดเห็นว่า 

การปกป้องสถาบันในวงประชุมวันนี้ทุกท่านรักในหลวงทุกคน	น่าจะมีองค์กร		

คณะตรวจสอบ	เพื่อปกป้องสถาบันโดยสถาบันโดยเฉพาะ	จะมีองค์กรแจ้งความดำเนินคดี

แล้วเพิ่มโทษคนที่แจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีหมิ่นสถาบัน	สื่อไม่ควรขยายความเรื่อง	

หมิ่นสถาบันก็จะปกป้องสถาบันเราได้ในสื่อออนไลน์เยอะเลยต้องกำกับดูแลสื่อเรื่องการ

ให้ข้อมูลดูแลประชาชน”	
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  และมคีำกลา่วของชายผูพ้กิารทางสายตาวยัสามสบิปชีาวนครสวรรคท์า่นหนึง่กลา่ววา่ 

“ประเทศไทยเป็นเหมือนแผ่นดินเกิด	อุดมสมบูรณ์สุดจะก้าวไปได้อย่างมั่นคง		

ผมรักมากแค่ไหนก็ไม่สามารถให้ประเทศไทยพัฒนาได้หรือก้าวออกจากปัญหาได้อย่าง

มั่นคงยั่งยืนมีเสถียรภาพได้รักมาแค่ไหนคือทุกคนต้องรักด้วยไม่มีการแบ่งฝ่ายคิดถึง

พระเจา้อยูห่วั	อยา่ใหใ้ครใชเ้ราเปน็เครือ่งมอืในการทีจ่ะทำลายเรา	เราทำเพือ่พระเจา้อยูห่วั

เพื่อบรรพบุรุษ	ลูกหลานของเราแต่เราไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราเลือกตั้งแล้ว		

เขาต้องทำให้เมืองไทยดีขึ้น	ผมมีเป้าหมายคือตอบแทนประเทศและในหลวงให้ดีที่สุด	

ตรงนี้คือแผ่นดินบ้านเกิดของเราถ้าเราไม่รักบ้านเราก็ไม่มีใครรักบ้านเรา”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยยึดหลักเศรษฐกิจ  

พอเพียง คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ

ดำรงชีวิตที่ต้องแสวงหาทุนทรัพย์จนละเลยความสุข ดังนั้น หากคนไทยยึดถือแนวทางเศรษฐกิจ  

พอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตย่อมทำให้รอดพ้นจากวิกฤตทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองได้โดยการพึ่งพาตนเองย่อมก่อให้เกิดสังคมที่เต็มไปด้วยความสุข 

  (7)สังคมไทยมีความเสมอภาค

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ สังคมไทยมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม

กัน เช่น การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมมีระบบการจัดการอย่างเสมอภาคกัน เช่น การจำนำข้าว

ต้องมีมาตรฐานเท่าเทียมกับยางพารา 

  โดยมคีำกลา่วของนกัพฒันาเอกชนเพศชายวยัสามสบิปชีาวอตุรดติถท์า่นหนึง่กลา่ววา่ 

“บางคนชอบพูดสองมาตรฐาน	ผมว่ ามันไม่มีมาตรฐานต่างหากจึ ง เกิด	

สองมาตรฐาน	วันนี้ต้องสร้างมาตรฐานก่อน	แล้วทำให้ดี	บังคับใช้ให้ได้”	

  และมีคำกล่าวของตัวแทนกลุ่มสตรีอายุประมาณหกสิบปีจังหวัดพะเยาว่า 

“อยากเห็นอนาคตประเทศไทยสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด	

ถ้าแก้ตรงนี้ได้ทุกคนมีเสมอภาคเท่าเทียมกัน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติจะทำให้ปัญหาต่างๆ	

ลดลง”	
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  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสังคมไทยมีความเสมอภาค คือ

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย เช่นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อบุคคลธรรมดาที่แตกต่าง

กับบุคคลผู้มีอำนาจทางการเมืองนั้น ส่งผลให้ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและขาดมาตรฐาน   

ดังนั้นหากสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมได้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาของสังคมที่ดีขึ้น 

  (8) ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตตนเอง

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตตนเอง อำนาจอยู่ในมือประชาชน  

อย่างแท้จริงและประชาชนสามารถในการจัดการตนเอง พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการเสนอนโยบาย

ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับรากฐานเดิมของชุมชน 

  โดยชาวบ้านเพศชายอายุราวสามสิบปีชาวขอนแก่นท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ในระดับหมู่บ้านก็มีการลงประชามติกันทุกประเด็นที่โครงการที่เราจะเสนอ		

เราก็ต้องหาเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนเห็นด้วย	ก็เกี่ยวกับการลงฉันทมติ”	

  ผู้นำองค์กรชุมชนเพศชายอายุประมาณสามสิบห้าปีกล่าวในเวทีบุรีรัมย์ว่า  

“สำคัญที่สุดวันนี้ผมอยากจะบอกเครือข่ายพี่น้องภายใต้สภาองค์กรชุมชน	ภายใต้

เครือข่ายต่างๆพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง	สถานะการเมืองอย่างนี้เราไปไม่ได้		

เราจะต้องมาจัดการกับปัญหาต่างๆ	ที่มีอยู่	เราต้องรวมพลังผนึกกำลังในการแก้ปัญหา

ด้วยพลังของชาวบ้าน”	

  คำกล่าวของหญิงสูงอายุชาวพะเยาท่านหนึ่งว่า 

“คนไทยทุคนร่วมกำหนดอนาคต	เช่น	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ที่ตกค้าง	บางที่

นโยบายไม่สอดคล้องกัน	ถ้านโยบายดีไม่ว่าพรรคใดเข้ามาก็ควรดำเนินการต่อ”	

  และคำกล่าวตัวแทนภาคธุรกิจเพศชายอายุประมาณสี่สิบปีปราจีนบุรีกล่าวว่า  

“สิ่งที่เรียนรู้วันนี้คือการลงมือทำด้วยต้นเองและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้

สมาคมได้รับทราบกัน”
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  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นการเป็นผู้กำหนดอนาคตตนเอง 

คือ การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งนำไปสู่การใช้อำนาจของผู้บริหารหรือนักการเมือง  

โดยไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนในการกำหนดนโยบายใดๆ ซึ่งนโยบายนั้นส่งผลกระทบต่อตัว

ประชาชน เช่น ไม่เหมาะกับสภาพวิถีชุมชนจนเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐและภาคประชาชน   

ดังนั้นประชาชนควรจะเป็นผู้กำหนดอนาคตตนเอง จัดการตนเอง รวมถึงการแสดงความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่นสู่ภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ถูกทิศทาง 

  (9) การปฏิรูปในทุกด้าน

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญรองลงมา กล่าวคือ การปฏิรูปในทุกด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบราชการ 

กฎหมาย การศึกษาและสื่อสารมวลชน  

  โดยอดีตข้าราชการเพศชายวัยเกษียณชาวอุตรดิตถ์ท่านหนึ่งมีคำกล่าวส่วนหนึ่งว่า  

“อยากฝากให้ประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิเสนอหรือออกความคิดเห็นหรือว่า

ส่วนฝ่ายไหนไม่เห็นด้วย	ให้ถอยคนละก้าวเพราะประเทศไทยไม่เดินหน้ามีแต่ถอยหลัง	

ต้องเจราจากันหาทางออกสู่การปฏิรูป	วันนี้เราเละเทะกันทุกภาคส่วนแล้ว	เพื่อพี่น้อง

ประชาชนคนไทยทุกคนครับ”	

  ผู้นำท้องถิ่นเพศชายวัยห้าสิบปีชาวชุมพรท่านหนึ่งมีคำกล่าวส่วนหนึ่งว่า  

“การประชาคมส่วนมากหมู่บ้านต่างกับฉันทมติ	มีเหตุผลเยอะ	ประชาคมยกมือ	

แต่ฉันทมติส่วนตัวลงคะแนนอย่างมีเหตุผล	ผมจะเอาไปพัฒนาที่ตำบลผมเกี่ยวกับจากที่

เคยประชาคม	มานั่งคุยกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน	แล้วมาฉันทมติกัน	เราน่าจะนำ	

หลักการนี้ไปเป็นแนวปฏิรูปประเทศไทย	จะได้ไม่ทะเลาะกัน	ใช้ฉันทมติ”	

  และมีตัวแทนภาคเอกชนเพศชายอายุประมาณสามสิบปีชาวพะเยาท่านหนึ่ง  

มีคำกล่าวส่วนหนึ่งว่า  

“ที่อยากเห็นมากๆ	เลยตอนนี้ในสายตาของผมประเทศไทยเดินหน้าต่อไปลำบาก

เกินคำว่าสงบสุข	ถึงทางตันแล้วเดินหน้าต่อไปลำบาก	อยากเห็นการปฏิรูปการเมือง	

ทั้งระบบ	ถ้านักการเมืองมีจิตสาธารณะต้องยอมรับการปฏิรูป”	
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  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นการปฏิรูปในทุกด้าน คือ ความ  

ล้มเหลวของทุกภาคส่วนในสังคมไทยทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยผู้มีอำนาจใช้อำนาจ

เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ทั้งนี้ ตัวประชาชนเองก็มัวแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน  

จนละเลยภาพรวมของสังคมที่จะดำรงอยู่ได้ จึงเกิดการร่วมมือกันทุจริตเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้ซึ่ง

ส่งผลให้ระบบต่างๆ ของทั้งประเทศเสียหายส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้าง หากเกิดการปฏิรูป

ในทุกด้านของสังคมย่อมทำให้เกิดระบบระเบียบที่ดีขึ้น 

  (10)ยาเสพติดหมดไปจากประเทศและสื่อสร้างสรรค์

    ภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาโดยให้ความ

สำคัญลำดับสุดท้ายคือ ยาเสพติดหมดไปจากประเทศ เด็กไทยไม่ติดยา  

  โดยตัวแทนกลุ่มสตรีวัยสามสิบปีโดยประมาณในเวทีบุรีรัมย์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ 

“อยากให้ประเทศไทยคนไทยรักกัน	ปลอดยาเสพติด	ถ้าได้อบรมเยาวชนให้รู้สึก

ถึงว่ายาเสพติดมีโทษแค่ไหน”	

  ผู้นำกลุ่มสตรีอายุประมาณสี่สิบปีชาวปราจีนบุรีท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“อยากให้ประเทศไทยคนไทย	ปลอดยาเสพติด	ถ้าได้อบรมเยาวชนให้รู้สึกถึงว่า	

ยาเสพติดมีโทษแค่ไหน	ถ้าเราเลิกได้เราจะมีอนาคตที่สดใสอย่างไร	เขาอาจจะคิดว่า

ประเทศเราอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้”	

  และมีคำกล่าวของแม่บ้านวัยหกสิบปีชาวนครศรีธรรมราชท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“แนวทางเรื่องยาเสพติด	อยากให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทย	เพราะปัญหา

ยาเสพติดนั้นรุนแรงขึ้นทุกวัน	ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว	ถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลลูกให้ดี	ทำให้

ลูกน้อยใจหันไปพึ่งเพื่อน	เพื่อนก็แนะนำให้ไปใช้ยาเสพติด	เพราะเพื่อนคือคนที่เข้าใจที่สุด

ในช่วงวัยรุ่น	บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นยาเสพติดหมดไปจากประเทศ คือ 

ปัญหายาเสพติดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทยโดยการแพร่ระบาดสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งต้นเหตุ

ของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ โดยกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเอง ดังนั้นการขจัดยาเสพติด  

ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของตน  

ด้วยความใกล้ชิดของครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึงภาครัฐที่ต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาด  
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  และภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกปรารถนาอีกประการคือ 

สื่อสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือน เข้าใจง่ายไม่สร้างความ

แตกแยกในสังคมมีความเป็นกลางและเป็นธรรม  

  โดยในเวทีกรุงเทพมหานครมีคำกล่าวของครู กศน. เพศหญิงอายุประมาณสี่สิบปี

ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“เรื่องของว่าทำยังไงนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้จริงในการเสนอการจัดเรตติ้งของ

นักการเมืองหรือว่าหน่วยงาน	แต่ละหน่วยงานทำงานได้ถูกต้องแค่ไหน	ก็มีการให้คะแนน

ก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมว่า	ที่ผ่านมาจริงๆ	แล้วเราคะแนนมันดีไหมเราทำงาน

ตรงจริงหรือไม่	ดีกว่าเรารับฟังจากสื่ออย่างเดียว”	

  คำกลา่วของนกัพฒันาเอกชนเพศหญงิอายรุาวสามสบิปชีาวรอ้ยเอด็ทา่นหนึง่กลา่ววา่ 

“ทางออกของประเทศ	จิตใจคนปัจจุบันไม่เหมือนแต่ก่อนคนขาดคุณธรรมจริยธรรม		

สื่อไม่ควรกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง	ไม่ควรมาแยกสี	ประเทศไทยหันหน้ามาคุยกัน	

จับเข่าคุยกันมีปัญหาแล้วมีผู้ใหญ่จับสองคนมาคุยกัน”	

  และมีคำกล่าวของปราชญ์ด้านศาสนาเพศชายวัยหกสิบห้าปีชาวอุตรดิตถ์กล่าวว่า  

“ปัญหาความแตกแยกแต่มีน้อย	ของเก่าทำมาแบบไหนดูเป็นทรงแต่ต้อง

เปลี่ยนแปลงสื่อมีหน้าที่สำคัญต้องเสนอรอบด้าน”	

  โดยสรุปเหตุผลของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นสื่อสร้างสรรค์ คือ ความแตกแยก

ในสังคมปัจจุบันเกิดจากสื่อที่มีอิทธิพลในการชักนำความคิดสู่การปลูกฝังความเกลียดชังและการใช้

ความรุนแรง แบ่งพวกต่อกัน ดังนั้นการสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ เสนอข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นธรรม 

ไม่บิดเบือนข้อมูล รวมถึงการสร้างมาตรฐานสื่อให้มีหลักธรรมาภิบาลในการเสนอข้อมูล ย่อมลด

ความแตกแยกสังคมได้ ทั้งนี้ประชาชนเองต้องรับฟังข้อมูลอย่างมีสติและพิจารณาด้วยเหตุผลอย่าง

รอบด้านเช่นกัน 
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นอกจากนี้ ประชาชนปรารถนาจะเห็นภาพอนาคตสังคมไทยในประเด็นอื่นๆ คือ 

 (1)  สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้  

เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ภายใต้หลักศีลธรรมปรับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน 

เช่น ความรู้ความเข้าใจหลักการของประชาธิปไตยโดยเริ่มการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพื่อ

ทำให้คนไทยมีจิตสำนึกและมีระเบียบวินัย 

 (2) การมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตน คนไทยทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม เป็น

คนดี มีคุณธรรม และมีวินัย รวมถึงการยึดหลักกฎหมาย เช่น การหยุดใช้ความรุนแรง 

ไม่ใช้อาวุธ   

 (3) คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบสาธารณสุขที่ดีและ

มีมาตรฐาน มีสวัสดิการสังคมและปลอดจากอบายมุขต่างๆ รวมถึงมีความมั่นคงด้าน

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง เช่น แก้ปัญหาความยากจน มีที่ดินทำกิน แก้ไข

ปัญหาหนี้สินของประชาชน 

 (4) การพึ่งพาตนเองของประชาชน การช่วยเหลือตนเองก่อนโดยที่สามารถคิดเป็น ไม่รอ

และร้องขอจากผู้อื่นและอยากเห็นสังคมไทยให้ความสำคัญกับกลุ่มอาสาสมัคร 

ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองโดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาชน    

 (5) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม 

อีกทั้งการให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย        

 (6) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ การยึดมั่น ศรัทธา และ

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   

 (7) เศรษฐกิจที่ดี ประชาชนอยู่ดีกินดี ทุกครอบครัวยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งใน  

ความคิด จิตใจและการปฏิบัติ ทุกภาคส่วนมีความพอเพียงและพอดี   

 (8) สังคมไทยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น น้ำ พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม    

 (9) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ กติกาของสังคม เช่น   

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นสมบูรณ์ ยุติธรรม และโปร่งใส สอดคล้องกับ  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งอยากเห็นองค์กรอิสระมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดการกับคอรัปชั่นได้     

 (10) สังคมไทยเป็นผู้นำอาเซียน กล่าวคือเป็นประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านต่างๆ เช่น 

การท่องเที่ยว เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนและผู้นำทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม   

ของอาเซียน 
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 4.1.2 แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการเมืองไทย

ที่ประชาชนไทยปรารถนา

  สำหรับประเด็นที่ว่าทำอย่างไรเพื่อให้ภาพอนาคตเกิดขึ้นได้และใครบ้างที่ต้องเข้ามา

ดำเนินการนั้น จากการประมวลสังเคราะห์แนวทางที่ประชาชนในแต่ละเวทีจัดความสำคัญไว้ใน  

ห้าลำดับแรก สามารถสรุปแนวทางที่ประชาชนโดยภาพรวมต้องการให้มีการดำเนินการ   

รวม 12 แนวทาง เรียงตามลำดับ ดังนี ้

  (1) ลำดับที่หนึ่ง:สร้างค่านิยมธรรมาภิบาล

    การปลกูฝงั สรา้งและปลกุจติสำนกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม ความด ี

บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่เด็กจากในครอบครัว

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

    การสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ โดยการจัดอบรม 

ประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสารความรู้ ผู้นำครอบครัว ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และนักการเมือง  

เป็นเครือข่ายร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ยกย่องเชิดชู  

และชวนคนดีมาสร้างประโยชน์แก่แผ่นดิน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม   

การเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาที่เน้นหิริโอตัปปะและศีลห้าทุกเดือนสร้างค่านิยมใหม่ให้นับถือ  

คนดี ไม่นิยมชมชอบหรือสรรเสริญคนมีอำนาจหรือเงิน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน 

    โดยเวทีประชาเสวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำกล่าวของผู้นำชุมชน  

เพศชายอายุราวสามสิบห้าปีท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“การซื้อเสียงกันมาก	ทำให้อุดมการณ์หายไป	นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ก็มีแต่เอา

ไปปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากเป็นการลงทุนแต่ว่าเป็นท้องถิ่นระดับ	อบต.	อบจ.	เทศบาล		

ใช้เงินมากเป็นประเพณีกันแล้วพอเข้าไปแล้วก็ทวงคืน	จึงไม่เป็นธรรมาภิบาล”	

    ตัวแทนภาคประชาสังคมเพศหญิงวัยสามสิบปีในเวทีประชาเสวนาจังหวัด

กรุงเทพมหานครท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“การรักษากฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้มีส่วนร่วม	พูดง่ายๆ	ว่าเอาภาคประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพื่อให้นักการเมืองผู้มีอำนาจมีคนเข้ามาตรวจสอบแล้วนะ	

ไม่ใช่ทำอะไรตามใจ	ตรงนี้จะไปได้ในส่วนของประชาชน”	
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    นอกจากมีคำกล่าวแสดงความเห็นของพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า  

“ในลักษณะการเมืองผลประโยชน์ไม่ลงตัว	ศาสนามีหลักธรรมว่าผู้นำไม่ทำตาม	

ศีลห้า	แต่ถ้าทำได้ไม่เกิดความวุ่นวาย	โดยสังคมรวมได้ไหมใช้เวลานาน	เพราะ

ประชาธิปไตยเสียงส่วนมาก	คนส่วนมากถูกต้องไหม	อันนี้เป็นอีกเรื่อง	มันไม่ดีที่สุดนอก

จากธรรมาธิปไตย”

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการสร้างค่านิยมธรรมาภิบาลดังกล่าวคือ ครอบครัว ครู

อาจารย์ ผู้นำสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสื่อมวลชน 

  (2) ลำดับที่สองมี3แนวทาง

    1) จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ  

    จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ เริ่มจากในหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัด 

และระดับประเทศ และเสนอให้มีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในกลุ่มอื่น เช่น ส.ส. ส.ว. 

นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน องค์กรเอกชน และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ทักษะ ทัศนคติในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

และจัดสานเสวนาให้คู่ขัดแย้งมาพูดคุยกันโดยมีคนกลางที่น่าเชื่อถือดำเนินการ ร่วมกับเวที  

ประชาเสวนาหาทางออก ในชุมชนหรือเวทีชาวบ้านจัดเพื่อให้มีการปรึกษาหารือและรับฟังปัญหา

ของชุมชนด้วยเหตุด้วยผล สร้างความปรองดองในชุมชน และจัดทำนโยบายและออกกฎหมาย  

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและให้นำผลการประชาเสวนาเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

    โดยชายวัยสูงอายุชาวบุรีรัมย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“อยากให้สถาบันพระปกเกล้าหรือว่าภาครัฐต่างๆ	ให้ช่วยกันเอาเรื่องของการศึกษา

การประชาเสวนาเข้ามาเป็นแกนกลางเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้ง	

เขา้มาวจิยัชว่ยกนั	อยากใหพ้ีน่อ้ง	ชาวบา้น	หรอืวา่ชมุชนตา่งๆ	ทัว่ประเทศเขา้ไปมสีว่นรว่ม

อยากให้ไปแสดงความคิดเห็น	แล้วก็อยากให้	ส.ส.กลุ่มเสื้อเหลือง	เสื้อแดงที่เขาขัดแย้ง

กันอยู่ให้มานั่งฟังประชาชนบ้างว่าเขาเอากับท่านไหม”	

    ตัวแทนกลุ่มสตรีพะเยาอายุประมาณสี่สิบปีว่า  

“รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับจากการสานเสวนาได้มองจากมุมหนึ่งได้แก้ข้อขัดแย้งโดยตรง

ลดความขัดแย้งโดยตรง	เมื่อก่อนเอาสองฝ่ายมาถกเถียง	การประชาเสนา	ให้ทุกคน	

มีโอกาสแสดงออกและหาแนวทางอีกรูปแบบหนึ่งหักล้างด้วยเหตุผล”	
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ตัวแทนภาคธุรกิจจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวแสดงความเห็นว่า  

“เห็นกระบวนการแล้วเป็นขั้นเป็นตอนที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้รับรู้ส่วนใหญ่ที่คุ้นชิน

กันคือ	ดีเบต	ส่วนการสานเสวนาที่มาเข้ากระบวนการครั้งนี้เป็นอย่างไร	แล้วก็ทำให้เรามี

วิธีการอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาประเทศได้”	

อดีตครูวัยเกษียณเพศชายในเวทีกรุงเทพมหานครกล่าวว่า  

“ควรมีการจัดประชาเสวนาให้กระจายไปตามกลุ่มต่างๆ	ซึ่ง	คำว่าโหวต	กับฉันทมต	ิ

ถ้าไม่เข้าร่วมวันนี้ก็ไม่รู้ถึงความรุนแรงแตกต่างกันได้ชัด	ดังนั้นการมีฉันทมติ	ร่วมกัน	

ทุกคนยอมรับซึ่งน่าจะทำหลายๆ	ที่เหมือนกระจายองค์ความรู้ไปหลายๆ	ที่”	

และมีคำกล่าวของเยาวชนชายชาวอุตรดิตถ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ทางออกของผม	ทุกฝ่ายต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	หันมาร่วมกัน	จับมือกัน

สานเสวนากัน”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก คือ ครอบครัว ครู

อาจารย์ ผู้นำสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล สถาบันพระปกเกล้า 

และสื่อมวลชน 

    2) จัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

    จัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทุกระดับเริ่มตั้งแต่เด็ก 

โดยเริ่มการอบรมสั่งสอนและมีแบบอย่างจากผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชน และเชื่อมโยงกับสถาบัน

การศึกษาและภาคส่วนอื่นของสังคม เพื่อทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรู้ถึงบทบาท

หน้าที่ของพลเมือง และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ  

ปรับระบบการศึกษาทั้งระบบ ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย บุคลากร และแบบเรียนบ่อย รวมถึง  

การปรับปรุงคุณภาพของคร ู

    โดยมีคำกล่าวของเกษตรกรสวนยางพาราชาวนครศรีธรรมราชเพศหญิงวัยราว

ห้าสิบปีท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“องค์ความรู้เพิ่มขึ้นได้	เข้าใจการเมือง	เข้าใจประเทศไทยมากขึ้น	และควรได้รับรู้

ในสิ่งที่ไม่เคยรู้	จากการศึกษา”	
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     ในเวทีจังหวัดอ่างทองแม่บ้านอายุราวสามสิบปีกล่าวว่า 

“ต้องสอนกันตั้งแต่เด็กเลย	เรื่องคุณธรรมศีลห้าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ลูกหลานเรา

เติบโตเป็นคนดีได้”	

    ตัวแทนเยาวชนหญิงชาวพะเยากล่าวว่า 

“การพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ	เช่น	การอ่านหนังสือต่ำมาก	พัฒนา	

การศึกษาแล้วพัฒนาเศรษฐกิจ	คนตกงานไม่ได้ทำได้ตามการเรียน	นักศึกษาจบใหม่

ตกงาน”	

    ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การที่รัฐต้องเน้นนโยบายการศึกษาให้มากขึ้นโดยการ  

ส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่านเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของคนรุ่น

หลังต่อไป 

    ในเวทีนครศรีธรรมราชมีหญิงสูงอายุท่านหนึ่งกล่าวสนับสนุนว่า 

“พยายามปลูกฝังนักเรียน	นักศึกษา	และบุคคลที่สนใจมีจิตสำนึกของความเป็น	

คนไทย	ให้รู้จักรักบ้านเกิดเมืองนอน	และให้พยายามยึดมั่นในคุณธรรมความดี	เชิดชู

สถาบันชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”		

    และมีคำกล่าวของเยาวชนชายชาวร้อยเอ็ดท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“อย่างตัวผมไม่เคยมีความรู้เลยมาวันนี้ได้ฟังจึงได้รู้	ดังความรู้สำคัญมากถ้ามีการ	

ให้ความรู	้คนไทยรู้มากขึ้น	ก็ไม่ตกเป็นเหยื่อใคร	ให้รู้เท่าทัน”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการจัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คือ ครอบครัว ครู

อาจารย์ ผู้นำสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล สถาบันพระปกเกล้า 

และสื่อมวลชน 

    3) การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองในชุมชน 

     การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจแบบ  

พึ่งพาตัวเองโดยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ทำเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก่อนเรื่องการเมือง 

การเริ่มต้นปฏิบัติที่ตนเองและรวมพลังคนในบ้าน จัดตั้งเป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ชุมชน 

ตำบล เพื่อลงมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ร่วมกันจัดทำ ให้มีองค์กรภาคประชาชนทุกระดับมีส่วน



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

11
0

สถาบันพระปกเกล้า

ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากภาคประชาชน โดยภาครัฐรับฟังข้อคิดเห็นด้านการบริหาร

งบประมาณ ทั้งนี้ ต้องเริ่มที่การปรับทัศนคติของตนเอง และเริ่มปฏิบัติทันที คิดดี พูดดี ทำดี 

    โดยมีความคิดเห็นของผู้นำชาวบ้านเพศหญิงอายุราวสามสิบปีชาวบุรีรัมย์  

ท่านหนึ่งว่า  

“เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	มาใช้ได้เพื่อคนไทยพึ่งพาตนเองได้เป็นสังคมแห่งความ

เอื้ออาทร”	

    ผู้นำท้องถิ่นเพศชายอายุประมาณห้าสิบปีชาวนครสวรรค์กล่าวว่า 

“ผมก็ทำเท่าที่ทำได้ในหมู่บ้าน	ปีที่ผ่านมามีน้ำท่วมไม่มีใครช่วยพวกผมก็ช่วยตัวเอง	

คนละไม้คนละมือก็พออยู่ได้”	

    และผู้นำองค์กรชุมชนเพศชายอายุราวสี่สิบปีกล่าวในเวทีบุรีรัมย์ว่า  

“สำคัญที่สุดวันนี้ผมอยากจะบอกเครือข่ายพี่น้องภายใต้สภาองค์กรชุมชน	ภายใต้

เครือข่ายต่างๆ	พี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง	สถานะการเมืองอย่างนี้เราไปไม่ได้	

เราจะต้องมาจัดการกับปัญหาต่างๆ	ที่มีอยู่	เราต้องรวมพลังผนึกกำลังในการแก้ปัญหา

ด้วยพลังของชาวบ้าน”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองในชุมชน คือ ตัวเอง 

ประชาชนทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา 

  (3) ลำดับที่สาม:เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

    ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงฉันทมติ

และร่วมตรวจสอบ โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กติกา 

กฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาขององค์กรอิสระและการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการยอมรับและการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปปช. กกต. 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่า

หรือไม่ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงการต่อสาธารณะ 
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    โดยมีคำกล่าวของหญิงสูงอายุชาวพะเยาท่านหนึ่งว่า 

คนไทยทุกคนร่วมกำหนดอนาคต	เช่น	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ที่ตกค้าง	บางที่

นโยบายไม่สอดคล้องกัน	ถ้านโยบายดีไม่ว่าพรรคใดเข้ามาก็ควรดำเนินการต่อ”

    ตัวแทนภาคประชาสังคมเพศชายวัยสามสิบปีชาวปราจีนบุรีกล่าวแสดง  

ความเห็นว่า  

“การออกแบบประเทศไทยว่าประชาชนต้องรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง	

ประชาชนคิดแบบหนึ่ง	รัฐบาลควรรับฟังทบทวนนโยบายที่ไม่ดีแล้วหันมา	รับฟัง

ประชาชนอย่างแท้จริง”	

    ชายชาวบ้านวัยสูงอายุท่านหนึ่งกล่าวในเวทีจังหวัดขอนแก่นว่า  

“ในระดับหมู่บ้านก็มีการลงประชามติกันทุกประเด็นที่โครงการที่เราจะเสนอ	เราก็

ต้องหาเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนเห็นด้วยก็เกี่ยวกับการลงฉันทมติ”	

    ในเวทีอ่างทองมีตัวแทนภาคประชาสังคมเพศหญิงวัยราวสี่สิบปีได้กล่าว  

ให้ความเห็นว่า 

“ให้การมองประเทศชาตินั้นฉายออกมาแบบมีส่วนร่วมตรวจสอบ	ไม่ใช่ภาพของ

ใครคนใดคนหนึ่ง	ไม่ใช่ภาพของผู้บริหารประเทศ	หรือไม่ใช่ภาพของผู้ปฏิบัติ	แต่เป็นภาพ

ที่เราสามารถฉายร่วมกัน”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ รัฐบาล  

รัฐสภา ภาคเอกชนภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง ชุมชนประชาชนทุกคน และสื่อมวลชน 

  (4) ลำดับที่สี่มี2แนวทางคือผู้นำมีภาวะผู้นำและประชาชนทุกคนต้องเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมาย

    1) ผู้นำมีภาวะผู้นำ 

    ผู้นำและข้าราชการต้องมีความรู้ ความสามารถ ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม   

มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 

ให้การยกย่องเชิดชูคนดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำงานสุดความสามารถ โดยประชาชนเลือกคน

มีคุณธรรม มีประวัติไม่คดโกง ทำงานรับใช้ประชาชน 
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    โดยมีคำกล่าวของพระสงฆ์ในเวทีร้อยเอ็ดรูปหนึ่งกล่าวว่า  

“ในลักษณะการเมืองผลประโยชน์ไม่ลงตัว	ศาสนามีหลักธรรมผู้นำไม่ทำตามศีลห้า	

แต่ถ้าทำได้ไม่เกิดความวุ่นวาย”	

    หญิงวัยรุ่นจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองถ้าหากว่ามีคุณธรรมจริยธรรมก็จะทำให้ประเทศชาติ	

มีความสุข”	

    เกษตรกรเพศชายวัยหกสิบปีชาวปราจีนบุรีท่านหนึ่งมีคำกล่าวว่า 

“คนในสังคม	เจ้าหน้าที่รัฐ	นักการเมือง	ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดเชื่อมั่น	

ในกติกา”	

    และมีคำกล่าวของนักการเมืองท้องถิ่นเพศชายอายุราวสี่สิบปีชาวร้อยเอ็ด  

ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“การเลือกตั้งมีทั้งผู้แพ้และชนะ	ผู้ชนะก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีอยู่ในกฎ	ระเบียบ	ผู้ชนะ

จะไปจับมือผู้แพ้ว่าคุณไม่ได้แพ้	เราร่วมทำงานด้วยกันใช้กฎร่วมกัน	เห็นต่างอยู่กันได้เห็น

ต่างยิ่งดีเพื่อเกิดการพัฒนา	ชุมชนด้วยกัน”	

    ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งในแนวทางผูน้ำมภีาวะผูน้ำ คอื ขา้ราชการ รฐัสภา พรรคการเมอืง 

และสถาบันการศึกษา 

    2) ประชาชนทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

    ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ กติกาของบ้านเมืองอย่าง

เคร่งครัด ยึดหลักกฎหมาย ใช้กฎหมายเป็นเครื่องตัดสิน ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก ใครฝ่าฝืนต้องถูก

ลงโทษ ให้เพิ่มโทษต่อข้าราชการและนักการเมืองที่กระทำผิดและให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ   

รวมถึงมาตรการลงโทษทางสังคมต่อผู้ที่ไม่เคารพกติการ่วมของสังคม และศึกษากฎหมาย  

เพื่อบอกเล่าผู้อื่นได้ถูกต้อง 

    โดยมีคำกล่าวของนักศึกษาหญิงชาวนครศรีธรรมราชท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“เรื่องกฎหมาย	อยากให้ทำอย่างไรก็ได้ให้กฎหมายไทยมีความศักดิ์สิทธิ์	ทำให้

คนในชาติเคารพกฎหมาย	เมื่อผิดก็ต้องว่าไปตามผิด	ถูกก็ต้องว่าไปตามถูก”		
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    พนักงานเอกชนชายวัยราวยี่สิบห้าปีชาวกรุงเทพมหานครท่านหนึ่งกล่าวแสดง

ความเห็นว่า  

“คนไทยยึดกฎกติกาเป็นหลักในการดำรงอยู่ร่วมกัน	ทางออกของประเทศนั่นมันมี

แน่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแหกกฎ”	

อาจารย์มหาวิทยาลัยเพศชายอายุประมาณสามสิบห้าปีจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ถ้าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วเราจะเดินไปยังไง	หลายคนบอกว่าศาลเป็นแค่คน

ไม่กี่คนมาตัดสินได้ยังไงกับคนหลายล้านเสียงเลือกมา	ที่พูดกันไม่ถูกเขาตัดสินตาม

กฎหมายไม่ใช่ตามใจแต่ยังไงเรา	ต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบทุกองค์กร	ฝากคนไทย

ช่วยกันคิดให้มากคิดให้ลึกคิดถึงอนาคตด้วย”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในแนวทางนี้ คือ ตัวเอง ประชาชนทุกคน และผู้บังคับใช้

กฎหมาย 

  (5)ลำดับที่ห้า:ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

    ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่น แปลโครงการพระราชดำริเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ 

    ปราชญ์ชาวบ้านเพศชายวัยสูงอายุจังหวัดอ่างทองกล่าว่า  

“อยากให้ภาครัฐรณรงค์	เข้าปฏิบัติแต่ศาสนา	เห็นคุณค่าของธรรม	อยากให้มีป้าย

สื่อความหมาย	ภาพการทำบุญ	สิ่งที่ดีงาม	สื่อ	อยากให้นำภาพข่าวดีๆ	ออกบ่อย	ข่าวชั่ว

ออกฟรีข่าวดีต้องจ้าง”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คือ 

ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน 

  (6)ลำดับที่หกมี2แนวทาง

    1) แก้ปัญหายาเสพติด 

    แก้ปัญหายาเสพติด เช่น ยาเสพติดในครัวเรือน โดยการเล่านิทานก่อนนอน

ให้ลูกฟัง ตักเตือนดูแลลูกของตนเอง จัดค่ายอบรมเยาวชนเรื่องยาเสพติด ส่งเสริมการกีฬา สร้าง

กฎหมายชุมชนใช้ระบบการต่อต้านผู้เสพและผู้ค้า รวมถึงการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด

อาชีพสุจริตไม่หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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    โดยมีคำกล่าวของแม่บ้านวัยสี่สิบปีชาวนครศรีธรรมราชท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ปัญหายาเสพติดนั้นรุนแรงขึ้นทุกวัน	ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว	ถ้าพ่อแม่ไม่ดูแล

ลูกให้ดี	ทำให้ลูกน้อยใจหันไปพึ่งเพื่อน	เพื่อนก็แนะนำให้ไปใช้ยาเสพติด	เพราะเพื่อนคือ

คนที่เข้าใจที่สุดในช่วงวัยรุ่น	บางคนก็ดี	บางคนก็ไม่ดี”	

    ตัวแทนกลุ่มสตรีวัยห้าสิบปีในเวทีบุรีรัมย์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 

“อยากให้ประเทศไทยคนไทยรักกัน	ปลอดยาเสพติด	ถ้าได้อบรมเยาวชนให้รู้สึก

ถึงว่ายาเสพติดมีโทษแค่ไหน”	

และมีคำกล่าวผู้นำกลุ่มสตรีชาวปราจีนบุรีสนับสนุนอีกว่า 

“อยากให้ประเทศไทยคนไทย		ปลอดยาเสพติด	ถ้าได้อบรมเยาวชนให้รู้สึกถึงว่า	

ยาเสพติดมีโทษแค่ไหน	ถ้าเราเลิกได้เราจะมีอนาคตที่สดใสอย่างไร	เขาอาจจะคิดว่า

ประเทศเราอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหายาเสพติด คือ ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และ

หน่วยงานภาครัฐ 

    2) มีกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง 

    มีกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง โดยภาครัฐเข้ามามีบทบาท

ในการสนับสนุน เช่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น และให้มีผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง  

ที่เป็นกลางในการเชิญคู่ขัดแย้งมาพูดจาหาทางออกร่วมกัน รวมถึงมีคณะกรรมการชุมชนในการ

สร้างกิจกรรม เช่น วันสร้างความเข้าใจในชุมชน เป็นต้น 

    โดยมีคำกล่าวของอดีตนายตำรวจวัยเกษียณชาวอุตรดิตถ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ผมได้รับความรู้ดีใจ	การหาทางออกของประเทศไทยว่าอนาคตประเทศไทย	

เราควรไปอย่างไร	ต่างคนต่างภาษา	สอนกติกาว่าจะเดินหน้ายังไง	สมานฉันท์	ส่วน	

การพูดทีละคนแบ่งความหลากหลายนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้าน	ผมเสนอกฎหมาย	

ความปรองดอง	ประเทศไทยเราตอ้งมทีางออกคอืหนัหนา้เขา้มาคยุ	หลายคนหลายความคดิ	

คิดหลายประเด็นมาสรุปกัน”	และ	“อยากให้คนไทยหันหน้ามาคุยกันเพื่ออนาคตของ	

ลูกหลาน”	
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“อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากคนเล็กคนน้อย	แรงจูงใจต่างกันจุดร่วม	ไม่กลัว

ความจริง	สมานฉันท์	ปรองดองกัน	เบื้องหลังของแต่ละคนมาต่างกันวัฒนธรรมจะเป็นตัว

รับความต่างนี้คือการเคารพ	ทุกคนอยากได้ความสุข”	

    นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดพะเยาผู้เข้าร่วมเพศหญิง  

วัยสามสิบปีได้กล่าวว่า  

“ไม่มีเหลือง	ไม่มีแดง	อีกต่อไป	มีแต่พวกเรา	ชาวพะเยาเท่านั้น”	รวมถึง	ยังได้

กล่าวถึง	ลักษณะของ	“ความดี”	โดยเน้นที่	การมีศีลธรรมคุณธรรม	เช่น	สัจจะ	ทมะ	

ขันติ	จาคะ	และ	สัปปุริสธรรม	7	และต้องมีจิตสาธารณะ	ทำงานเพื่อสังคม	และมีความ

รับผิดชอบ	ซึ่งหากทุกคนสามารถปฏิบัติตัวด้วยความดี	บ้านเมืองก็จะมีความปรองดอง		

มีความสามัคคี	ในที่สุด”	

    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง คือ ผู้นำ

ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน นักพัฒนาสังคม สถาบันครอบครัว ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อสารมวลชน และสถาบันพระปกเกล้า                

          

นอกจากนี้ ประชาชนได้เสนอแนวทางอื่นๆ ที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อทำให้ภาพอนาคต  

เกิดขึ้นเป็นจริงได้อีก เช่น  

 (1)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนเก่งและคนดี และนำไปสู่ 

การพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย รวมถึงปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ เช่น ให้มี

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

 (2)  สร้างและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรัก

เมตตา สมัครสมานสามัคคี มีวินัย มีเหตุมีผล ไม่ก้าวร้าวรุนแรง สร้างหลักคิดและ  

ค่านิยมพื้นฐานของการเป็นคนดี รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเลือกตั้ง โดยสร้าง

จิตสำนึกและเอกลักษณ์การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม   

 (3) สนับสนุนและส่งเสริมคนดี ความดี โดยมีผู้นำทุกระดับ (ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ) เป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบการยกย่องเชิดชู ให้รางวัลและประกาศเกียรติ

คุณ คนทำความดีต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ และใช้มาตรการทางสังคมกับ

ผู้ทำผิด 

 (4) กำหนดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น เปิดเผย

ข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำโครงการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
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ในการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการได้มาซึ่งกฎหมาย และปฏิรูปการบังคับใช้

กฎหมาย และสร้างมาตรฐานที่เป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  

 (5) มีระบบกฎหมายและกระบวนการติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสถาบันพระมหา-

กษัตริย์โดยเฉพาะ รวมถึงการควบคุมสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาละเมิดต่อสถาบัน 

 (6) มกีฎหมายกำหนดคณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารประเทศ และนกัการเมอืง 

โดยจัดการอบรมนักการเมืองก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม

จริยธรรมก่อนสมัครลงเลือกตั้งสองปี 

 (7) เร่งรัดแต่งตั้ งธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้ทำหน้าที่ส่งเสริมและตรวจสอบเรื่อง  

ธรรมาภิบาล เพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และลงโทษอย่างจริงจัง  

 (8) ปรับการสรรหาองค์กรอิสระ ให้รัดกุม บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

 (9) ส่งเสริมและให้การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรและใช้ความสุขของ

ประชาชนเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการออกแบบและคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ    

 (10) เผยแพร่หลักการ กระบวนการและวิธีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อการนำไป

ใช้ในวงกว้าง และมีการเผยแพร่ผลการประชาเสวนาหาทางออกต่อสาธารณะและ  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

ในส่วนของประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก ได้มีการนำเสนอสิ่งที่ตนเอง  

จะเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ ดังนี้  

 (1) การรวมตัวเป็นเครือข่าย คณะทำงานและเอาตนเองไปมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน 

ชุมชน เพื่อดำเนินการต่างๆ  

 (2) ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างทีดีและเข้าร่วมกิจกรรม

ตามประเพณีเพื่อรักษารากเหง้าของบรรพบุรุษ พึ่งพาตนเอง รู้จักค่าของเงินและใช้จ่าย

เงินอย่างรู้ค่า รวมถึงนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 (3) การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย หรือสินค้า  

มีลิขสิทธิ์และใช้มาตรการทางสังคมกดดันผู้กระทำผิด  

 (4) ช่วยประชาสัมพันธ์ความดี คนดี โดยการยกย่องเชิดชูคนดี สร้างบุคคลต้นแบบ 

สนับสนุนคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

 (5) เลือกผู้แทนที่ดี มีความรู้ความสามารถด้วยวิจารณญาณของตนเอง สร้างผู้นำเผยแพร่

ประชาธิปไตย  
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 (6) การส่งเสริมสนับสนุนสื่อคุณภาพ สื่อสันติ และให้รางวัลสื่อคุณธรรม และตนเองจะรับ

ฟังข้อมูลข่าวสาร โดยไตร่ตรองให้ถูกต้องและไม่ก่อปัญหาให้สังคม 

 (7) ไม่จับกลุ่มต่อต้าน ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ถ้ามีปัญหาจะมาไกล่เกลี่ยโดยวางตัวเป็นกลาง 

 

4.2ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในสายตา
ประชาชนจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศเมื่อวันที่ 25-26 

มีนาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพมหานคร โดยการเชิญผู้ที่เคยเข้าร่วมในเวที

ประชาเสวนาที่ผ่านมาทั้ง 12 จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาบทสรุป

ของภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 108 คน  

ตาราง4.2ผลสรุปภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนปรารถนา

ภาพอนาคต คะแนนรวม

1. สังคมแห่งความปรองดองและสามัคค ี 37 

2. สังคมแห่งการเรียนรู้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 24 

3. สังคมแห่งคุณธรรมและธรรมาภิบาล 23 

4. การปฏิรูปการเมือง ระบบ กลไกทางกฎหมายและการอำนวยความเป็นธรรม 22 

จากตาราง 4.2 สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาต่ออนาคตของประเทศไทย คือ สังคม

แห่งความปรองดองและสามัคคี มากที่สุดจำนวน 37 คน  

ส่วนลำดับรองซึ่งประชาชนปรารถนาจำนวนใกล้เคียงกันได้แก่ สังคมแห่งการเรียนรู้และ  

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมแห่งคุณธรรมและธรรมาภิบาล และการปฏิรูปการเมือง ระบบ กลไก

ทางกฎหมายและการอำนวยความเป็นธรรม ตามลำดับ 
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ตาราง4.3ผลการลงฉันทมติหาแนวทางสร้างสังคมแห่งปรองดองและสามัคคี

แนวทางสร้างสังคมแห่งปรองดองและสามัคคี คะแนน

1. สามัคคีในครัวเรือน 17 

2. โรงเรียน ครู จัดกิจกรรม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีปลอดเหล้า 2 

3. จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ 7 

4. หาบุคคลที่น่าเชื่อถือมาทำหน้าที่ประนีประนอม โดยเริ่มจากทุกคน ซึ่งบุคคล

เหล่านั้น อาจมาจากองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานกลาง 

42 

5. จัดทำสื่อส่งเสริมประชาธิปไตย หน้าที่พลเมือง เช่น สื่อ การ์ตูน 15 

จากตารางที่ 4.3 สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาต่อแนวทางสร้างสังคมแห่งปรองดอง

และสามัคคีมากที่สุดนั้นคือปรารถนาจะเห็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมาทำหน้าที่ประนีประนอม โดยเริ่ม

จากทุกคน ซึ่งบุคคลเหล่านั้น อาจมาจากองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานกลาง   

รองลงมาคือ การสร้างความสามัคคีในครัวเรือน การจัดทำสื่อส่งเสริมประชาธิปไตย หน้าที่

พลเมือง เช่น สื่อ การ์ตูน  รวมถึงจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ 

และ โรงเรียน ครู จัดกิจกรรม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีปลอดเหล้า 

ตาราง4.4ผลการลงฉันทมติหาแนวทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แนวทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คะแนน

1. คุณภาพการเรียนรู้สำคัญที่สุด ต้องศึกษา บริบทสังคม ความเป็นชุมชน และ

ปลูกฝัง เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่เยาวชน 

29 

2. ปฏิรูปการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้เริ่มต้นที่ครอบครัว  48 

3. ให้สถานศึกษา บริหาร ออกแบบหลักสูตรได้เองเพื่อให้ เหมาะสมกับชุมชน 

เน้นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

7 

4. ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 1 

5. ทำโครงการออมวันละบาท นำไปสู่การจัดสวัสดิการชุมชน (หุ้นส่วนทาง

สังคม) ทำเป็นธรรมและยั่งยืน 

5 

6. สร้างสังคมรากหญ้า ให้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง 6 

จากตาราง 4.4 สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาต่อแนวทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มากที่สุดนั้นคือปรารถนาจะเห็นการปฏิรูปการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้เริ่มต้น  

ที่ครอบครัว 
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รองลงมาคือ คุณภาพการเรียนรู้ ต้องศึกษา บริบทสังคม ความเป็นชุมชน และปลูกฝัง 

เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่เยาวชน และการให้สถานศึกษา บริหาร ออกแบบหลักสูตรได้เองเพื่อให้

เหมาะสมกับชุมชนโดยเน้นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงการสร้างสังคมรากหญ้าให้เรียนรู้ที่จะ

พึ่งพาตนเอง 

ตาราง4.5ผลการลงฉันทมติหาแนวทางสร้างสังคมมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

แนวทางสร้างสังคมมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล คะแนน

1. นักการเมือง ผู้นำ ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประเมินก่อนการรับ

ตำแหน่ง 

38 

2. ประชาชนเลือกนักการเมืองมีคุณธรรม 3 

3. ผู้นำเป็นตัวอย่างต้นแบบ/ยกย่อง เชิดชู 12 

4. บรรจุหน้าที่พลเมือง/ศีลธรรมในสถานศึกษา มีผู้นำศาสนาร่วมสอนอบรมด้าน

จริยธรรม 

11 

5. จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 

6. เริ่มจากตนเองไม่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม 7 

7. ขจัดผู้นำโกงกิน ผู้มีอำนาจอิทธิพล 9 

8. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบรัฐบาล/ราชการ 22 

จากตาราง 4.5 สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาต่อแนวทางสร้างสังคมมีคุณธรรมและ

ธรรมาภิบาลมากที่สุดนั้นคือปรารถนาจะเห็นนักการเมือง ผู้นำ ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

และประเมินก่อนการรับตำแหน่ง 

รองลงมาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบรัฐบาล  ราชการ และผู้นำเป็น

ตัวอย่างต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชู รวมถึงการบรรจุหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมในสถานศึกษาและ  

มีผู้นำศาสนาร่วมสอนอบรมด้านจริยธรรม 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

12
0

สถาบันพระปกเกล้า

ตาราง4.6ผลการลงฉันทมติหาแนวทางปฏิรูปการเมือง

แนวทางปฏิรูปการเมือง คะแนน

1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิรูปทุกขั้นตอน 55 

2. องค์กรอิสระเปลี่ยนจากใช้อำนาจ หน้าที่ กลไกองค์กรอิสระ 6 

3. การสรรหาองค์กรอิสระให้มีส่วนร่วมจากประชาชน 0 

4. ประชาชนต้องปฏิรูปตัวเอง 13 

5. ปฏิรูปเศรษฐกิจ กลไกตลาด 0 

6. กระบวนการยุติธรรม 1 

7. สื่อมวลชนปฏิรูปตัวเอง 8 

8. กระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม 10 

9. ยกเลิก กฎหมาย ล้าสมัย 1 

10. การปรับปรุง กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน  

ทุกขั้นตอน 

0 

11. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาก  1 

12. รณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง 0 

13. สร้างระบบการตรวจสอบ 0 

14. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ 2 

จากตาราง 4.6 สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาต่อแนวทางปฏิรูปการเมืองมากที่สุดนั้น

คือปรารถนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิรูปทุกขั้นตอน 

รองลงมาคือประชาชนต้องปฏิรูปตัวเองและกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึง

การที่สื่อมวลชนปฏิรูปตัวเอง 

 4.2.1 ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนไทยพึงปรารถนาและต้องการส่งมอบให้แก่

ลูกหลานจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาจะเห็นคือ สังคมปรองดองและสามัคคี   

ไม่ขัดแย้ง ไม่ใช้อคติ ลดความเห็นแก่ตัวให้อภัย ปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผล รวมถึงการยอมรับ

ความเห็นต่างเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด 

  รองลงมา คือ สังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ด ีเช่น เสริมสร้าง  

แลกเปลีย่น ระบบศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  
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  ในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มปรารถนา สังคมแห่งคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

หลักศีลธรรม โดยนักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน     

  อีกทั้งปรารถนาจะเห็น การปฏิรูป เช่น ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระบบราชการ 

การเมือง เศรษฐกิจ สื่อมวลชน ที่มา ส.ส. โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

เพื่อให้เกิดการยอมรับในการบังคับใช้และให้เกิดหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งประชาชนเอง  

ก็ต้องเริ่มปฏิรูปตนเองก่อน เช่น การรู้จักหน้าที่ตามกฎหมาย 

  และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ประเด็นอื่นที่

ปรารถนาคือสังคมที่ปราศจากการคอรัปชั่น รวมถึงระบบอุปถัมภ์ อีกทั้งอยากเห็นความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงอยากเห็นสังคมยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความภาคภูมิใจใน  

ชาติไทย 

  เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น   

จึงได้รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีความแตกแยกขัดแย้ง รวมถึงคนไทยและนักการเมือง   

ขาดความซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบ ขาดความรู้ ขาดจิตอาสา ขาดการให้อภัย จึงทำให้เกิดการ

ไม่ยอมรับกฎกติกา เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้องตนเอง ทั้งนี้ประชาชน

ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดการตรวจสอบผู้บริหาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตของ

นักการเมือง ในการออกกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง   

  อีกทั้งปัญหาเรื่องสื่อสารมวลชน ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยขาดความเป็นกลาง

และขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำเสนอ จึงเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มความขัดแย้งในสังคมไทย” 

ฉะนั้น หากผู้นำและประชาชนร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เคารพกฎหมายและลด

อคติเปิดใจยอมรับให้อภัยมากขึ้นก็จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป 

 4.2.2 แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการเมืองไทย

ที่ประชาชนไทยปรารถนาจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

  (1)ด้านความรู้และการศึกษา

    มีแนวทางส่งเสริมความรู้คือการเรียนการสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพ ตั้งแต่วัยเด็ก

โดยปลูกฝังให้รักการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านมาสอนแนวคิดท้องถิ่น

โดยการจัดตั้งโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ส่วนสถาบันการศึกษาของรัฐ

ควรจะกระจายสถาบันทั่วทุกจังหวัด รวมถึงมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เวทีประชาเสวนา  

หาทางออกในทุกระดับทั้งทางด้านการเมืองและกฎหมาย ทั้งนี้ควรมีการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ 

บทเรียนเหตุการณ์ทางสังคมที่ผ่านมาด้วยเพื่อเป็นข้อคิดต่อคนในปัจจุบันที่จะใช้ในการป้องกัน

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 
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  (2) ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

    ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปกฎหมาย เสนอกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย เพิ่มบทลงโทษเช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ และตัวเรา หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงยอมรับในกระบวนการยุติธรรมและร่วมสร้างกลไกตรวจสอบ  

การทุจริต อีกทั้งองค์กรอิสระหรือองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม

เท่าเทียมต่อประชาชนทุกกลุ่ม   

  (3) ด้านการเมือง

    การจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อเป็นหน่วยงานปฏิรูปด้านการเมือง นักการเมือง 

พรรคการเมือง การเลือกตั้งโดยให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องมีอิสระในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและให้ผู้นำ

ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รวมถึงการศึกษาแนวทางของต่างประเทศมาปรับใช้กับการเมือง

ไทย และให้ใช้กลไกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนั้นทุกคนควร

เคารพกติกาและแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเกิดผลสำเร็จในการร่วมมือกัน  

แก้ปัญหาจากทุกฝ่าย 

  (4) ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

    การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นการใช้ครอบครัวเป็นกลไกสำคัญ  

ซึ่งสอนตั้งแต่วัยเด็ก ได้แก่ ปลูกฝั่งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าการให้เด็กเรียนเก่งอย่างเดียว 

สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์ ยึดหลักศีลธรรม และธรรมาภิบาล หรือสอนผ่านสื่อ เช่น 

การ์ตูนธรรมะ อีกทั้งควรสนับสนุนชมเชยบุคคลที่ดีให้เป็นบุคคลต้นแบบและสนับสนุนให้เกิดการ

ประเมินคุณธรรมของนักการเมืองก่อนเข้ารับตำแหน่งโดยเราทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเริ่มจาก

ครอบครัวทำให้อบอุ่น สามัคคี ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด อีกทั้งปรับกระบวนการคิดจาก

ตัวเรา ขยายสู่คนในครอบครัว  

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้ภาพอนาคตเป็นจริงได้นั้น คือ ต้อง  

เริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้นจึงขยายไปยังครอบครัวของเรา 

ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุกระดับ ผู้นำศาสนา ผู้พิการ   

นักวิชาการ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ปราชญ์ท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ศาล 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพระพุทธศาสนา สภาพัฒนาการเมือง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และสื่อมวลชน  

  ตัวเราเข้ามาร่วมรับผิดชอบดำเนินการ คือ เริ่มต้นจากตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดี  

ใฝ่หาความรู้ มีจิตสาธารณะโดยการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมทุกระดับและปฏิบัติตนตามหลัก
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กฎหมาย รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเวทีในชุมชนของตนเองโดยใช้กระบวนการ  

ประชาเสวนาเป็นต้นแบบ อีกทั้งตัวเราเองต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ตัดสินใจเอง 

เช่น กระบวนการตัดสินใจในครอบครัว 

 

โดยสรุปประชาชนปรารถนาจะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปรองดองและมีความ

สามัคคีซึ่งสภาวะแห่งสังคมที่มีความขัดแย้งแตกแยกขาดการให้อภัยนั้นจะเปลี่ยนแปลง

ในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยการใช้เหตุผลในการปรึกษาหารือและการเปิดใจเรียนรู้เพื่อยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกต่างโดยยึดหลักกฎหมายหลักคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลต่อตนเอง

และสังคมส่วนรวมซึ่งทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนต้องร่วมมือกันปฏิรูปให้สังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยที่ดีงาม
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ผลการศึกษา:
ประสิทธิผลของกระบวนการ
ประชาเสวนาหาทางออก



บทนี้นำเสนอผลการทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกซึ่งได้

จากการวัดทัศนคติของผู้เข้าร่วมต่อแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาภาพอนาคตของประเทศ

ไทยที่พึงปรารถนาได้แก่กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษและการให้

อภัยผู้กระทำความผิดการนำสังคมกลับสู่ความสันติสุขการมีส่วนร่วมความโปร่งใส

ตรวจสอบได้การเลือกตั้งคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปกครองการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกและทัศนคติของผู้เข้าร่วม

ต่อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกโดยการใช้แบบสอบถามก่อนเริ่มกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก(Pre-questionnaire)เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นก่อนการ

ประชาเสวนาหาทางออกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและเมื่อการประชาเสวนาสิ้นสุด

จึงใช้แบบสอบถามแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกครั้ง(Post-questionnaire)เพื่อพิจารณาว่า

ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นหรือทัศคติที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรทั้งนี้การนำเสนอ

ผลการศึกษาแบ่งเป็น2ส่วนหลักดังนี้

 5.1.ผลการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกจากการจัด

เวที12จังหวัด

 5.2.ผลการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกจากเวที

ระดับประเทศ
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ผลการศึกษา
 

 

 

5.1ผลการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนา
หาทางออก12จังหวัด

จากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกทั้งสิ้น 12 จังหวัดในระหว่างเดือนกันยายน 2555 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาทั้งหมด   

868 คน แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกทั้งหมด 895 คน โดยแต่ละ

พื้นที่มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง5.1จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ครั้งที่ จังหวัด
แบบสอบถามก่อน แบบสอบถามหลัง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1 จังหวัดขอนแก่น 92 82.0 85 76.0 

2 จังหวัดอ่างทอง 77 86.0 77 86.0 

3 จังหวัดบุรีรัมย์ 53 67.0 65 82.0 

4 จังหวัดพะเยา 44 57.0 63 81.0 

5 จังหวัดปราจีนบุรี 69 75.0 75 81.0 

6 จังหวัดนครสวรรค์ 80 85.0 81 86.0 

7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 52 79.0 54 82.0 

8 กรุงเทพมหานคร 112 97.0 99 86.0 

9 ชัยนาท 58 62.0 66 71.0 

10 ร้อยเอ็ด 81 77.0 91 86.7 

11 ชุมพร 50 79.4 40 63.0 

12 อุตรดิตถ์ 100 80.0 99 79.2 

รวมทุกเวที ��� 77.70 895 80.12
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สำหรับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ความคิดเห็นต่อภาพอนาคต  

ที่พึงปรารถนาหรือแนวทางการหาทางออก และ (2) ทัศนคติต่อการเข้าร่วมการประชาเสวนา  

หาทางออก  

 (1)ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางเพื่อเป็นทางออก

  ตามที่นักวิจัยได้ร่วมกันกำหนดภาพแห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ1 ได้ทั้งหมด 4 ภาพประกอบด้วย 

  ภาพที่ 1 สังคมแห่งความยุติธรรม 

  ภาพที่ 2 สังคมแห่งความโปร่งใส(คุณธรรมและธรรมาภิบาล) 

  ภาพที่ 3 สังคมแห่งการให้อภัย(เมตตาธรรม) 

  ภาพที่ 4 สังคมแห่งความสงบ สันติ (สันติธรรม) 

  หลังจากนั้น จึงได้ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมในทุกภาพดังกล่าว เพื่อศึกษา

ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก จำนวนทั้งหมด 17 ข้อ

คำถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดังนี ้

  คะแนนเฉลี่ย 0.00 แปลความว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 แปลความว่า ไม่เห็นด้วย 

  คะแนนเฉลี่ย 2.00 แปลความว่า เห็นด้วย 

  คะแนนเฉลี่ย 3.00 แปลความว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 ภาพนั้นเป็นการจัดกลุ่มจากแนวคิดทฤษฎี เมื่อทำการจัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออกและสำรวจความคิดเห็นทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมแล้วนั้น ผู้วิจัย  

ได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มความคิดของผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกต่อแนวทาง

การแก้ปัญหาจากคำถาม พบว่า มีปัจจัยสำคัญอยู่ 5 กลุ่มที่สามารถอธิบายกลุ่มทางความคิดต่อ

แนวทางการหาทางออก ดังตารางต่อไปนี้ 

 1 สถาบันพระปกเกล้า, เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง  

แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, 2555 
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ตาราง5.2แสดงกลุ่มทางความคิดต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางการหาทางออก

แนวคิด ตัวแปรย่อย Communalities
Rotated

Component
Matrix

1. เผด็จการและ
ความรุนแรง 

กฎหมายที่ดี ควรมาจากการกำหนด
โดยผู้ปกครองหรือผู้นำ 

0.570 0.695 

การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาด้านอื่นๆ 
ทำให้สังคมไทยมีความสงบสุข 

0.539 0.534 

การปฏิบัติตามหลักการมีส่ วนร่วม 
ทำให้เกิดผลเสีย คือ ความล่าช้าในการ
ดำเนินโครงการ 

0.413 0.613 

การเลือกตั้งด้วยการใช้เงินซื้อเสียง เป็น
ประโยชน์กับประชาชนเพราะเป็นการ
กระจายรายได้ให้กับประชาชน 

0.528 0.628 

การใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหา
ทำให้รากเหง้าของปัญหาได้รับการแก้ไข
อย่างรวดเร็ว 

0.471 0.637 

เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้ว ก็ยากที่จะ
หันหน้ามาพูดคุยกัน 

0.470 0.534 

2. สันติวิธี เราอาจทำให้บรรยากาศความขัดแย้งลด
ลงได้โดยการให้อภัยกัน 

0.518 0.678 

หากสำนึกผิดก็ย่อมให้อภัยกันได้ 0.538 0.685 

ความขัดแย้งสามารถได้รับการแก้ไขได้
ด้วยการหันหน้ามาพูดคุยกัน 

0.521 0.669 

3. คุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

ไม่ควรให้อภัยโดยผู้กระทำผิดที่ยังไม่
สำนึกผิด 

0.621 0.778 

การลงโทษผู้กระทำผิด กระทำไปเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้เกิดความเกรงกลัวเพื่อ
จะได้ไม่ทำผิดอย่างนั้นอีก 

0.552 0.637 

สังคมเกิดปัญหาเนื่องจากผู้ปกครองขาด
คุณธรรมจริยธรรม 

0.532 0.686 

4. การบังคับใช้
กฎหมาย 

บ้านเมืองต้องมีขื่อมีแป คนผิดควรถูก
ลงโทษ 

0.596 0.734 

5. การให้อภัยโดย
ปราศจากเงื่อนไข 

การให้อภัยที่ดีที่สุด คือ การให้อภัยโดย
ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ 

0.671 0.719 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

1�
0

สถาบันพระปกเกล้า

หมายเหตุ

1. ค่า Communalities ของตัวแปร คือ สัดส่วนของความแปรปรวนจากตัวแปรร่วมและระดับความเหมาะสมของ

ข้อมูลจากค่าต่ำสุดคือ 0.0 สำหรับตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์เลย ถึง 1.0 สำหรับตัวแปรที่มีความเหมาะสมที่สุด  

ในกลุ่มของตัวแปรทั้งหมด  

2. ปัจจัยสำคัญของกลุ่มทางความคิด คือ เผด็จการและความรุนแรง สันติวิธี คุณธรรมและธรรมาภิบาล การบังคับใช้

กฎหมาย และให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข โดยเฉพาะปัจจัยแรก คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ที่สุด 

 

  เมื่อพิจารณาปัจจัยสำคัญของกลุ่มทางความคิดต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนา  

หรือแนวทางการหาทางออกทั้ง 5 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านเผด็จการและความรุนแรง   

2) ด้านสันติวิธี 3) ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ   

5) ด้านการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างก่อนและหลังการ

เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก ได้ข้อค้นพบ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง5.3แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของค่าความคิดก่อนและหลังการเข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออก

กลุ่มทางความคิด
ก่อนการประชาเสวนา หลังการประชาเสวนา

F P
ค่าเฉลี่ยa ค่าSD. ค่าเฉลี่ยa ค่าSD.

เผด็จการและความรุนแรง 1.90 0.51 1.87 0.53 0.317 0.573 

สันติวิธี 2.58 0.60 2.60 0.63 5.129 0.024* 

คุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.22 0.85 2.20 0.81 2.986 0.084 

การบังคับใช้กฎหมาย 2.93 0.74 2.74 0.85 33.576 0.000* 

การให้อภัยโดยปราศจาก
เงื่อนไข 

2.27 1.19 2.23 1.15 2.840 0.692 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ aคะแนนเต็ม 3 คะแนน 
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แผนภูมิ5.1แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความคิดจำแนกตามก่อนและหลัง

การเข้าร่วมเวที

  ผลการศึกษาดังตาราง 5.3 และ แผนภูมิ 5.1 พบว่า ก่อนการเข้าร่วมเวที  

ประชาเสวนาหาทางออก ผู้เข้าร่วมเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดของแนวทางการหาทางออกของประเทศ คือ 

“การบังคับใช้กฎหมาย” โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมเท่ากับ 2.93 และหลังเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ย 

2.74 ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

  รองลงมา คือ “การใช้หลักสันติวิธี” ก่อนการเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 และ

หลังการเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย 2.60 ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ*  

  “การให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข” พบว่า ก่อนการเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 

และหลังการเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย 2.23 

  “การใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล” มีค่าเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วม 2.22 และ  

หลังการเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย 2.20 

  และอันดับสุดท้าย คือ “การเผด็จการและความรุนแรง” โดยก่อนการเข้าร่วม   

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 และ หลังการเข้าร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 

  โดยสรุป คือ ผู้ที่เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมฯ   

เห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยต้องใช้หลักสันติวิธี
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มาร่วมด้วย ทั้งนี้ หลังจากการเข้าร่วมเวทีฯ แล้ว ประชาชนยังคงให้การยอมรับการเคารพ

กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้หลักสันติวิธีเพิ่มขึ้น และการให้อภัยโดยปราศจากเงือ่นไข

ให้การยอมรับหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และการใช้เผด็จการและความรุนแรงลดน้อยลง   

ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกมีการปรับเปลี่ยนทัศคติไปในทิศทาง

ดังกล่าวนั้น กล่าวได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการเข้าร่วมกระบวนการที่เน้นการพูดคุยกันด้วยเหตุ

ด้วยผล ทุกความคิดเห็นมีคุณค่ามีความหมาย และไม่ด่วนตัดสินใจด้วยการใช้เสียงข้างมากลงมติ 

ดังตัวอย่างความคิดเห็นของประชาชนหลายท่านที่สะท้อนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกระบวนการ  

ประชาเสวนาว่าทำให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้ความขัดแย้งลดลงได้ 

“ได้เรียนรู้เยอะครับ	ได้รับความรู้	ประสบการณ์จากหลายๆ	ท่านครับ	ผมต้อง	

ขอบอกตามตรงว่าความรู้จริงๆ	แค่ประถมสี่	เวทีนี้ถือว่าให้ความรู้แก่ผมมากครับ	ผมจะ

นำไปปฏิบัติ	ปัจจุบันนี้ผมดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงฉันทมติ	

ในการตกลงปัญหาร่วมกัน	เราจะใช้ระบบใช้เสียงส่วนใหญ่ใช้การโหวต	การลงฉันทมติ	

เป็นการลดการเผชิญหน้า”	(ผู้ใหญ่บ้านเพศชายวัยราวสี่สิบปีในเวทีขอนแก่น)  

  นอกจากนี้ ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา

ทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดอย่างเป็นระบบและยอมรับในกติกาของสังคมมากขึ้น ดังที่ปราชญ์  

ชาวบ้านเพศชายวัยหกสิบปีในเวทีบุรีรัมย์เล่าว่า  

“ตอนแรกที่ได้รับเชิญมาสานเสวนารู้สึก	ดีใจที่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้

เชิงวิชาการ	ในส่วนของเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วม	อยู่ในพื้นที่ทำอยู่แล้ว	แต่ว่า	

หลักทางวิชาการเรายังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ครับ	ได้ยินชื่อสถาบันพระปกเกล้า	เราติดตาม

สถาบันพระปกเกล้ามาตลอดครับ	พอได้มาร่วมเวทีผมมองว่าตอนนี้พี่น้องเริ่มเข้าใจปัญหา

ของประเทศ	ปญัหาเรือ่งความขดัแยง้	เรือ่งของการทีจ่ะกา้วไปขา้งหนา้ของประเทศไทยเรา	

ดูจากพี่น้องทั้งหมดที่มารวมกัน	ช่วยกันคิดประเด็นต่างๆ	ที่เป็นตุ๊กตาให้เราได้คิด		

ได้โจทย์แรกจนมาถึงการมองอนาคตตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันนี้	คนทุกคนเริ่มคิดออกว่าสังคม

ไทยเราวันนี้มีแต่ความขัดแย้งกัน	เรื่องการโต้เถียงกัน	การพูดกันเรื่องเก่าๆ	แต่ว่าไม่ได้ดู

ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าได้	แต่ให้มองว่าข้างหน้าถ้าเราจะก้าวไป

ด้วยกันจริงๆ	ต้องข้ามผ่านความขัดแย้งนี้ไปให้ได้	ถ้าทำเรื่องความขัดแย้งได้	หลายคน

เสนอเรื่องของสานเสวนา	เรื่องศีลธรรมที่เอามาใช้มากที่สุดในเวทีนี้ก็คือ	เรื่องสัมมาทิฐิ

เรื่องพรหมวิหารสี่	มาใช้	ถ้าทุกคนนักการเมือง	ข้าราชการ	พี่น้องทั้งหมดใช้พรหมวิหารสี่

ในการขับเคลื่อน	ผมว่าสังคมอยู่ดีมีสุขแน่นอนครับ”	
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  ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวแทนหญิงชาวบ้านวัยสูงอายุสะท้อนผ่านเวที

จังหวัดชัยนาทว่า  

“...นอกจากได้กฎเกณฑ์ขององค์กรมันทำให้ภาคประชาชนคิดง่ายขึ้น	ว่าสังคม	

ควรจะไปทิศทางใดแต่ถ้าไม่มีกฎมาตั้งเป็นข้อไว้ทำให้เราเสนอความคิดหลากหลาย	

กว้างเกินไป	ดีที่สถาบันพระปกเกล้านี้ตั้งข้อกติกามาไว้ซึ่งแน่นอนมันตรงกับใจเรา	

อยู่แล้ว...”	

  สำหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการท่านอื่นๆ กระบวนประชาเสวนายังสามารถสร้างการมี

ส่วนร่วมและความเท่าเทียมเท่าเทียมกันโดยเน้นการหาฉันทมติ ดังที่หญิงวัยราวหกสิบปี  

ชาวร้อยเอ็ดท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ในการประสานงานของสถาบันพระปกเกล้า	เขาบอกว่าการร่วมงานเกิดประโยชน์

ต่อประเทศไทย	พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ	ได้เรียนรู้รูปแบบการอบรมเสวนา	

เพื่อให้รู้ว่าการมีส่วนร่วมระหว่างความร่วมมือ	ฉันทมติไม่เน้นโหวตเป็นหลักหนึ่งใน

ธรรมาภิบาล	ผู้เข้าร่วมมีความเท่าเทียม”	

  ดังนั้น ประชาชนอีกหลายท่านจึงมีความเห็นว่าจะนำกระบวนประชาเสวนาไปใช้

เมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือชุมชน ดังที่ตัวแทนชาวประมงชายวัยสามสิบปีท่านหนึ่ง  

กล่าวในเวทีชุมพรว่า  

“อยากไปทุกเวทีบ่อยๆ	ได้ความรู้	ไม่เหนื่อย	มาเวทีนี้มีความสุข	ได้ความรู้ไปกัน

ตลอด	ส่วนเวทีอื่นที่ต่างจากเวทีนี้อีกแบบ	เป็นเรื่องของหลายๆ	เรื่องที่จะไปใช้ใน

ครอบครัวสังคม	ได้เรื่องการไกล่เกลี่ย	เลือกคนดี	การเมืองการเลือกตั้งชีวิตประจำวันของ

ทุกวันนี้ใช้ในสังคมได้”		

สอดคล้องกับชาวปราจีนบุรีเพศหญิงอายุประมาณสี่สิบปีท่านหนึ่งที่กล่าวว่า 

“เคยไดย้นิคำวา่ประชาเสวนาตามสือ่	ดใีจทีเ่ขา้รว่มและภาคภมูใิจมากทีเ่ปน็สว่นหนึง่	

ร่วมแก้ไขและรู้สึกดีมากที่มีความหลากหลายของความคิด	อยากให้คนไทยเสื้อเหลือง	

แดงหลากสี	หันหน้ามาคุยกันเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันถ้าจะเข่นฆ่ากัน	ประเทศ	

จะมแีตเ่สือ่มถอยหลงัและยดึถอืหลกัคำพระเจา้อยูห่วั	เศรษฐกจิพอเพยีงไมอ่ยากเหน็คนไทย

แก่งแย่งชิงดีกัน	ถ้าสถาบันพระปกเกล้าทำเวทีอีกก็จะช่วยแก้ปัญหาเกิดการพูดคุย”	
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 (2)ทัศนคติต่อการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก 

  สำหรับคำถามว่า “ถ้าหากคนในชุมชนของท่านมาเข้าร่วมในเวทีประชาเสวนา  

หาทางออกนี้ ท่านคิดว่า คนในชุมชนของท่านจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยหรือไม่” ได้ผลดัง

ตารางต่อไปนี้ 

ตาราง5.4แสดงรอ้ยละการเปลีย่นวธิพีดูคยุของคนในชมุชนหากไดม้าเขา้รว่มเวทปีระชาเสวนา

ภาพรวม เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน รวม sig.

ก่อนการเข้าร่วม 
จำนวน 651 144 795 0.000* 

ร้อยละ 81.9 18.1 100.0 

หลังการเข้าร่วม 
จำนวน 716 90 806 

ร้อยละ 88.8 11.2 100.0 

 

แผนภูมิ5.2แสดงค่าร้อยละการเปลี่ยนวิธีพูดคุยของคนในชุมชน

หากได้มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา

  “ประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย หากได้มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา  

หาทางออก” พบว่า โดยภาพรวมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก่อนการเข้าร่วมมีการ

เปลี่ยนแปลงคิดเป็น ร้อยละ 81.9 และเมื่อผ่านการเข้าร่วมมีผู้ตอบที่คิดว่า สามารถเปลี่ยนแปลง

วิธีพูดเพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 88.8 โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งมีความ  
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คิดเห็นของประชาชนที่สนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย  

ที่น่าสนใจ เช่น 

  เกษตรกรชายอายุประมาณหกสิบปีชาวบุรีรัมย์ได้สะท้อนความรู้สึกภายหลังการ  

เข้าร่วมกระบวนการว่า  

“เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการให้เกียรติผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีการแสดงความคิด

บางคนไม่กล้าแสดงความคิดวิทยากรก็มีการกระตุ้นแล้วทำให้เขารู้สึกภูมิใจที่ได้พูดอะไร

ออกมาตรงนี้มันเป็นวิธีการที่เรานำมาใช้กับชาวบ้านซึ่งบางทีเขาไม่พูด	แต่เราได้วิธีที่นี่แล้ว

เราไปคุยกับชาวบ้านคิดว่า	ส่วนที่อยากพูดลึกๆ	เขาจะพูดออกมา	ซึ่งได้เป็นเทคนิคเป็น

แนวทางต่างๆ	ที่เราได้ตรงนี้มีส่วนที่เราจะนำมาไปใช้ได้เยอะเลย”	

  ข้าราชการหญิงอายุประมาณสามสิบห้าปีในเวทีประชาเสวนาจังหวัดบุรีรัมย์  

ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“รู้สึกดีใจที่เขามีโอกาสแสดงความเห็นเพราะอยู่บ้านอาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็น	

ทุกคนกล้าแสดงออก	กติกา	ใช้ลูกบอลกล้าแสดงออกมีอุปกรณ์	สร้างสรรค์	อย่างผู้หญิง

ไม่กล้าพูดแต่พอเข้ากลุ่ม	ก็กล้าพูด”	

  ครู กศน.เพศหญิงวัยราวสี่สิบปีในเวทีประชาเสวนาจังหวัดชุมพร กล่าวว่า 

“ตอนเห็นหนังสือไม่อยากมา	ตอนแรกไม่รู้ว่ามาลักษณะไหน	ก็ไม่แน่ใจจึงมาดู	

สักหน่อย	คิดว่าไม่ดีก็ ไม่ฟังต่อ	แต่พอเข้ามานั่ งฟังเฉยๆ	เรื่อยๆ	อาจารย์หมอ	

[ศาสตราจารย์	นพ.วันชัย	วัฒนศัพท์]	พูดก็เริ่มการมีส่วนร่วมคิดทางบวกมากขึ้น	จากที่

เราไม่วางใจก็ไว้วางใจมากขึ้น	พูดชี้แจงวิธี	ไม่มีการสั่ง	ไม่บล็อก	เปิดให้เราเขียนพูดอิสระ	

เราสามารถฟังความคิดของแต่ละคน	โดยการสร้างสถานการณ์การให้คุณค่าของทุก	

ความคิด	ลื่นไหลในทุกความคิด	เพื่อนกล้าพูดเราก็กล้าทุกคนก็พูดออกมา	คิดบวก	

มากขึ้นเห็นวิธีการปรับใช้มากขึ้นเรื่องการพูดคุยกับเพื่อน	ต้องเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจ	ไม่ขัดคอ	

เพื่อนพูดเราฟัง	เรื่องของวิธีการที่ไม่ได้สั่งให้ทุกคนคิด	เราได้มีอิสระไม่ต้องบล็อก	เราคิด

มีเหตุผลพอที่จะฟังเพื่อน	จะใช้ในการประชุมหมู่บ้าน	ได้นำไปปรับใช้ในชุมชนในการ	

เล่าต่อได้แต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเปลี่ยนแปลงได้”

  โดยสรุปประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย คือ   

เมือ่ประชาชนเขา้รว่มกระบวนการประชาเสวนาแลว้ทำใหก้ลา้พดู กลา้แสดงความคดิเหน็ มากยิง่ขึน้ 

รวมถึงมีอิสระในการพูดการเขียน ซึ่งจะนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการประชุมหมู่บ้าน 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

1�
�

สถาบันพระปกเกล้า

  นอกจากนี้ หากสอบถามในประเด็นของการสร้างการมีส่วนร่วมจากการใช้

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จากคำถามว่า “กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้หรือไม่” ได้ผลดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง5.5แสดงร้อยละความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้

ภาพรวม ได้ ไม่ได้ รวม sig.

ก่อนการเข้าร่วม 
จำนวน 736 57 793 0.000* 

ร้อยละ 92.8 7.2 100.0 

หลังการเข้าร่วม 
จำนวน 773 19 792 

ร้อยละ 97.6 2.4 100.0 

 

แผนภูมิ5.3แสดงค่าร้อยละความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
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  เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนได้หรือไม่นั้น พบว่า โดยภาพรวมเห็นว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ โดยก่อน

การเข้าร่วมมีผู้ตอบร้อยละ 92.8 และหลังจากการเข้าร่วมแล้ว มีผู้ตอบว่าสามารถสร้างการ  

มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 97.6 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับมีคำกล่าวแสดงความเห็นของของครูเพศชายวัยราวสามสิบปีชาวอ่างทองท่านหนึ่งว่า 

“การเสวนาครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรม	2	วันด้วยกัน	ในวันแรกมีกระบวนการ		

วิธีการ	และลำดับขั้นตอนต่างๆ	ในการทำประชาเสวนา	วันที่	2	ใช้ทฤษฏีและ

กระบวนการต่างๆ	นำมาสู่การระดมความคิดเห็น	ผมเห็นว่ามีคุณค่ามาก	และสามารถ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	ให้เราได้มีโอกาสในการใช้ความคิดของเรานำเสนอความรู้สึก	

เป็นการสร้างวิธีการให้ประชาชนบอกถึงความรู้สึก	ซึ่งคนเรามีหลายระดับด้วยกัน		

หมายถงึคนระดบัลา่ง	ระดบักลาง	ระดบับน	เมือ่คนหลายระดบัมกีารคดิรว่มกนั	จะกลายเปน็	

หลายๆ	ความคิดมีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์	ให้การมองประเทศชาตินั้นฉายออกมา

แบบมีส่วนร่วม	ไม่ใช่ภาพของใครคนใดคนหนึ่ง	ไม่ใช่ภาพของผู้บริหารประเทศ	หรือไม่ใช่

ภาพของผู้ปฏิบัติ	แต่เป็นภาพที่เราสามารถฉายร่วมกัน	และสนองความต้องการของคน

หลายๆ	ระดับ”

  โดยสรุป ผลจากการทำแบบสอบถามเพื่อทราบทัศนคติของผู้เข้าร่วมทั้งก่อนและ

หลังการเข้าร่วมเวที พบว่าการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกทั้ง 12 เวทีนี้ ทำให้มีการ

เปลี่ยนวิธีการพูดคุยของผู้เข้าร่วมโดยมีการใช้หลักของกระบวนการนี้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง

กระบวนการนี้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและกล้าแสดงออกทางความคิดทัศนคติ   

ความคิดเห็นมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

  สำหรับแนวความคิดต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางการหาทางออกนั้น 

จากการจัดกลุ่มความคิดของผู้เข้าร่วมฯ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ด้านเผด็จการและ

ความรุนแรง 2) ด้านสันติวิธี 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ 5) ด้านการ

ให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข โดยพบว่า ปัจจัยภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมอยากเห็นมากที่สุด คือ   

การบังคับใช้กฎหมาย รองลงมา คือ การใช้สันติวิธี และการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไขซึ่งต้อง

เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ รวมถึงต้องใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ

และประชาชน และการรู้จักการให้อภัยกันมากขึ้น และการใช้เผด็จการและความรุนแรงนำมาซึ่ง

ความขัดแย้งต่างๆ ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีการใช้หลักการประชาเสวนาเพื่อลดปัญหา

ความขัดแย้งให้น้อยลง หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลและการใช้เผด็จการและความรุนแรงนั้น

เป็นปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมให้ความสำคัญเป็นอันดับท้ายๆ แสดงว่า ประชาชนเห็นว่าทั้งหลักคุณธรรม

และการใช้เผด็จการและความรุนแรง นั้น อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคม  

ได้อย่างมีประสิทธิผลและยังจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและประชาชนเห็นว่าการการบังคับใช้
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กฎหมายอย่างเคร่งครัดและอยู่ภายใต้กฎหมายโดยใช้หลักสันติวิธีน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไข

ปัญหาสังคมได้ 

  ผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองในสังคมไทยและสามารถ

แก้ไขปัญหาของสังคมได้หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนี้มากขึ้นและมีการนำ

ไปใช้ให้ถูกหลักอย่างกว้างขวางขึ้น  

 

5.2ผลการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนา
หาทางออกระดับประเทศ

เวทีการประชาเสวนาหาทางระดับประเทศได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2557   

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออก 90 คน จากผู้เข้าร่วมเวทีทั้งหมด 108 คน คิดเป็นร้อยละ 83 (ตาราง 

5.6) 

ตาราง5.6แสดงจำนวนการตอบแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ระดับประเทศ

รายละเอียด
แบบสอบถามหลัง

จำนวน ร้อยละ

เวทีการประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ 90 83.00 

 (1)ความคิดเห็นต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางเพื่อเป็นทางออก

  เมื่อพิจารณาปัจจัยสำคัญของกลุ่มทางความคิดต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาหรือ

แนวทางการหาทางออกทั้ง 5 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านเผด็จการและความรุนแรง 2) ด้าน

สันติวิธี 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ 5) ด้านการให้อภัยโดยปราศจาก

เงื่อนไข โดยเปรียบเทียบ ความคิดเห็นระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา  

หาทางออก ได้ข้อค้นพบ ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง5.7แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของค่าความคิดหลังการเข้าร่วมเวทีประชา-

เสวนาหาทางออก

กลุ่มทางความคิด การประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

ค่าเฉลี่ย ค่าSD.

เผด็จการและความรุนแรง 1.73 0.35 

สันติวิธี 2.33 0.57 

คุณธรรมและธรรมาภิบาล 1.78 0.43 

การบังคับใช้กฎหมาย 2.66 0.71 

การให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข 2.41 0.70 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยเต็ม 3 คะแนน 

 

แผนภูมิ5.4แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความคิด

การประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

  จากตาราง 5.7 และ แผนภูมิ 5.3 พบว่า หลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา  

หาทางออกระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดของแนวทางการหาทางออกของประเทศ คือ 

“การบังคับใช้กฎหมาย” โดยมีค่าเฉลี่ย 2.66  
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  รองลงมา คือ “การให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข” มีค่าเฉลี่ย 2.33 “การใช้  

สันติวิธี” พบว่า มีค่าเฉลี่ย 2.41 “การใช้หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78  

และอันดับสุดท้าย คือ “การเผด็จการและความรุนแรง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73  

  โดยสรุป คือ ผู้ที่เข้าร่วมฯ ตอบแบบสอบถามหลังการประชาเสวนาหาทางออก

ระดับประเทศ เห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย และ  

การให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข ให้การยอมรับแนวทางที่สุดโต่ง คือ การบังคับใช้กฎหมาย  

อย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับแนวคิดแบบเผด็จการและความรุนแรงเป็นอันดับสุดท้าย 

  การเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ มีผู้ที่ เข้าร่วมและ  

ตอบแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมสิ่งสำคัญที่เห็นต่างจากเดิม เห็นว่า คือ การให้อภัยโดย  

ปราศจากเงื่อนไขนั้นเพิ่มมากขึ้น การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้หลักสันติวิธี

ด้วยนั้น ประชาชนยังให้การยอมรับหลักกฎหมายและหลักสันติวิธีแต่ให้ความสำคัญลดน้อยลง  

จากเดิม และให้ความสำคัญกับหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลน้อยลง การใช้เผด็จการและ

ความรุนแรง ผู้เข้าร่วมในเวทีให้ความสำคัญลดน้อยลง ซึ่งมีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออกที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เช่น 

  นายทหารชาวขอนแก่นอายุราวสี่สิบปีท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นในเวทีว่า  

“ผมเป็นทหารมีความเด็ดขาด	แต่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่ง	เป็นทหารพัฒนา	

ท้องถิ่น	ผมเข้าใจประชาชนลดความรุนแรงลงได้เยอะเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์		

สิ่งสุดท้ายไม่มีสงครามใดจบด้วยการใช้กำลัง	สุดท้ายจบด้วยวงเจรจาสันติภาพ”	

  ตัวแทนสภาพัฒนาการเมืองเพศชายวัยราวสามสิบปีนครศรีธรรมราชกล่าวว่า  

“วันนี้ที่เรามาอยู่ร่วมกัน	ถามว่าเราได้เรียนรู้อะไร	อยากเรียนว่าวันนี้สังคมเรา	

มีความขัดแย้งกันสูงทุกพื้นที่	ต่างคนต่างก็มีทิฐิความเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคน		

ก็มักจะยึดถือทิฐิของตนเอง	ทำให้มุมมองเปลี่ยนไป	แต่วันนี้ที่เราได้เข้าร่วมเหมือนเป็น	

จุดเปลี่ยน	ความขัดแย้งในสังคมลดลง	วันนี้เรามีกระบวนการวิธี	มีอาวุธเราต้องนำไป	

แก้ปัญหาในชุมชน	ส่วนความรู้สึกที่ได้มาวันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจที่หาไม่ได้	บ้านผม

การเลือกตั้งในชุมชนเรื่องน้ำก็ตาม	ความขัดแย้งยังมีขึ้นความเห็นต่างยังมีขึ้น	นี้คือ

กระบวนการที่จะเห็นต่างเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในชุมชนครับ”	
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  นอกจากนี้ หญิงชาวบ้านอายุประมาณสี่สิบปีจากจังหวัดชุมพร ยังแสดงความคิด

เห็นว่า   

“ระยะเวลาที่ผ่านมาสองวันคุ้มค่าที่สุดเลย	เวลาที่เราอยู่ด้วยกันรู้สึกว่ามันจะน้อย

และเร็วมากในสิ่งดีคือเราทุกคนมีความร่วมมือกันคิดเรื่องเดียวกันเราตั้งใจที่จะทำ	

เรื่องเดียวกันและเรามองเห็นเรื่องเดียวกันว่าเราต้องสร้างสรรค์สังคมอย่างไรเราต้อง	

สร้างคุณธรรม	สุดท้ายเราบอกว่าเราเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วนำไปสู่สังคม	โดยเฉพาะ

ครอบครัวทำเป็นตัวอย่างให้เห็น	บ้าน	วัด	โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาก่อนเป็นเบื้องต้น

หลังจากนั้นได้ความรู้แล้วเราเริ่มได้ความรู้แล้วเราเริ่มรู้สิ่งใดถูกผิดเขาจะได้นำไปพัฒนา	

เราเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้มีหน้าที่ให้เขารู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร	ที่สังคมเราแตกแยก	

ทุกวันนี	้เกิดจากเราไม่พูดเรื่องเดียวกันจากความคิดเดียวกัน”

  โดยสรุปประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย คือ 

 (1)  ประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาจะทำให้สามารถทำให้ความ  

ขัดแย้งลดลงได้และหันมาใช้การเจราจาแบบสันติวิธีในการหาทางออก 

 (2)  ประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้

หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 (2)ทัศนคติต่อการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก

  สำหรับคำถามว่า “ถ้าหากคนในชุมชนของท่านมาเข้าร่วมในเวทีประชาเสวนา  

หาทางออกนี้ ท่านคิดว่า คนในชุมชนของท่านจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยหรือไม่” ได้ผล  

ดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง5.8แสดงร้อยละการเปลี่ยนวิธีพูดคุยของคนในชุมชนหากได้มาเข้าร่วมเวทีประชา

เสวนา(จากเวทีระดับประเทศ)

ภาพรวม เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน รวม

การประชาเสวนาหาทางออก  

ระดับประเทศ 

จำนวน 85 2 87 

ร้อยละ 97.7 2.3 100.0 
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แผนภูมิ5.5แสดงค่าร้อยละการเปลี่ยนวิธีพูดคุยของคนในชุมชน

หากได้มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนา(จากเวทีระดับประเทศ)

“ประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย หากได้มาเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก” 

พบว่า โดยภาพรวมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากการเข้าร่วมฯครั้งก่อน เมื่อผ่านการเข้าร่วมมี

ผู้ตอบที่คิดว่า สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีพูดเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 97.7 โดยมีความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยที่น่าสนใจ ดังนี ้

  ข้าราชการบำนาญเพศหญิงวัยราวห้าสิบปีชาวอุตรดิตถ์กล่าวว่า  

“ฟังคนอื่นเรียนรู้ในเรื่องของการรับฟังแนวคิดแสดงความคิดเห็น	ทำให้หลายๆ	คน

ไม่ใช่พี่คนเดียวกล้าแสดงออกโดยเทคนิคของสถาบันพระปกเกล้า	ก็คือให้ถือลูกบอล	

เพราะธรรมดาคนอุตรดิตถ์จะไม่ค่อยกล้าแสดงออก	การเรียนรู้สามารถทำให้รู้ว่า

ประชาชนตัวน้อยๆ	อย่างพวกเรา	ก็สามารถเป็นเทียนเล่มหนึ่งที่จุดประกายในเรื่องของ

การหาทางออกให้กับประเทศไทยได้”	



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา 1��

สถาบันพระปกเกล้า

  ชายผู้พิการทางขาวัยสามสิบปีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นว่า  

“ผมเป็นคนเดียวที่ไม่เคยจับไมค์	คนพิการเป็นคนแรกที่ถูกลืมและเป็นคนสุดท้าย	

ที่คิดถึง	สิ่งที่ผมดีใจที่สถาบันพระปกเกล้าให้โอกาสผม	ผมได้ข้อคิดใหม่การพัฒนา	

บ้านเมือง	ถ้าพัฒนาตัวเราไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นไม่ได้	เราต้องรู้ก่อน	ทุกคำถาม	

มีคำตอบบางทีอาจจะถูกใจคนฟังหรือไม่เราไม่สามารถรับรู้ได้	กิริยาท่าทางต่อหน้า	อาจจะ

ไม่เสนอให้เราเห็น	คนถูกใจจะแสดงออกแต่คนไม่ถูกใจจะแสดงออกเมื่อเขาไม่อยู่กับเรา	

ผมได้สิ่งดีๆ	เวทีนี้ผมตามมาหลายปีแล้ว	ทุกคนมาจากต่างที่ต่างทัศนะคติแต่ดีใจทุกคน

หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคนมีอำนาจ	เราต้องติดตามว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์หรือไม่”	

  ขณะที่นายทหารชาวขอนแก่นอายุราวสี่สิบปีอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“สิ่งที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่ทันเหตุการณ์	เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนในสังคมที่แตกแยก

ด้านความคิด	เราคิดว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะ	เราได้มองภาพรวมของประเทศชาติเรา		

เราได้เรียนรู้จากที่นี่คิดว่า	ความขัดแย้งต่างๆ	เรามองปัญหามันน่าจะมีการแก้ไขง่ายขึ้น	

ทุกคนต้องหันมาพูดคุยกันฟังกันที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกันมากๆ	เข้าใจคนอื่นด้วย	

ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักเราต้องเอา	ตัวเราสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยกันในการแก้ไขปัญหา

ฝ่าฟัน	สิ่งที่กำลังเกิดด้วยไม่เฉพาะปัญหาประเทศชาติอย่างเดียวและปัญหาความขัดแย้ง	

ในสังคมเราคิดว่าเราจะทำได้ดีขึ้นครับ”

  โดยสรุปประชาชนมีความคิดเห็น ต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย คือ 

 (1)  ประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาทำให้กล้าที่จะแสดงความ  

คิดเห็นมากขึ้นและได้เรียนรู้ถึงวิธีการพูดและการฟังที่ดี 

 (2)  ประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาทำให้เป็นผู้พูดที่ดีใช้เหตุผล  

มากกว่าอารมณ์ในการแสดงความเห็นต่างๆ 

 (3)  ประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและเกิดความเข้าใจระหว่างกัน 

  นอกจากนี้ หากสอบถามในประเด็นของการสร้างการมีส่วนร่วมจาการใช้ 

“กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้หรือไม่”   

ได้ผลดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง5.9แสดงร้อยละความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้(จากเวทีระดับประเทศ)

ภาพรวม ได้ ไม่ได้ รวม

การประชาเสวนาหาทางออก  

ระดับประเทศ 

จำนวน 86 1 87 

ร้อยละ 98.9 1.1 100 

 

แผนภูมิ5.6แสดงค่าร้อยละความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้(จากเวทีระดับประเทศ)

  เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนได้หรือไม่นั้น พบว่า โดยภาพรวมเห็นว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ หลังจาก  

การเข้าร่วมเวทีฯ ระดับประเทศมีผู้ตอบว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นจากครั้งเดิม 

เป็นร้อยละ 98.9 สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกระบวนการที่สะท้อนผ่านการเข้าร่วม

เวทีไว้อย่างน่าสนใจ เช่น 
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  ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  

“เคยผ่านเวทีสานเสวนาแบบนี้มาแล้ว	เมื่อปีที่แล้วไปของสถาบันพระปกเกล้า	

ที่ศูนย์ราชการ	คือได้บรรยากาศครั้งแรกคิดว่าเราคงไม่เข้าใจ	ว่ามันคืออะไรสานเสวนาคือ

อะไร	มาอยู่ที่เวทีแบบนี้คือมีคำศัพท์ใหม่ๆ	สานเสวนาเป็นคำศัพท์ที่เรายังไม่เข้าใจ	แต่พอ

มาครั้งแรกแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดเราเป็นเยาวชนคนหนึ่งเราก็ยังเข้าใจได้กับ

ภาษาที่ใช้	วิทยากรที่อบรมทำกระบวนการในครั้งนี้สามารถสื่อสารให้กับคนที่มาร่วม	

อบรมครั้งนี้เข้าใจง่ายขึ้น	คือดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้	กับครอบครัวได้	เช่น	เรื่องเกม

เกาะสวาดหาดสวรรค์มันจะช่วยให้	เรารู้จักคิดวิเคราะห์ซึ่งบางครั้งสมองเราอาจจะไม่ได้

คิดอะไรเลย”	

ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า  

“มีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องแลกเปลี่ยนเป็นระบบ	พูดแม้กระทั่งประธาน	

ไม่เปิดไมค์ให้ก็ยังตะโกน	แต่ที่นี่สอนให้เป็นระบบ	อาจจะถือลูกบอล	อาจจะถือ	เมจิก	

อุปกรณ์อยู่กับใครมีสิทธิพูด	เป็นการสอนให้ประชาชนเปิดใจกว้างในการรับฟังมากกว่าพูด

เมื่อตัวเองรับฟังแล้วก็มีหน้าที่	การพูดต่อให้คนอื่น	เหมือนประธานยังไม่สั่งต้องมี

มาตรการลงโทษ”

  นอกจากนี้ ชายชาวบ้านอายุประมาณหกสิบปีจากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า  

“ผมชื่นชมสถาบันพระปกเกล้า	มีเนื้อหานำมาพูดคุยกันเกี่ยวกับทางการเมือง	

เรื่องการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการตรวจสอบอำนาจ	เราก็สามารถมีผลได้สี่ประเด็น

ออกมา	เรามีประเด็นใหม่เลยคือ	การเข้าสู่อำนาจ	กระบวนการนี้สอนไม่ได้	แต่เราได้รับ

โดยการทำเอง	แต่เราทำเองอยู่ในองค์กร	ประสิทธิภาพวินาทีสุดท้ายยังมีเลย	เรายังรู้ด้วย

ตนเองเราจำได้ชัดเจนเราน่าจะทำต่อในพื้นที่	ผมขอฝากท่านน่าจะเดินหน้ากระบวนการ

สานเสวนา	ให้กระบวนการแพร่ออกไป	ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ”

  ทั้งนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กล่าวคือ เมื่อได้เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกแล้วประชาชนเห็นว่าการเข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาทำให้เกิดการเปิดใจกว้างในการมีส่วนร่วมทั้งรับฟังผู้อื่นและการแสดงความเห็นที่ใช้

เหตุผลมากยิ่งขึ้น และเห็นว่ากระบวนการประชาเสนาเป็นกระบวนการที่จะสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนได ้
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โดยสรุป ผลจากการทำแบบสอบถามเพื่อทราบทัศนคติของผู้เข้าร่วมหลังการเข้าร่วมเวที 

พบว่า ในเวทีภาพรวมการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ ทำให้มีการเปลี่ยน  

วิธีการพูดคุย โดยมีการใช้หลักของกระบวนการนี้เพิ่มมากขึ้น รวมถึง คิดว่ากระบวนการนี้ทำให้

ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและกล้าแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ ความคิดเห็นมากขึ้น   

ผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดคุยโดยใช้หลักกระบวนการเพิ่มขึ้นมาจากเดิม การพูดคุย  

โดยยึดหลักกระบวนการเป็นสำคัญ การแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามรูปแบบกระบวนการ   

ผู้เข้าร่วมต่างแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งวิธีการพูดคุยยังเน้น

ให้ความสำคัญกับกระบวนการ    

สำหรับแนวคิดต่อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาและแนวทางการหาทางออกนั้นจากการจัด  

กลุ่มความคิดของผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1) ด้านเผด็จการและความรุนแรง 2) ด้านสันติวิธี 3) ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล   

4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ 5) ด้านการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข โดยพบว่า ปัจจัยที่  

ผู้เข้าร่วมอยากเห็นยังคงเป็นการบังคับใช้กฎหมาย รองลงมา คือ การใช้หลักสันติวิธี และการให้

อภัยโดยปราศจากเงื่อนไขที่ประชาชนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังยึดการใช้หลัก  

สันติวิธี เพราะสามารถอาจลดการใช้ความรุนแรงลงได้ในการแก้ไขปัญหาปัญหาสังคม ประชาชน

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายโดยใช้หลักสันติวิธีเป็นขอบเขตของสังคม การให้

อภัยกันโดยปราศจากเงื่อนไขยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ประชาชนยังให้ความสำคัญ การลดใช้

ความรุนแรงและการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ การใช้เผด็จการและความรุนแรง

เป็นภาพรวมที่ประชาชนอยากให้ลดน้อยลงจากเดิม เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของสังคม  

 

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการสร้างความ

ปรองดองการเสนอภาพทางออกของประเทศไทยที่เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี

การแก้ไขปัญหาสังคมภายใต้ภาพอนาคตที่ประชาชนอยากเห็นโดยยึดหลักกระบวนการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อสามารถนำมาใช้ได้จริง
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ผลการศึกษาดังที่ได้นำเสนอโดยละเอียดแล้วในบทที่ผ่านๆมาถือเป็นหลักฐานที่ช่วย

ยืนยันว่าการพูดคุยหาทางออก(DeliberativeDialogue)เป็นหัวใจของการสร้าง

ความปรองดองและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองบทนี้เป็นการสรุปและ

อภิปรายผลการศึกษาโดยภาพรวมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการนำแนวทาง

การจัดการปัญหาความขัดแย้งและภาพอนาคตการเมืองของประเทศไทยที่ได้จากการจัด

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกและการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามภายใต้

โครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและในทางปฏิบัติ



1��

สถาบันพระปกเกล้า

สรุปอภิปรายผลและเสนอแนะ
 

 

 

 

6.1สรุปและอภิปรายผล

โครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ในลักษณะ “เวทีประเทศไทย” โดยใช้

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) และแบบสอบถามก่อน-หลังการ  

เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการศึกษาเพื่อหาแนวทาง

ในจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและค้นหาอนาคตของประเทศและระบอบประชาธิปไตย

ที่สังคมไทยปรารถนา และต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

โดยการร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อระบอบการเมืองการปกครองและปัญหาทางสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

การวิจัยนี้ ซึ่งแบ่งวิธีดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องค่านิยม

ประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองของคนไทย หลักการสำคัญในการบริหารกิจการ

บ้านเมือง เช่น หลักธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐ-นิติธรรม ฯลฯ ตลอดจนแนวคิดในเรื่อง

ความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้ และประชาธปิไตยแหง่การประชาเสวนาหาทางออก  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ด้วยการจัดกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก โดยมี

การเตรียมการสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเตรียมการเอกสารที่ใช้สำหรับ  

การจัดเวทีประชาเสวนาและจัดทำแบบสอบถามประชาชนก่อนและหลังการเข้าร่วม

กระบวนการ 

 3. การเตรียมทีมงานและฝึกอบรมทีมงาน ผู้ทำหน้าที่ผู้เอื้อกระบวนการ  

 4. การเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

  กลุ่มที่1:ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้จากการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมเวทีในแต่ละจังหวัด โดยเริ่ม

จากการสุ่มเลือกตำบลตัวอย่างจากรายชื่อตำบลทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ มาในจำนวนที่คิด

เป็นร้อยละ 20 ของจำนวนตำบลที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น จากนั้นนำรายชื่อของประชาชน
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ทั้งหมดในตำบลที่สุ่มได้มาจัดทำบัญชีรายชื่อสำหรับการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม โดยใช้วิธีการ

สุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มนี้จำนวน 80 คน 

 กลุ่มที่2:เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษาเป็นการเฉพาะ ซึ่งใน

โครงการนี้กำหนดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ และผู้นำกลุ่มที่

ปรากฏชัดในสังคม รวมทั้งนักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน   

ภาคประชาสังคมที่สนใจประเด็นที่จะมีการประชาเสวนากันในเวทีเป็นการเฉพาะ 

จำนวน 20 คน 

  การกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเฉพาะนี้ เพื่อมั่นใจได้ว่ากลุ่มต่างๆ ที่มีความ

เคลื่อนไหวและมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชาเสวนาหาทางออกมิได้

ถูกละเลย และเป็นการเปิดโอกาสให้พลังเงียบทั้งหลายได้มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วย   

แต่จำนวนของผู้เข้าร่วมในกลุ่มนี้ต้องไม่มากจนมาครอบงำความคิดของผู้อื่น และ  

อาจทำให้กระบวนการล้มเหลวในที่สุดเพราะการประชาเสวนาหาทางออกจะกลายเป็น

ช่องทางที่เป็นคุณกับบางกลุ่มแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 5.  การเก็บข้อมูลด้วยการจัดเวทีประชาเสวนา โดยการดำเนินการด้วยกระบวนการ  

แบบเปิด ณ สถานที่จัดประชุมในพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวย  

ความสะดวก และเครื่องมืออุปกรณ์ คณะผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิด

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ภายใต้บรรยากาศที่ทุกฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันได้อย่างสันติ และเคารพในความคิดเห็นของกันและกันด้วยความรู้สึกว่า

ทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเข้าไป

ร่วมในกระบวนการปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้เอื้อกระบวนการ  

การดำเนินการในส่วนนี้จะทำควบคู่ไปกับการใช้แบบประเมินก่อน-หลังการเข้าร่วม

กระบวนการ เพื่อที่จะทราบว่ากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น  

ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมหรือไม่ และการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกได้ช่วยเปลี่ยน

ทัศนคติหรือความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  

ผลการศึกษา สามารถสรุปโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ผลการศึกษา  

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 12 จังหวัด และผลการศึกษาจากการจัดเวทีประชาเสวนา  

หาทางออกระดับประเทศ        

 6.1.1 ผลการศึกษาการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก12จังหวัด

  ผลการศึกษาการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก 12 จังหวัด เป็นกระบวนการเก็บ

ข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,117 คน   
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  6.1.1.1ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนา

ในสายตาของประชาชน

     ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนา  

ในสายตาของประชาชนโดยภาพรวม จาก 12 เวที พบว่า สิ่งที่ประชาชนปรารถนาเป็นลำดับแรก

คอื สงัคมแหง่ความปรองดองและสามคัคีกลา่วคอื สงัคมไทยมสีนัตสิขุ สงบสขุ มคีวามปรองดอง 

รักสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสี อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา ลืมอดีต

และให้อภัยกัน มีเมตตาธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน พูดคุยและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ด้วยเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้ความรุนแรงและชี้ว่าคนอื่นผิด ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น

หลักและมาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติภาพ เพื่อให้สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พัฒนาได้อย่างมี

เสถียรภาพและคนไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งทาง  

การเมืองยังเป็นประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความห่วงกังวลและต้องการให้สังคมไทยหลุดพ้น

จากสภาพปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว สอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา1  

ที่ชี้ประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ใน

ประเทศไทยอย่างยืดเยื้อยาวนานร่วมศตวรรษนั้นอาจพัฒนาเป็นความขัดแย้งที่ร้าวลึก และลุกลาม

บานปลายจนกลายความแตกแยกระหว่างคนไทยด้วยกันจนยากที่จะกลับฟื้นคืนดีหากไม่เร่งสร้าง

กระบวนการปรองดองที่ทุกฝ่ายหันมาแก้ปัญหาร่วมกันด้วยเหตุและผล โดยคำนึงถึงประโยชน์

สุขร่วมกันของผู้คนทั้งสังคม 

     ส่วนลำดับที่สองที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกปรารถนา 

คือ สังคมที่มีศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมที่มีศีลธรรม คุณธรรม และมีคุณภาพ 

ปฏิบัติตามหลักศาสนา เช่น ศีลห้า พรหมวิหารสี ่มีหิริโอตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 

และภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนปรารถนาเป็นลำดับที่สาม คือ สังคมที่มีธรรมาภิบาล

โดยเน้นไปที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การยอมรับการตรวจสอบโดยประชาชนให้สามารถ  

ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ และสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนด

นโยบาย ควบคู่กับการจัดการให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ไม่มีระบบอุปถัมภ์ ลดการเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกพ้อง ปราศจากการคอรัปชั่น โกงกินรวมถึงคนไทยทุกคนทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่

ของรัฐ และนักการเมืองต้องมีคุณภาพและความรับผิดชอบ  

     ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชนปรารถนาทั้งสองประการ ในแง่หนึ่ง 

แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้เข้าร่วมกระบวนการมองว่ารากเหง้าของปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง  

ที่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง เกิดจากความหย่อนยานในเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมของคนไทย  

 1  ดู ตัวอย่างบทวิเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษียร เตชะพีระ (2553) ยุทธพร อิสรชัยและคณะ 

(2553) วรรณภา ติระสังขะ (2555) สถาบันพระปกเกล้า (2555) Chairat (2010) Ockey (2009) Thitinan 

(2008) ฯลฯ 
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ทุกระดับ การนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันตามทัศนะของ  

ผู้เข้าร่วมเวทีจำนวนมากจึงหวังพึ่งพาคำสอนตามหลักศาสนาที่ทุกศาสนามุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 

นอกจากนี้ ความปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีธรรมาภิบาลนั้นได้สะท้อนให้เห็นในอีกแง่หนึ่ง

ว่าผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าปัญหาการทุจริตหรือคอรัปชั่นเป็นประเด็นปัญหาที่คอย

บั่นทอนสังคมประชาธิปไตยของประเทศไทย และสะท้อนแนวโน้มที่ดีว่าสถานการณ์การรับรู้และ

ทัศนคติต่อการทุจริตจากการสำรวจที่ผ่านมา เช่น โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติ

แห่งชาติ (2555) ที่ยังพบว่าประชาชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยตนเองยังมีอยู่

และมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชาชนบางส่วนมิได้ปฏิเสธการคอรัปชั่นในรัฐบาลอย่างแข็งขัน

นั้น อาจแก้ไขได้หากมีการผลักดันให้สังคมไทยมีธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง ดังที่ผู้เข้าร่วมเวทีมีความ

ปรารถนาต่ออนาคตของประเทศไทยในลำดับรองๆ ลงมา ได้แก่ ความปรารถนาให้สังคมไทยเป็น

สังคมที่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอภาคกัน รวมถึงผู้นำ

ประเทศและนักการเมืองที่มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบทั้งต่อประชาชนและส่วนรวม   

โดยประชาชนคนไทยเองนั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ และสามารถกำหนดอนาคตตนเอง

เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ซึ่งความปรารถนาเหล่านี้หากทำให้เกิดขึ้นได้แล้วย่อมเป็น  

ส่วนประกอบสำคัญในการหนุนเสริมให้ความปรารถนาของประชาชนเรื่องสังคมธรรมาภิบาล  

เกิดขึ้นเป็นจริงได้อีกทางหนึ่ง  

  6.1.1.2ผลการทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

     ผลการทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก  

โดยใช้แบบสอบถามก่อน-หลังการเข้าร่วมกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก ปรากฏว่า   

ตลอดกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งหมดมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนารวม 

868 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก 895 คน  

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

เห็นว่าการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนวิธีการพูดคุยของ  

ผู้เข้าร่วมไปตามแนวทางที่กระบวนการได้ออกแบบและวางกติกาไว้มากขึ้น และส่วนใหญ่ยังมี  

ความเห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกได้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก

ขึ้น กล้าแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ และความคิดเห็นมากขึ้น และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ ดังผลการวิเคราะห์แบบสอบถามที่พบว่า

ก่อนเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่ากระบวนการประชาเสวนา

หาทางออกสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย กล่าวคือ รู้จักรับฟังคนอื่นและกล้าที่จะพูดแสดง

ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 81.9 และภายหลังการเข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก   

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่ากระบวนการประชาเสวนาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยได้เพิ่ม

มากขึ้นเป็นร้อยละ 88.8 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในประเด็นความคิดเห็นต่อ

กระบวนการประชาเสวนาวา่สามารถสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนไดห้รอืไมย่งัพบเพิม่เตมิอกีวา่ 
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ก่อนเข้าร่วมการประชาเสวนานั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่ากระบวนการประชาเสวนาสามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 92.8 และภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการ ความคิดเห็น

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.6 ผลการศึกษาเหล่านี้นับเป็นการยืนยันผลจากการนำกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออกไปใช้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งจากประสบการณ์  

ในต่างประเทศและของประเทศไทยในอดีต2 ที่เคยสรุปไว้อย่างสอดคล้องเกี่ยวกับจุดเด่นของ

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกที่มิใช่เพียงการนำคนจำนวนมากๆ มาอภิปรายเพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีระหว่างกันเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงปรับเปลี่ยน

วิธีคิด วิธีพูดคุย และวิธีการพิจารณาปัญหาสาธารณะที่ซับซ้อนและมีความเห็นต่างของผู้คน  

ในสังคมจนไม่สามารถตัดสินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้โดยง่าย  

     ดังนั้น การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกสามารถเป็นส่วนหนึ่ ง  

ในกระบวนการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองในสังคมไทยและสามารถแก้ไขปัญหาของสังคม

ได้หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนี้มากขึ้นและมีการนำไปใช้ให้ถูกหลัก  

อย่างกว้างขวางขึ้น 

     นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งของผู้เข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกจากแบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวที พบว่า 

แนวทางที่ดีที่สุดของการหาทางออกให้ประเทศไทยที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนมากที่สุด   

คือ การบังคับใช้กฎหมาย รองลงมา คือ การใช้หลักสันติวิธี และการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไข 

(ที่ประชาชนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น) สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความ

สำคัญกับกฎหมาย แต่การใช้หลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากมองว่าเป็น  

วิธีการที่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกันได้ ในการแก้ไขปัญหาปัญหาสังคม ประชาชน

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายโดยใช้หลักสันติวิธีเป็นขอบเขตของสังคม การให้

อภัยกันโดยปราศจากเงื่อนไขยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ประชาชนยังให้ความสำคัญ การลดใช้

ความรุนแรงและการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ การใช้เผด็จการและความรุนแรง

เป็นภาพรวมที่ประชาชนอยากให้ลดน้อยลงจากเดิม เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของสังคม            

  6.1.1.3 ผลการศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

และอนาคตทางการเมืองไทยที่ประชาชนไทยปรารถนา

            แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทาง  

การเมืองไทยที่ประชาชนไทยปรารถนามากที่สุดเป็นลำดับแรก คือ การสร้างค่านิยมธรรมาภิบาล 

ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลสากล และการผสมผสานหลักการที่สังคม

 2  ตัวอย่างผลการศึกษาและบทเรียนจากการนำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปใช้ที่สรุปตรงกัน  

ในประเด็นนี้ เช่น Bohman (2000) Fishkin (2009) วันชัย วัฒนศัพท์และคณะ (2554) ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

(2555) สถาบันพระปกเกล้า (2553) และอาดัม คาเฮน (2551) 
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ไทยยึดถือกันมาอย่างยาวนาน โดยการปลูกฝัง สร้างและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรม ความดี บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก

จากในครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ การสร้างค่านิยมธรรมาภิบาลที่ผู้เข้า

ร่วมเวทีให้ความสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

โดยการ ประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสารความรู้ และจัดอบรมผู้นำครอบครัว ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน 

และนักการเมือง การรวมตัวของประชาชนเป็นเครือข่ายร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ยกย่องเชิดชูและชวนคนดีมาสร้างประโยชน์แก่แผ่นดิน และการจัด

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม การเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาที่เน้นหิริโอตัปปะและศีลห้า

ทุกเดือน ตลอดจนการสร้างค่านิยมใหม่ให้นับถือคนดี ไม่นิยมชมชอบหรือสรรเสริญคนมีอำนาจ

หรือเงิน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการสร้างค่านิยมธรรมาภิบาลดังกล่าว  

ในความเห็นของผู้เข้าร่วมกระบวนการส่วนใหญ่คือ ครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้นำสถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา และสื่อมวลชน 

     แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทางการ

เมืองไทยที่ประชาชนไทยปรารถนามากที่สุดเป็นลำดับที่สอง มี 3 แนวทาง ดังนี้ 

              (1) การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ  

              ผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกเสนอให้มีการจัดเวทีประชาเสวนา

หาทางออกในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ และเสนอให้มีการ

จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกในกลุ่มอื่นๆ เช่น ส.ส. ส.ว. นักการเมือง องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น เยาวชน องค์กรเอกชน และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการจัดการสานเสวนาให้  

คู่ขัดแย้งมาพูดคุยกันโดยมีคนกลางที่น่าเชื่อถือดำเนินการ ร่วมกับเวทีประชาเสวนาหาทางออก  

ในชุมชนหรือเวทีชาวบ้านจัดเพื่อให้มีการปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาของชุมชนด้วยเหตุด้วยผล 

สร้างความปรองดองในชุมชน และจัดทำนโยบายและออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและให้นำ

ผลการประชาเสวนาเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยผู้เกี่ยวข้องในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก  

ที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการเห็นว่าควรเข้ามามีบทบาทหลัก ได้แก่ ครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้นำสถาบัน

การศึกษา สถาบันศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล สถาบันพระปกเกล้า และสื่อมวลชน 

              (2) การจัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

     ผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกเห็นว่าการจัดให้มีหรือปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรวิชาศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทุกระดับเป็นแนวทางที่สามารถนำประเทศไทยออกจากปัญหา

ความขัดแย้งได้ โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กผ่านการอบรมสั่งสอนและการมีแบบอย่างจากผู้นำ

ครอบครัวผู้นำชุมชน และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนอื่นของสังคม เพื่อทำให้เข้าใจ
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เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และการยอมรับความคิดเห็น  

ที่แตกต่าง โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับระบบการศึกษาทั้งระบบ ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย 

บุคลากร และแบบเรียนบ่อย รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของครู ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการจัดให้มีหรือ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอนี้ คือ ครอบครัว ครูอาจารย์ ผู้นำ สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล สถาบันพระปกเกล้า และสื่อมวลชน 

     (3) การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองในชุมชน 

              นอกจากข้อเสนอให้มีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับและ

การจัดให้มีหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกเสนอว่าทางออก

จากปัญหาความขัดแย้งที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งคือการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน   

ในลักษณะของการสร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองโดยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ทำเรื่อง

เศรษฐกิจปากท้องก่อนเรื่องการเมือง การเริ่มต้นปฏิบัติที่ตนเองและรวมพลังคนในบ้าน จัดตั้ง  

เป็นคณะทำงานระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล เพื่อลงมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ร่วมกันจัดทำ ให้มี

องค์กรภาคประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากภาคประชาชน โดยภาค

รัฐรับฟังข้อคิดเห็นด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องเริ่มที่การปรับทัศนคติของตนเอง และ

เริ่มปฏิบัติทันที คิดดี พูดดี ทำดี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันเองในชุมชน คือ 

ตัวเอง ประชาชนทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา 

           แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและอนาคตทาง  

การเมืองไทยที่ประชาชนไทยปรารถนามากที่สุดลำดับที่สาม คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะและการตัดสินใจสำคัญๆ ได้ตั้งแต่  

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงฉันทมติและร่วมตรวจสอบ โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กติกา กฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาขององค์กรอิสระและการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อการ

ยอมรับและการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปปช. กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรอิสระทำ

หน้าที่ตรวจสอบว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส  

ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่อสาธารณะ   

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ รัฐบาล รัฐสภา ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง ชุมชนประชาชนทุกคน และสื่อมวลชน 

     ในส่วนของประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกเองได้มี

การนำเสนอสิ่งที่ตนเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการดังนี้

           (1) การรวมตัวเป็นเครือข่าย คณะทำงานและเอาตนเองไปมีส่วนร่วม  

ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อดำเนินการต่างๆ  
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     (2) ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างทีดีและ

เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีเพื่อรักษารากเหง้าของบรรพบุรุษ พึ่งพาตนเอง รู้จักค่าของเงินและ

ใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า รวมถึงนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

     (3) การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย

หรือสินค้ามีลิขสิทธิ์และใช้มาตรการทางสังคมกดดันผู้กระทำผิด  

     (4) ช่วยประชาสัมพันธ์ความดี คนดี โดยการยกย่องเชิดชูคนดี   

สร้างบุคคลต้นแบบ สนับสนุนคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

     (5) เลือกผู้แทนที่ดี มีความรู้ความสามารถด้วยวิจารณญาณของตนเอง 

สร้างผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย  

     (6) การส่งเสริมสนับสนุนสื่อคุณภาพ สื่อสันติ และให้รางวัลสื่อคุณธรรม 

และตนเองจะรับฟังข้อมูลข่าวสาร โดยไตร่ตรองให้ถูกต้องและไม่ก่อปัญหาให้สังคม 

     (7) ไม่จับกลุ่มต่อต้าน ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ถ้ามีปัญหาจะมาไกล่เกลี่ย  

โดยวางตัวเป็นกลาง 

 6.1.2 ผลการศึกษาจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ

  กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ ได้

ดำเนินการไประหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร 

โดยการเชิญผู้ที่เคยเข้าร่วมในเวทีประชาเสวนาที่ผ่านมาทั้ง 12 จังหวัดมาเข้าร่วม รวมผู้ให้ข้อมูล

ทั้งสิ้น 108 คน  

  6.1.2.1 ผลการศึกษาภาพอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยที่พึงปรารถนาใน

สายตาของประชาชน

     พบว่า สิ่งที่ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ 

ปรารถนามากที่สุดคือสังคมแห่งความปรองดองและสามัคคี กล่าวคือ คนไทยไม่ขัดแย้ง ไม่ใช้อคติ 

ลดความเห็นแก่ตัวให้อภัย ปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผล รวมถึงการยอมรับความเห็นต่างเพื่อให้

คนไทยอยู่ดีมีสุข กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด โดยประชาชนต้องร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อม

ของสังคมที่มีคุณภาพ เช่น การสร้างระบบการศึกษาที่ดี สร้างสังคมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล   

หลักศีลธรรม หลักกฎหมาย ขจัดปัญหายาเสพติดในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยการเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนตนเอง 

ซึ่งเริ่มต้นจากตนเอง สู่ครอบครัวและชุมชนตามลำดับ 
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            อย่างไรก็ตาม ในระดับประเทศนั้นประชาชนปรารถนาจะเห็นการปฏิรูป  

ในทุกๆ ด้าน เช่น กฎหมาย ระบบราชการ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 

สื่อมวลชน เป็นต้น โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและมีความโปร่งใส  

เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและสร้างการยอมรับในการบังคับใช้เพื่อเป็นไปตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งประชาชนเองก็ต้องเริ่มปฏิรูปตนเองก่อน เช่น การรู้จักหน้าที่ตาม

กฎหมาย ดังนั้นหาก ประชาชน นักการเมือง สื่อสารมวลชนหรือทุกภาคส่วนร่วมมือกันยึด

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก็จะเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน           

  6.1.2.2ผลการศึกษาทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหา

ทางออกระดับประเทศ

            การทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเวที

ระดับประเทศเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

หลังการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกทั้งหมด 90 คน 

            ผลวิเคราะห์แบบสอบถามของประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนา  

หาทางออกระดับประเทศ พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบประสิทธิผลของกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออกในเวทีระดับจังหวัด กล่าวคือ หลังการเข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออก 

ประชาชนเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดของแนวทางในการหาทางออกประเทศ คือ การบังคับใช้กฎหมาย   

รองลงมาคือการให้อภัยโดยปราศจากเงื่อนไขและการใช้หลักสันติวิธี รวมถึงการใช้หลักคุณธรรม

และธรรมาภิบาล ส่วนการใช้ความรุนแรงนั้นประชาชนให้ความสำคัญน้อยที่สุด นอกจากนี้   

ผลวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมการประชาเสวนาระดับประเทศ พบว่า หลังการประชา

เสวนาหาทางออกประชาชนเห็นว่ากระบวนการนี้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุย กล่าวคือรู้จักรับ

ฟังคนอื่นและกล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 97.7 ส่วนผลวิเคราะห์แบบสอบถาม

ในประเด็นความคิดเห็นต่อกระบวนการประชาเสวนานั้นสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ได้หรือไม่ หลังการเข้าร่วมประชาเสวนาหาทางออกพบว่าประชาชนเห็นว่ากระบวนการประชา

เสวนาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 

  6.1.2.3ผลการศึกษาการค้นหาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองและอนาคตทางการเมืองไทยที่ประชาชนไทยปรารถนา

            แนวทางสู่ภาพอนาคตที่ประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออก

ระดับประเทศต้องการให้มีการดำเนินการได้เน้นไปที่การสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม

เช่นเดียวกับแนวทางที่สรุปได้จากเวทีระดับจังหวัด 12 เวที โดยผู้เข้าร่วมการประชาเสวนา  

หาทางออกระดับประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  

ที่ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยภายในครอบครัว การส่งเสริมการเรียนการสอน

เรื่องสิทธิเสรีภาพตั้งแต่วัยเด็ก การปลูกฝังให้รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ความรู้ประชาธิปไตย 
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ธรรมาภิบาลและศีลธรรมในโรงเรียน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายในชุมชน 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และหนุนเสริมให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองได้   

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมที่เคารพกติกา ยกย่องคนดี และเป็นสังคมอุดมปัญญา 

ตลอดจนการผลักดันให้คนไทยมีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ 

โดยอาศัยเครื่องมือหลักสองประการ คือ การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ และ  

การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับกระบวนการกล่อมเกลาที่ต้องการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม 

     ในส่วนของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้ภาพอนาคตเป็นจริงได้นั้น 

ประชาชนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศส่วนใหญ่มีข้อเสนอสอดคล้องกับ  

ข้อเสนอจากเวทีระดับจังหวัดว่าต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวประชาชนทุกๆ คนในฐานะที่เป็น  

คนไทย จากนั้นจึงขยายไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ผู้นำทุกระดับ ผู้นำศาสนา ผู้พิการ นักวิชาการ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ปราชญ์ท้องถิ่น 

และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการปราบปราม  

การทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ศาล ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนัก

พระพุทธศาสนา สภาพัฒนาการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และ

สื่อมวลชน  

     ทั้งนี้ สิ่งที่ตัวประชาชนแต่ละคนจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 

คือ การเริ่มต้นจากตัวเองในการเป็นตัวอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้ มีจิตสาธารณะโดยการเข้าร่วม

กิจกรรมส่วนรวมทุกระดับและปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด

เวทีในชุมชนของตนเองโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาเป็นต้นแบบ อีกทั้งตัวประชาชนแต่ละคน

เองต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ตัดสินใจโดยถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่  

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีโดยเริ่มต้นจากกระบวนการตัดสินใจภายในครอบครัวของประชาชน

แต่ละคนเอง           

           

6.2ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาทั้งในส่วนที่ได้จากการจัดกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกและการ  

ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเวทีดังที่สรุปมาข้างต้นนับเป็นการยืนยันสมมติฐานเบื้องต้นของ

งานวิจัยนี้ที่ เชื่อว่าการหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อป้องกันมิให้

ประชาธิปไตยของประเทศไทยถึงทางตันนั้น ต้องก้าวให้พ้นจากการดำเนินการในรูปแบบเดิมๆ   

ที่ยังไม่สามารถนำสังคมไทยให้หลุดพ้นจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานได้ ไปสู่การใช้

กระบวนการใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่หรือจัดทำเวทีสาธารณะในรูปแบบที่ไม่ใช่การ  
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โต้เถียงกัน ไม่เอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมและผู้เกี่ยวข้องมาเปิดใจ

รับฟังกัน ภายใต้กระบวนการที่อาศัยแนวคิดประชาธิปไตยที่เรียกว่า Deliberative Democracy 

หรือ ประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออก ที่เป็นประชาธิปไตยแห่งการมีส่วนร่วมของ

ภาคพลเมืองอย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาโดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองส่วนยังมีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยอาจสรุปได้ว่าภาพอนาคตประเทศไทยที่ผู้เข้าร่วมการประชาเสวนา

หาทางออกปรารถนาที่จะส่งมอบให้ลูกหลานคือภาพของสังคมที่คนไทยมีความสามัคคีและ  

ปรองดองกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และปลอดจากปัญหาทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะภัยยาเสพติด การบริหารจัดการในสังคมดังกล่าว

ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การยึดถือคุณธรรมจริยธรรม ความ

โปร่งใส การมีส่วนร่วม และความเสมอภาค โดยสมาชิกในสังคมตั้งแต่ประชาชน นักการเมือง 

และสื่อมวลชนต้องมีคุณภาพและยึดถือหลักการต่างๆ ที่กล่าวมาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ด้วย (ภาพ 6.1)  
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ภาพ6.1ภาพอนาคตประเทศไทยที่จะส่งมอบให้ลูกหลาน
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ภาพ 6.1 

ภาพอนาคตประเทศไทยท่ีจะสงมอบใหลูกหลาน 

ปรองดอง สามัคค ี

สังคมที่มีคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง 

ปลอดยาเสพติด 

ธรรมภิบาล 

นิติธรรม

 

  

คุณธรรม 

จริยธรรม

 

โปรงใส

 

  

มีสวนรวม

 

  

เสมอภาค

 

  

นักการเมือง 

สื่อมวลชน 

ประชาชน 
ที่มีคุณภาพ 
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ดังนั้น สิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไปก็คือการเดินหน้าประเทศไปสู่สังคมที่ดีงามตามที่

ประชาชนปรารถนา ซึ่งเมื่อประมวลจากข้อเสนอต่างๆ ของประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการแล้ว 

พบว่า ต้องอาศัยกระบวนการกล่อมเกลาของสังคมผ่านการปลูกฝัง อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ร่วมกันของคนในสังคมโดยเริ่มต้นจากระดับครอบครัวโดยพ่อแม่จะต้องมีส่วนในการปลูกฝัง

แนวคิดประชาธิปไตยให้บุตรหลานของตนเองด้วยความเข้าใจและใกล้ชิด เช่น ผ่านการเล่านิทาน

ก่อนนอน ย่อมจะส่งเสริมให้พื้นฐานของของครอบครัวเข้มแข็ง ส่วนในระดับโรงเรียนนั้นนอกจาก

จะให้ความรู้แล้ว ยังต้องมีกระบวนการบ่มเพาะคุณธรรมควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อที่จะ

ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนของ

ชุมชนเองต้องสร้างและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินการสาธารณะ

ที่จะส่งผลต่อส่วนรวมทั้งทางนโยบายหรือทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองหรือลดข้อ

ขัดแย้ง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ในระดับสังคมไทยต้องสร้างการเคารพ

กติกาและหลักกฎหมาย กล่าวคือ ต้องทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเสมอ

ภาคอย่างเท่าเทียม รวมถึงการสนับสนุนยกย่องบุคคลที่ทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยการเชิดชู   

มอบรางวัลให้เป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม ในขณะเดียวกันต้องลงโทษบุคคลที่กระทำผิดและสร้าง

ความเสียหายแก่ประเทศโดยการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการลงโทษทางสังคม ซึ่งในระดับ

ประเทศชาตินั้นการเคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ย่อมเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยล้วนยึด

ปฏิบัติ รวมถึงการเคารพรู้จักถึงบรรพบุรุษและที่มาของตนเองย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้รากเหง้า

คุณค่าแห่งตัวตนและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ได้นั้นคือการใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกผ่านการจัดเวที แล้วควรจัดเป็นหลักสูตร  

เพื่อมาเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ ประชาชนชาวไทยจึงปรารถนาจะเห็นประเทศเดินหน้า

และปรารถนาให้มีเวทีประชาเสวนาในทุกระดับและนำกระบวนการในลักษณะเดียวกับการประชา

เสวนาหาทางออกไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง (ภาพ 6.2) 
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ภาพ6.2แนวทางสู่ภาพอนาคตประเทศไทย

 

ข้อเสนอต่างๆ ของประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการดังที่สรุปมาข้างต้นแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านสังคมที่ความขัดแย้งฝังรากลึกมิใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องมีการถอด  

รื้อซ่อมสร้างตั้งแต่ระดับรากเหง้าของความขัดแย้งที่พัฒนาการมาตั้งแต่อดีต ทั้งในแง่รากฐานทาง

ความคิด วัฒนธรรมการเมือง/ค่านิยม กระบวนการทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมือง 

โดยการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงความซับซ้อนของสภาพความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ใน

ปัจจุบัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง ค่านิยม และกระบวนการที่อาจมีผลต่อการทำให้ความขัดแย้งขยายตัว

ไปสู่การใช้ความรุนแรง ความต้องการออกจากความขัดแย้ง งานวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะว่า  

การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนำแนวคิดประชาธิปไตยแห่งการประชา

เสวนาหาทางออกไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบอนาคตร่วมกันทั้งในเรื่องสถาบัน ค่านิยม และ

กระบวนการเพื่อสร้างประชาธิปไตยแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างแท้จริงในวงกว้างและ  

ลงลึกไปสู่ระดับต่างๆ มากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางสู่  

ภาพอนาคตประเทศไทยที่รวบรวมไว้ในรายงานนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล เนื่องจากผลการศึกษา

เกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก  

ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่ากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกคือเครื่องมือสำคัญในการ

สร้างบรรยากาศการพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจร่วมกันภายใต้กติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ และ

เกิดกระบวนการรับฟังกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมกระบวนการ  

ซึ่งอาจเป็นผู้มีความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมากก่อนเข้าสู่เวทีก็ตาม 
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ภาพ 6.2 

แนวทางสูภาพอนาคตประเทศไทย 

 

 ขอเสนอตางๆ ของประชาชนที่เขารวมกระบวนการดังที่สรุปมาขางตนแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาการเปลี่ยนผานสังคมที่ความขัดแยงฝงรากลึกมิใชเรื่องงาย และจําเปนตองมีการถอด

รื้อซอมสรางต้ังแตระดับรากเหงาของความขัดแยงที่พัฒนาการมาต้ังแตอดีต ทั้งในแงรากฐานทาง

ความคิด วัฒนธรรมการเมือง/คานิยม กระบวนการทางการเมือง และความขัดแยงทางการเมือง โดย

การสรางความตระหนักและการรับรูถึงความซับซอนของสภาพความขัดแยงที่ดํารงอยูในปจจุบัน ทั้ง

ในเชิงโครงสราง คานิยม และกระบวนการที่อาจมีผลตอการทําใหความขัดแยงขยายตัวไปสูการใช

ความรุนแรง ความตองการออกจากความขัดแยง งานวิจัยน้ีจึงมีขอเสนอแนะวาการสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของประชาชน โดยนําแนวคิดประชาธิปไตยแหงการประชาเสวนาหาทางออกไปใชเปน

เครื่องมือในการออกแบบอนาคตรวมกันทั้งในเรื่องสถาบัน คานิยม และกระบวนการเพื่อสราง

ประชาธิปไตยแหงการมีสวนรวมของพลเมืองอยางแทจริงในวงกวางและลงลึกไปสูระดับตางๆ มาก

ย่ิงข้ึนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการขับเคลื่อนเพื่อนําขอเสนอแนวทางสูภาพอนาคตประเทศไทยที่รวบรวม

ไวในรายงานน้ีไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล เน่ืองจากผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นของ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะ

ใหม่มากสำหรับสังคมไทย การจัดเวทีสาธารณะที่เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบและแนวทางภายใต้

แนวคิดประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นคำถามและจัดทำ

หนังสือสรุปประเด็น การสร้างทีมผู้เอื้อกระบวนการที่เข้าใจกระบวนการอย่างลึกซึ้ง การออกแบบ

กระบวนการคัดสรรและติดตามเพื่อให้ได้ตัวแทนประชาชนที่เป็นที่ยอมรับเข้าสู่กระบวนการ   

รวมถึงการนำผลที่ได้จากกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญและมีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น การเผยแพร่แนวคิดและวิธีการจัด

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง   

การสนับสนุนหรือดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เอื้อกระบวนการที่มีศักยภาพเพื่อให้

เกิดการนำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย

และกิจกรรมภาคประชาสังคม โดยมีการสนับสนุนให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำกระบวนการไปใช้

ในการทำงานจริงอย่างต่อเนื่องและมีการถอดบทเรียนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่งานวิจัยนี้

ปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

นำไปพิจารณาดำเนินการ  

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อวิจารณ์ประการหนึ่งต่อการจัดกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

คือเรื่องความคุ้มค่าของความคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการซึ่งในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่ม  

อาจมองว่ามิใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เวลา และมีความยุ่งยากในการที่จะทำให้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น การผลักดันผลหรือข้อเสนอ

ที่ได้จากกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเข้าสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผน

พัฒนาต่างๆ ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ การกระตุ้นให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจร่วมกันซึ่งจะเป็นช่องทางเชื่อมโยงประชาชนผู้มีจิตอาสา

ให้เข้ามาทำงานร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการตอบสนองจากผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ และ

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขึ้นอีกในอนาคต ล้วนมี  

ความสำคัญและเป็นสิ่งที่งานวิจัยนี้ต้องการชี้ให้ผู้สนใจนำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไป

ดำเนินการในอนาคตได้ตระหนักและต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างการยอมรับและลดข้อวิพากษ์วิจารณ์

ต่างๆ ตลอดจนทำให้คุณค่าของกระบวนการ กิจกรรม และผลที่ได้จากกระบวนการและกิจกรรม  

ที่จัดขึ้นภายใต้หลักการประชาธิปไตยแห่งการประชาเสวนาหาทางออกมิถูกประเมินเพียงแค่ความ

คุ้มค่าในแง่ตัวเงินเท่านั้น แต่คุณูปการซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

นั้น คือ การสร้างกระบวนการที่สมาชิกในสังคมสามารถมาร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางออก   

ผ่านการร่วมกันพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสังคม   

โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการมีความตระหนักถึงความสามารถทางการเมืองของตนเอง และมีความ

เชื่อมั่นว่าตัวเองมีศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเมืองต่างๆ ได้เท่าเทียมกับประชาชน  
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คนอื่นๆ และผลที่ได้จากกระบวนการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ประชาชนโดยภาพรวมได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก คือ 

กิจกรรมที่มุ่งทำให้คำจำกัดความอย่างง่ายของประชาธิปไตยที่ว่า “คือการปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน เพื่อประชาชน” จับต้องได้และเป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นเอง 
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1.จังหวัดขอนแก่น       

 1.1ข้อมูลพื้นฐาน

 จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 อายุเพียงสองร้อยกว่าปี   

มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยะธรรม ไม่เพียงจะเป็น

ศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา  

และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 10,885.99 ตาราง-

กิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะสูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น

ลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีที่ราบลุ่มแถบลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำพอง พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำ

ทะเลปานกลาง 

 1.1.1การปกครอง

   มีอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ  198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน                             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 225 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน   

1 แห่ง  เทศบาล จำนวน 75 แห่ง (เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 6 แห่ง 

และเทศบาลตำบล จำนวน 68 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 149 แห่ง 

 1.1.2 ประชากร

   ประชากรรวม 1,766,066 คน แยกเป็นชาย 875,013 คน หญิง 891,053 คน  

โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผลสำรวจข้อมูลสภาวการณ์ทำงานไตรมาส 3 ปี 2555 

(กรกฎาคม-กันยายน) ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีประชากรทั้งสิ้น 1,902,117 คน 

โดยแบ่งเป็น ผู้มีงานทำจำนวน 1,079,538 คน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ผู้ว่างงานจำนวน 1,669 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.15 ผู้รอฤดูกาลจำนวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของผู้อยู่ในกำลัง

แรงงาน 

 1.1.3 เศรษฐกิจ

   ปี 2553 GPP จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าจำนวน 145,372 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย

ต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) ของจังหวัดขอนแก่น ปี 2553 คือ 76,871 บาท อยู่ใน

อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ และมีพื้นที่

การเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพื้นที่จังหวัด) โดยอยู่ในเขตชลประทาน 

614,680 ไร ่(คดิเปน็รอ้ยละ 9.19 ของพืน้ทีจ่งัหวดั) จำนวนคนทำงานในภาคเกษตร 312,487 คน 

มีผู้เลี้ยงปลาจำนวน 43,484 ราย  
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 1.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดขอนแก่น

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดขอนแก่น

ระหวา่งวนัที ่24-25 กนัยายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ ในเวทนีีม้ผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 113 คน 

เปน็ผูช้าย 64 คน และผูห้ญงิ 49 คน ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประชาเสวนาหาทางออก แบง่เปน็ 2 กลุม่ 

คือ กลุ่มเฉพาะ และกลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

 1.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง15คน ประกอบด้วย 

     กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อหลากสี กลุ่ม NGOs ภาคประชาสังคม  

ตำรวจ ปราชญ์ชาวบ้าน สื่อมวลชน ภาคธุรกิจเอกชน ทหาร ผู้สูงอายุ (อาย ุ60 ปี ขึ้นไป) ผู้นำ

กลุ่มสตรี 

 1.2.2 กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง98คนมาจาก24ตำบล ประกอบด้วย 

       ตำบลดงเมืองแอม ตำบลโนนพะยอม ตำบลบ้านไผ่ ตำบลสะอาด ตำบลหนองกุง 

ตำบลดงลาน ตำบลห้วยแก ตำบลดอนช้าง ตำบลเพ็กใหญ่ ตำบลพระยืน ตำบลบ้านค้อ   

ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโนนท่อน ตำบลลอมคอม ตำบลบ้านแฮด ตำบลศิลา ตำบลวังแสง 

ตำบลหนองแซง ตำบลบ้านหว้า ตำบลพังทุย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเป็ด ตำบลเมืองเก่า   

ตำบลพระลับ        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวทีประชา

เสวนาหาทางออกจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาสังคมที่มีความสงบสุข  

มีความรัก สมัครสมานสามัคค ีปรองดอง เข้าใจซึ่งกันและกัน พูดจากันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ขัดแย้ง 

แบ่งสีให้อภัยกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีภราดรภาพ 

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความยุติธรรม มีกฎหมายที่เป็นธรรม มีการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่ม

ปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคมยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ทุกคน  

ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบ ปลอดจากคอรัปชั่น โดยเฉพาะนักการเมือง 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ระบบการศึกษาที่ดี 

ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับเช่นเรื่องประชาธิปไตย รวมถึงปรารถนาจะเห็นสังคมยึดมั่นในสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า	“ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้ง	แตกแยก	แตกต่างของขั้วความคิดโดยขาดความ

สามัคคีและผู้มีอำนาจรักษากฎหมายไม่ทำหน้าที่	กระทั่งกระทำผิดเสียเองจึงมีข้อกังขาเรื่อง	

ความยุติธรรม	อีกทั้งสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการคอรัปชั่นในทุกภาคส่วน	เช่น	การเลือกตั้งที่มีการ
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ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในวงกว้างซึ่งเป็นผลมาจากการขาดจิตสำนึกขาดหลักคุณธรรม” ฉะนั้น หากผู้นำ

และประชาชนร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์

ย่อมทำให้เกิดความสงบสุขได้ 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวขอนแก่นจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  แนวทางเสริมความรู้ จัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่  

วัยเด็กโดยมีหลักสูตรศีลธรรมหน้าที่พลเมือง หลักสูตรประชาธิปไตย หลักสูตรประวัติศาสตร์  

ชาติไทย รวมถึงเรื่องการประชาเสวนาหาทางออก อีกทั้งให้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  เริ่มจากการกำหนดกฎ ระเบียบ กฎหมายต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการร่วมคิด วางแผน และตรวจสอบ บังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน เช่น การร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยการให้ลงประชามติและฉันทา-

มติร่วมในการเห็นพ้องต้องกัน ส่วนประเด็นปัญหาการเลือกตั้งนั้น ทุกฝ่ายต้องยอมรับปัญหาและ

แก้ไขโดยแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งหรือการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง 

 (3)ด้านการเมือง

  คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำทุกระดับที่ชาวขอนแก่นเสนอไว้ คือ จะต้องเป็นคนที่มี

ความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพไม่แทรกแซงการทำงานของข้าราชการ

รวมถึงการเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจในการสร้างความปรองดองของสังคมให้เกิดขึ้น ซึ่งทั้ง

ผู้นำ ข้าราชการ ประชาชนเองต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม        

 (4)ด้านสื่อสารมวลชน

  ให้นำสื่อทุกรูปแบบมาใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องด้วย  

ความเป็นอิสระ เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ

คณะทำงานที่จะนำความรู้และกระบวนการประชาเสวนาไปใช้เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง   

ในพื้นที่ชุมชนของตนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างทั่วถึง 

 (5)ด้านสังคม

  การนำความสามัคคี ปรองดองกลับมาสู่สังคมไทย ซึ่งรัฐบาลควรจัดเวทีพูดคุยของ

คู่ขัดแย้งแต่ละกลุ่มในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
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ร่วมวางนโยบายต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่กระบวนการประชาเสวนาต่อสาธารณะให้เป็นหลัก  

ในการร่วมตัดสินใจในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ส่วนประเด็นทางด้านสังคมอื่นๆ คือการ  

ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมมีระบบการจัดการอย่างเสมอภาคกัน เช่น การจำนำข้าวมีมาตรฐาน  

เท่าเทียมกับยางพารา ให้มีตลาดกลางของแต่ละชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร และให้

ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกทั้งการจัด

บริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพ 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวขอนแก่นร่วมกันวาดฝัน

ไว้เป็นจริงได้นั้นก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้น  

จึงขยายไปยังครอบครัวของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำ  

ทกุระดบั ผูน้ำศาสนา และไดร้บัความรว่มมอืจากทกุภาคส่วน ตัง้แตห่น่วยงานภาครฐั สถานศกึษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า “อีกสองสามปี

จะเข้าสู่เออีซี สิ่งนี้แหละที่เราต้องรีบทำ รีบจบ ถึงไม่จบก็ให้ภาพมันดีขึ้น เพื่อให้เพื่อนบ้านเรา

ที่จะเข้ามาอยู่ในสมาคมเรา ถ้าเราทำได้น่าจะด ีในการที่จะเดินทางไปกับอีกก้าวกับชาติที่จะ

ร่วมกับเรา แล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นแนวทาง

นำพาประเทศเราสู่อนาคต” 
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2.จังหวัดอ่างทอง

 2.1ข้อมูลพื้นฐาน

 จังหวัดอ่างทอง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชุมชนโบราณ

ขนาดเล็กตั้งแต่สมัยทวารวดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยามีชื่อ

เดิมว่า “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้

ใกล้เคียงกันพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ มีลักษณะ  

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่

การปลูกข้าว ทำไร่ ทำนาและทำสวน และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา

และแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายแขนงที่ไหลผ่าน 

 2.1.1การปกครอง

   จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง

อ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และ

อำเภอสามโก้ ทั้งมีตำบล 73 ตําบล 513 หมู่บ้านและการปกครองท้องถิ่น 65 แห่ง ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 43 แห่ง 

 2.1.2 ประชากร

         ประชากรในจังหวัดอ่างทอง ปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 284,061 คน เป็นชาย 

136,354 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 เป็นหญิง 147,707 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ของประชากร

ทั้งหมด อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาได้แก่ อำเภอเมือง

อ่างทองและอำเภอโพธิ์ทอง 

 2.1.3 เศรษฐกิจ

       ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทอง ปี 2554 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์

มวลรวม มีมูลค่าเท่ากับ 23,502 ล้านบาท ลดลงจาก 26,653 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 

3,151 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก

การหดตัวร้อยละ 8.1 โดยเป็นการขยายตัวจากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้  

สําหรับภาคนอกการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.3 ลดลงจากการหดตัวร้อยละ 2.1 ในปีที่ผ่านมา  

ตามการหดตัวของสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคารสาขา

การขนส่ง 
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 2.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดอ่างทอง

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดอ่างทอง 

ระหว่างวันที่ 28 –29 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมซี.แอล. ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น   

100 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเฉพาะ และกลุ่ม

ที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 2.2.1 กลุ่มเฉพาะจำนวน20คนประกอบด้วย 

         กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อหลากสี กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มคน

พิการ ผู้ด้อยโอกาสชาติพันธุ์ กลุ่มผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสื่อมวลชน   

วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการพลเรือนท ตำรวจ ทหาร   

นักการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้นำกลุ่มสตร ี

 2.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง80คนจาก12ตำบล ประกอบด้วย 

   ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลชัยฤทธิ์ ตำบลสามง่าม ตำบลหนองแม่ไก่ ตำบลโพสะ  

ตำบลมหาดไทย ตำบลย่านซื่อ ตำบลศาลาแดง ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ตำบลจำลอง ตำบลศรีพราน  

ตำบลห้วยไผ่        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวทีประชา

เสวนาหาทางออกจังหวัดอ่างทอง พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาจะเห็น นักการเมือง  

ที่ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงสังคมที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและประชาชนเคารพ  

หลักกฎหมาย อีกทั้งอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมาจากเสียงประชาชน ทุกคนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสังคมแห่งความยุติธรรม 

รองลงมาคือ ปรารถนาให้เกิดความสงบสุข มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง 

เข้าใจซึ่งกันและกัน พูดจากันด้วยเหตุด้วยผล ไม่ขัดแย้ง แบ่งสีแบ่งพวก ให้อภัยกัน เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และมีภราดรภาพ ขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคมยึดหลัก

ศีลธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม ในการบริหารบ้านเมืองเพื่อให้ปราศจากการคอรัปชั่น 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือปรารถนาจะเห็นความ

ก้าวหน้าของระบบการศึกษา เทคโนโลยี การเกษตร ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับของสังคม รวมถึง

อยากเห็นสังคมยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ และไม่นำพระองค์

ท่านมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง อีกทั้งอยากเห็นสังคมที่ปราศจากยาเสพติด  

โดยผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาด 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น จึงได้

รับคำตอบว่า	“ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโดยผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพล
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รอดพ้นจากการรับโทษเมื่อกระทำความผิดซึ่งส่งผลให้เกิดการคอรัปชั่นในทุกภาคส่วน	รวมถึง

ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก” ฉะนั้น หากผู้นำและประชาชนร่วมมือกัน  

ยึดกฎหมายเป็นหลักจึงจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ประเทศไทยเจริญ

และเป็นที่หนึ่งในอาเซียน 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวอ่างทองจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านกฎหมาย

  แนวทางด้านกฎหมาย เป็นแนวทางที่ประชาชนในจังหวัดอ่างทองเสนอมาในส่วนที่

มีสาระเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เริ่มตั้งแต่ เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาขององค์กรอิสระ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนของการบังคับใช้กติกาก็ให้ทุกคนเคารพกติกาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด   

การตัดสินสิ้นสุดที่ศาลต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในส่วนของระบบกฎหมายและกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบควรมีองค์กรหรือคณะผู้ตรวจสอบดูแลเรื่องการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสถาบันโดยเฉพาะ มีบทบาทในการแจ้งความดำเนินคดีกับ ผู้ละเมิดสถาบัน 

และหากมีผู้การแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันย่อมต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด รวมถึง  

การควบคุมดูแลสื่อในการนำเสนอข่าวสาร นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขบทลงโทษให้ประหารชีวิต  

ผู้ขายยาเสพติด 

 (2)ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

  แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ประชาชนในจังหวัดอ่างทองเสนอมาโดยมีลักษณะเกี่ยวข้อง

กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทย ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ศาสนาและ  

ครอบครัวเป็นกลไกสำคัญ ได้แก่ ให้มีการปลูกฝังในสิ่งดีตั้งแต่เด็ก เริ่มจากระบบการศึกษา โดย

ครู และครอบครัวเป็นหลัก สำหรับผู้แทนของประชาชนที่ได้รับเลือกตั้ง หลังได้รับการโปรดเกล้า

ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ให้มีผู้นำทางศาสนามานำเสนอหลักธรรมทางศาสนาจากแต่ละศาสนา และให้

เข้าหลักสูตร 15 วัน หรือภาครัฐรณรงค์ต่อสาธารณะเกี่ยวกับปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนา 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของแต่ละศาสนา มีภาพสื่อความหมายถึงสิ่งที่ดีงาม รวมถึงสื่อนำเสนอภาพข่าว

หรือสิ่งที่ดีงาม และให้เพิ่มเติมวันให้คนไทยออกไปทำบุญหรือปฏิบัติศาสนกิจให้มากยิ่งขึ้น ในส่วน

ของประชาชนเองต้องมีความรู้ มีจุดยืนและศักดิ์ศรีในการไม่ขายเสียงและไม่รับเงินจากการ  

ซื้อเสียง นอกจากนี้ ในส่วนการปลูกฝังการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับสังคมไทยอีกประการหนึ่ง

ประชาชนตัวแทนในจังหวัดอ่างทองเสนอมา คือ การใช้สื่อในการรณรงค์พระราชดำรัสของในหลวง

เรื่องสามัคคี ปรองดอง เพื่อเตือนสติประชาชนให้รับรู้พระราชดำรัสของพระองค์ท่าน และ  

ให้ทุกครอบครัวยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรู้จักแบ่งปัน รู้จักการเรียนรู้อาชีพของตนเอง   

(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
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 (3)ด้านการทำงานของสถาบันและองค์กรต่างๆ

        แนวทางนี้ ประชาชนตัวแทนในจังหวัดอ่างทองเสนอมาหลายประการ ได้แก่ การให้

ประชาชนติดตามการทำงานของสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ทำงานอย่างโปร่งใส การให้ประชาชน

ติดตามการทำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ  

การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และการให้สมาชิกรัฐสภาทำงานอย่างสุดความสามารถ 

ประชาชนเลือกคนมีคุณธรรม มีประวัติไม่คดโกง เพื่อทำงานรับใช้ประชาชน        

เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวอ่างทองร่วมกันวาดฝันไว้เป็นจริง

ไดน้ัน้กค็อื รฐับาลสมาชกิรฐัสภา และกระทรวง ทบวง กรม เปน็ตน้ นอกจากนีแ้นวทางดำเนนิงาน 

ที่ประชาชนในจังหวัดอ่างทองเสนอมานี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนยังถือเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ

สร้างภาพอนาคต ดังเห็นได้จากข้อเสนอที่ว่าประชาชนจะต้องเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรม และติดตาม

การทำงานขององค์กรต่างๆ 

นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า “รักประเทศไทย เป็น

ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ดังนั้นเราจึงทำสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดนั่น

คือความหวังของทุกๆ คนที่จะอยู่กันอย่างมีความสุข” 
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3.จังหวัดบุรีรัมย์

 3.1ข้อมูลพื้นฐาน

 จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี  เชื่อม

ต่อจนถึงสมัยลพบุรี จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอำนาจลง ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็กๆ ตามป่า

หรือชายแดนเรียกว่า“เขมรป่าดง” สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2319 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-

จุฬาโลกมหาราชทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู้คน เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ 

และเมืองขุขันธ์ ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่ ณ ชัยภูมิป่าทุ่งต้นแปะเรียกว่า “เมืองแปะ” คือเมืองบุรีรัมย์

ปัจจุบัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476   

ยุบมณฑลและจัดระเบียบบริการราชการออกเป็นจังหวัด  ดังนั้นเมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นจังหวัด

บุรีรัมย ์

 3.1.1 การปกครอง

         แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 188 ตำบล 2546 หมู่บ้าน 404,940 

ครัวเรือน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 

3 แห่ง เทศบาลตำบล 57 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 148 แห่ง จำนวนประชากรทั้งสิ้น  

1,559,085 คน เป็นชาย 778,489 คน เป็นหญิง 780,758 คน 

 3.1.2 ประชากร

         ประชากรร้อยละ 89 ประกอบอาชีพเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 

4,525,383 ไร่ อาชีพที่สำคัญ คือ การทำนาเป็นอาชีพหลักของคนจังหวัดบุรีรัมย์ พืชไร่ได้แก่   

มันสำปะหลัง อ้อย ปอ และงาดำ เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ผลตอบแทน  

คุ้มค่าน่าพอใจโดยเฉพาะยางพารา โดยมีพื้นที่การเกษตรกรรมประมาณ 4,525,383 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด 

 3.1.3 เศรษฐกิจ

   รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 66,249   

ล้านบาท แยกเป็นภาคเกษตร 15,672 ล้านบาท ภาคนอกเกษตร 50,577 ล้านบาท มีรายได้

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 40,114 บาท ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ใน

ลำดับที่ 70 ของประเทศไทยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรมที่แปรรูปแล้วและเป็น

วัตถุดิบ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา โคและกระบือ สุกร และไหม 
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 3.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดบุรีรัมย์

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินโครงการ“อนาคตประเทศไทยและการเมือง  

ที่พึงปรารถนา”โดยการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-23 

พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเทพนคร โดยมีผู้เข้าร่วมเวที ทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย

ประชาชนเพศชาย 42 คน ประชาชนเพศหญิง 38 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง15คน ประกอบด้วย 

   ภาคประชาสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน สื่อมวลชน ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร 

นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี        

 3.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง67คนมาจาก17ตำบล ประกอบด้วย 

        ตำบลหนองแวง ตำบลหัวฝาย ตำบลดอนกอก ตำบลอิสาน ตำบลบ้านบัว   

ตำบลบ้านปรือ ตำบลนิคม ตำบลหนองบัว ตำบลทุ่งกระเต็น ตำบลชุมเห็ด ตำบลศรีสว่าง   

ตำบลบ้านจะนอ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านคู ตำบลจันทรเพชร ตำบลหลักเขต ตำบลร่อนทอง        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวทีประชา

เสวนาหาทางออกจังหวัดบุรีรัมย ์พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาสังคมแห่งเมตตาธรรม คือ 

การมีเมตตา ให้อภัยซึ่งกันและกัน หากรู้ว่าตนเองกระทำผิดก็ยอมรับผิด อีกทั้งอยากเห็น  

ความสามัคคี ปรองดอง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

รองลงมาคือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม มีศีลธรรม ธรรมาภิบาล เริ่มจาก  

การสร้างความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามศีลห้า โดยเริ่มในครอบครัว โรงเรียน สังคม ทั้งนี้ประชาชนและ

นักการเมืองต้องสร้างจิตสำนึกของตนเองในการรู้หน้าที่ของตนเอง รวมถึงการยึดมั่นในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิด  

การสร้างปัญญาแก่ประชาชน 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ความเป็นธรรม  

ในสังคมในการกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถจัดการตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้าง

การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและร่วมวางแผนอนาคตประเทศไทย ทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

อย่างแท้จริง อีกทั้งอยากเห็นสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ปราศจากการทุจริต  

คอรัปชั่นและปลอดจากปัญหายาเสพติด ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ใช้กระบวนการประชาเสวนา  

หาทางออกของประเทศที่กำลังดำเนินอยู ่

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น

จึงได้รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้ง แตกแยก ขาดความสามัคคีโดยประชาชน

และผู้ปกครองประเทศไม่ยึดหลักความถูกต้อง หลักศีลธรรม หลักนิติธรรมและประโยชน์ส่วนรวม
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ของประเทศ จึงเกิดการทุจริตอีกทั้งการใช้อำนาจรังแกผู้ที่ขาดความรู้นำไปสู่ความล้มเหลว  

ของกระบวนการยุติธรรม” ฉะนั้น ผู้นำและประชาชนต้องร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวม   

หลักนิติธรรมศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวบุรีรัมย์จึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านการบริหารจัดการภาคประชาชน

  ชาวบุรีรัมย์ได้เสนอให้เริ่มต้นสร้างความดี และวิถีประชาธิปไตยโดยเริ่มต้นที่ตนเอง 

และครอบครัวก่อน ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม  หากต้องการให้สำเร็จหรือเกิดขึ้นได้จริงต้องเริ่มลงมือทำ                     

เพราะเพียงแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำจะไม่มีวันสำเร็จหรือหากโยนให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นก็ไม่อาจคาด

หมายความสำเร็จได้เช่นกัน โดยเสนอให้ภาคประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง เตรียมความ

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพที่เข้มแข็ง รู้จักให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด 

ครอบครัวต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยมีกฎหมายกำหนดให้เข้าวัดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ยึดจารีต

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 

  นอกจากนี้ให้มีการจัดประชุมคณะทำงานในชุมชน เพื่อให้ชุมชนหาฉันทามติ หาวิธี

การทำงานขับเคลื่อนภารกิจของชุมชนเพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดี พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานติดตาม

และประเมินผลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมจากทุก  

ภาคส่วนให้มีเวทีสาธารณะแก้ไขปัญหาสังคมและมีคนกลางบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชวนกันลงมือทำ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ 

 (2)ด้านผู้นำผู้บริหารประเทศ

  ชาวบุรีรัมย์เสนอแนวทางให้ผู้นำควรคำนึงถึงด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่   

ปากท้องของประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ทางการเมือง รวมถึงเน้นเรื่องการพึ่งพาตนเอง และ

พึ่งพากันเองในชุมชน แทนการพึ่งพิงภาครัฐ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าไปบริหารประเทศและท้องถิ่นต้องมีการ

กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ เช่น ผู้ที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ 

ควรมีความรู้เฉพาะด้าน ออกแบบการเมืองการปกครอง และวิธีการสรรหาคนดีมาปกครอง

ประเทศโดยใช้เวทีประชาเสวนาหาทางออกในพื้นที ่

 (3)ด้านการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์

  ชาวบุรีรัมย์เสนอให้ รณรงค์ให้สมาชิกในสังคมถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด เริ่มต้นจาก

ตัวเรา สร้างครอบครัวศีลห้า ขยายไปสู่หมู่บ้านศีลห้า และสร้างเครือข่ายศีลห้า ให้เกิดขึ้นทั่วไป  

จึงจะเกิดสังคมแห่งความสุข สำหรับด้านการเมืองนั้นเสนอให้ต้องประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง  
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การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พูดจริงและทำให้ได้จริง เผยแพร่ความคิด   

ความรู้เรื่อง การประชาเสวนาต่อสังคมผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ความ

รู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และจัดอบรมในชุมชนต่างๆ โดยผู้รู้นำสู่การปฏิบัติ ให้สื่อมวลชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารชุมชน ส่งเสริมคนดี เผยแพร่ความจริงให้สังคมรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเข้าวัดโดยมีผู้นำทางศาสนาเป็นผู้สอน 

 (4)ด้านการศึกษา

  ชาวบุรีรัมย์เสนอให้ปลูกฝังเยาวชน โดยนำวิชา “ศีลธรรมและหน้าที่พลเมือง”   

นำกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กในทุกระดับชั้น และสร้างหลักคิด ค่านิยม

พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของชาต ิ

 (5)ด้านการฝึกอบรมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ชาวบุรีรัมย์เสนอให้จัดอบรมนักการเมือง ผู้นำ เช่น ส.ส./ส.ว. รวมถึงบุคคล  

ในสังคม โดยเน้นที่เยาวชน อบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นำจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการแสดงออกความคิดเห็น และหาทางออก  

ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม จัดเวทีสานเสวนาร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กร

เอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม เพื่อให้มีจิตสาธารณะ มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมทุกปี   

โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณจัดค่าย “เยาวชน” อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญพระสงฆ์

เข้ามามีส่วนร่วมผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ต้องกำหนดให้ผ่านหลักสูตรการเมืองภาคพลเมือง 

โดยสถาบันพระปกเกล้า เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติในระบอบประชาธิปไตยที่มี  

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวบุรีรัมย์ร่วมกันวาดฝัน

ไว้เป็นจริงได้นั้น ก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้น  

จึงขยายไปยังครอบครัวของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุก

ระดับ ผู้นำศาสนา อาสาสมัครชุมชน ปราชญ์ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   

ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวว่า “ทุกคนก็รัก

ประเทศชาติ อยากให้ประเทศชาติเราไปด้วยด ีนักการเมืองก็มีจิตสำนึกพัฒนาประเทศไทย  

เรา อยากให้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ ไม่ใช่อยากเป็นแค่ตัวแทนแล้วไปมีหน้ามีตาในสภา 

อยากให้เห็นความสำคัญของประชาชนชาวบ้านที่เลือกเขามาแล้ว” 

  “ทำพื้นที่ให้สมบูรณ์ เพื่อเทิดทูนวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นิยามของ ความดี คือ ศีลห้าต้องครบ มีโอกาสทำชั่วได้แต่ไม่ทำ มีวุฒิภาวะ เสียสละ และ  

มีจิตอาสา” 
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4.จังหวัดพะเยา

 4.1ข้อมูลพื้นฐาน

 เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับ  

กว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกามยาว หรือ พยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรษที่ 16 โดย  

ผู้ปกครองคือพ่อขุนงำเมือง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

อาณาจักรล้านนา เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัด

เชียงรายในฐานะอำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้น

เป็นจังหวัดพะเยานับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย  

 4.1.1การปกครอง

   ประกอบด้วย อําเภอ 9 อําเภอคือ อําเภอเมือพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอเชียงคํา   

อําเภอดอกคําใต้ อําเภอปง อําเภอจุน อําเภอเชียงม่วน อําเภอภูซาง และอําเภอภูกามยาว   

แบ่งเป็น 68 ตําบล 805 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด 1 แห่ง   เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตําบล 30 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 

39 แห่ง 

 4.1.2ประชากร

         มีประชากรทั้งสิ้น 488,864 คน เป็นชาย 238,956 คน หญิง 249,908 คน 

มีจํานวนบ้านทั้งสิ้น 175,685 หลังความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 77.16 คน/ตร.กม.   

จังหวัดพะเยามีชาวบ้านอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูงจํานวน 5 เผ่าได้แก่ เผ่าเย้า แม้วถิ่น ลีซอ 

อาข่า และชนกลุ่มน้อย 2 กลุ่มได้แก่ ไทลื้อและลาว โดยกระจายอยู่ตามอําเภอต่างๆ มีจํานวน

ประชากร 20,080 คน 

 4.1.3 เศรษฐกิจ

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 49,950 บาท อยู่ในลำดับที่ 13 ของ

จังหวัดในภาคเหนือและลำดับที่ 54 ของประเทศ สาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขา

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 9,463 ล้านบาท มีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 

1,061,921 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำนามากที่สุดประมาณ 771,147 ไร่  ที่ปลูกพืชไร่ ประมาณ 

467,906 ไร่ ที่ปลูกไม้ผล ประมาณ 81,909 ไร่ อาชีพหลักของประชากรคือ การทำนา และ  

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพที่สุดของภาคเหนือ 
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 4.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดพะเยา

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดพะเยา   

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ โรแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

78 คน เป็นผู้ชาย 47 คน และผู้หญิง 31 คน โดยผู้เข้าร่วมเหล่านี้มาจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 

กลุ่มเฉพาะอีก 15 คน และกลุ่มที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 63 คน และมีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง15คน ประกอบด้วย 

   กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อหลากสี กลุ่ม NGOs ภาคประชาสังคม 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำจิตวิญญาณ 

เยาวชน (อายุระหว่าง 13-18 ปี) ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 

ขา้ราชการพลเรอืน, ตำรวจ, ทหาร นกัการเมอืงทอ้งถิน่ ผูน้ำชมุชน (กำนนั, ผูใ้หญบ่า้น) ผูส้งูอาย ุ

(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) และผู้นำกลุ่มสตรี (เช่นกลุ่มอาชีพ, ผู้นำแรงงาน) 

 4.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง63คนมาจาก15ตำบล ประกอบด้วย 

   ตำบลห้วยแก้ว ตำบลเวียง ตำบลพระธาตุขิงแกง ตำบลป่าสัก ตำบลเชียงม่วน 

ตำบลอ่างทอง ตำบลสบบง ตำบลทุ่งกล้วย ตำบลมาง ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลศรีถ้อย   

ตำบลบ้านต๋อม ตำบลสันป่าม่วง ตำบลหงส์หิน และตำบลผาช้างน้อย           

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดพะเยาพบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาจะเห็นคนไทยรักกัน 

มีความสามัคคี ปรองดอง อยู่อย่างสงบสุข ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก พูดคุยกันได้ มีการจัดการความ

ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน มีความเสียสละ มีจิตอาสา   

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

รองลงมา คือ สังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึง  

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง มีความเสมอภาคและมีสิทธิเสรีภาพ  

เท่าเทียมกัน (มีความสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง) นอกจากนี้ อยากให้คนไทยและนักการเมือง  

ในทกุระดบัเปน็คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม ความซือ่สตัย ์มคีวามโปรง่ใส มธีรรมาภบิาล 

เป็นผู้นำที่ดี ประชาชนปฏิบัติตาม โดยทั้งประชาชนและนักการเมืองต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตน   

มีกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีกฎหมายที่บังคับเฉพาะนักการเมือง ไม่มีระบบอุปถัมภ์ และยึดหลัก

และจงรักภักดีต่อ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ 

เมื่อกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นเช่นนั้น จึงได้รับ  

คำตอบว่า “เนื่องจากประชาชนจะได้มีความอยู่ดีกินดี	สังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีความ

เจริญและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและมีเหตุผลร่วมกัน	ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ”	
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นอกจากนี้ เพราะสังคมไทยเกิดปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับจึงไม่ควรยึดติดกับสัญลักษณ์   

สีทางการเมืองต่างๆ สำหรับเหตุผลที่อยากให้ผู้นำมี ธรรมาภิบาลนั้นเพราะจะได้มีการสนับสนุน  

ที่ทั่วถึงและมีความเท่าเทียมกันในกลุ่มคนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน รวมถึง

หากสังคมมีความโปร่งใส นักการเมืองมีความซื่อสัตย์ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ได้ 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวพะเยาจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

  ควรมีการปลุกจิตสำนึกหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และมีการ  

เผยแพร่ ความรู้สิทธิหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงอบรมสัมมนาทำความเข้าใจในทุกประเด็นปัญหากับคนทุกระดับ 

เพื่ อ ให้ เกิ ดการ เรี ยนรู้ ซึ่ งกันและกัน และให้ความรู้ แก่ประชาชนในด้ านการ เกษตร 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การจัดการในด้านผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เกิดกองทุนเพื่อนำไปจัดสวัสดิการ

ให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การออกแบบ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่

ตลาดเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติลงทุน 

 (2)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน

  มีองค์กรภาคประชาชน (สภาพลเมือง หรือ สภาประชาชน) ทุกระดับเป็นองค์กร

อิสระ ไม่ขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากภาคประชาชน 

และให้ภาครัฐรับฟังข้อคิดเห็นด้านการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ ให้ประชาชนเข้ามา   

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการนำเสนอนโยบายในระดับจังหวัด รวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ร่างกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 

 (3)จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกระดับ

  จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในกลุ่มอื่นๆ เช่น ส.ส. ส.ว. นักการเมือง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้การหาฉันทามติร่วมในการแก้ไข

ข้อขัดแย้ง 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวพะเยาร่วมกันวาดฝันไว้

เป็นจริงได้นั้นก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม จากนั้น   

หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องเข้ามาให้การสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ คือ รัฐสภา รัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคม สภาองค์กรชุมชน เทศบาล 

หน่วยงานด้านกฎหมาย กรรมการปฏิรูปกฎหมาย หน่วยงานด้านการตรวจสอบ และรับข้อ  
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ร้องเรียน ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง สถานศึกษา และ สถาบันพระปกเกล้า จะต้องเป็น

หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย 

  นอกจากนี ้ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดพะเยาผู้เข้าร่วมได้กล่าวว่า “ไม่มี

เหลือง ไม่มีแดง อีกต่อไป  มีแต่พวกเรา ชาวพะเยาเท่านั้น” รวมถึง ยังได้กล่าวถึง   

ลักษณะของ “ความด ีโดยเน้นที่ การมีศีลธรรมคุณธรรม เช่น สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ และ   

สัปปุริสธรรม 7 และต้องมีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อสังคม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งหาก  

ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวด้วยความดี บ้านเมืองก็จะมีความปรองดอง มีความสามัคคี ในที่สุด” 
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5จังหวัดปราจีนบุรี

 5.1ข้อมูลพื้นฐาน

 แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัด

นครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะ  

ที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำระหว่างสงคราม ต่อมาในปีพ.ศ. 2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง

จังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ทำให้

เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก 

จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้แยกบางอำเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว

รวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,475 ไร่ 

 5.1.1การปกครอง

   แบ่งออกเป็น 658 หมู่บ้าน 65 ตำบล  7 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ และ

อำเภอศรีมโหสถ 

 5.1.2ประชากร

   มปีระชากร ทัง้สิน้ 468,342 คน เปน็ชาย 232,303 คน เปน็หญงิ 236,039 คน 

 5.1.3 เศรษฐกิจ

   การผลิต มีมูลค่า 75,676 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 165,892 บาท  

ต่อคนต่อปี จัดอยู่ในลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออกและลําดับที่ 11 ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ

สาขาการผลิตต่างๆ จะเห็นได้ว่า สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งคือ สาขาการผลิต

อุตสาหกรรม มีมูลค่า 24,865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.86 รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง 

การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน   

มีมูลค่า 24,493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.37 และสาขาการผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนเป็น

อันดับที่ 3 มีมูลค่า9,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.93 

 5.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดปราจีนบุรี

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 ณ ฮีลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ในเวทีนี้มีผู้เข้า

รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 93 คน เปน็ผูช้าย 47 คน และผูห้ญงิ 46 คน ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมประชาเสวนา 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเฉพาะ และกลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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 5.2.1กลุ่มเฉพาะเจาะจง15คนประกอบด้วย 

   กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน   

กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี 

 5.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง78คนมาจาก19ตำบลประกอบด้วย 

        ตำบลไมเ้คด็ ตำบลดงพระราม ตำบลทุง่โพธิ ์ตำบลกรอกสมบรูณ ์ตำบลหนองโพรง 

ตำบลสัมพันธ์ ตำบลท่าตูม ตำบลหาดยาง ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลโพธิ์งาม ตำบลบ้านหอย  

ตำบลประจันตคาม ตำบลนนทรี ตำบลนาแขม ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลกบินทร์ ตำบลเมืองเก่า  

ตำบลหนองกี่ และตำบลบ่อทอง        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวทีประชา

เสวนาหาทางออกจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนา สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

ความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ความถูกต้อง ปราศจากการคอรัปชั่น โกงกิน อีกทั้งปรารถนา

ให้คนไทยทุกคนทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม และมีความ

รับผิดชอบ 

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความยุติธรรม มีกฎหมายที่เป็นธรรม มีการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติสมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและ

เคารพกฎหมาย ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสงบ สันติ   

ทุกคนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง ไม่แบ่งแยกสี พร้อมรับฟังความคิดเห็นเหตุผลซึ่งกันและกัน  

สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ เรื่องความมั่นคงของ

ชีวิตในระยะยาว ปรารถนาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 

เทคโนโลยี ปลอดจากยาเสพติดและสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยทั้งนี้

ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาชีพ และลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า “ปัจจุบันเราใช้ประชาธิปไตยกันอย่างเลยเถิด เช่น การเดินขบวน ประท้วง ตีกัน  

เมื่อมีอำนาจแล้วก็ถือตนเป็นใหญ่ใช้อำนาจเกินขอบเขตและสร้างความวุ่นวาย ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

บ้านเมืองไทยจึงมีแต่ความแตกแยก และเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่น” ฉะนั้น “หากไม่มีการ

คอรัปชั่น กินบ้านกินเมือง เราก็จะมีเงินมาบริหารประเทศ” และ “ถ้าเรามีความสามัคคี   

ปรองดองกัน ชีวิตทุกคนก็จะมีความสุข เราสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี กินอิ่ม นอนอุ่น   

มีความปลอดภัยและทำให้อนาคตของประเทศทุกข้อที่อยากเห็นเป็นจริงได้” 
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สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวปราจีนบุรีจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  มีแนวทางเสริมความรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ซึ่งทำได้โดยครอบครัว พ่อแม่

ผู้ปกครองให้การอบรมสั่งสอนบุตร จัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ

ชั้นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    

เสริมการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วม เรื่องกฎหมายแก่เด็กเยาวชน และประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ และ  

ปลูกฝังให้แก่เด็ก เยาวชน รวมถึงพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้เป็นแบบอย่างด้วย ต้องลงมือทำ 

เน้นที่การพึ่งพาตนเอง อย่ารอความช่วยเหลือ 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  เริ่มจากการกำหนดกฎ ระเบียบ กฎหมายต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและประชาชน

สามารถตรวจสอบการออกกฎหมายได้ทุกขั้นตอน เช่น ระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของนักการเมือง เป็นต้น ผู้บังคับใช้กฎเกณฑ์

และกฎหมายก็ต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีความเสมอภาค ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

โดยไม่มีข้อยกเว้นและบังคับใช้โดยบุคคลที่มีความเป็นธรรมในขณะที่ประชาชนทุกคนต้องเคารพ

กฎหมายด้วย 

 (3)ด้านการเมือง

  คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำทุกระดับที่ชาวปราจีนบุรีเสนอไว้ คือ จะต้องเป็นคนที่มี

ความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์และเข้าใจในการบริหารชุมชน บริหารประเทศรู้จักแก้ไข

ปัญหา มีความเสียสละ มีคุณธรรม รับผิดชอบซื่อสัตย์ไม่โกงกิน สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่

ประชาชนได้ ต้องทำงานโดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ควรวิเคราะห์ 

ทบทวนนโยบายว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่แล้วนำไปพัฒนาให้ดี รวมถึงพร้อมรับฟังเสียงของ

ประชาชน 

 (4)ด้านสื่อสารมวลชน

  ให้นำสื่อทุกรูปแบบมาใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆ มาหนุนเสริมและกระจายความรู้

เกี่ยวกับกระบวนการประชาเสวนา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ  

คณะทำงานที่จะนำความรู้และกระบวนการประชาเสวนาไปใช้เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง  

ในพื้นที่ชุมชนของตนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างทั่วถึง 
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 (5)ด้านศาสนา

  ใช้หลักธรรม คำสอนของแต่ละศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตรู้ธรรม   

ปฏิบัติธรรมให้ตรงตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแทรกธรรมเข้าไป

ในทุกกิจกรรมของชีวิต โดยสร้างให้เป็นค่านิยมใหม่ และเริ่มปลูกจิตสำนึกนี้ตั้งแต่เยาว์วัย 

 (6)ด้านสังคม

  การนำความสามัคคี ปรองดอง กลับมาสู่สังคมไทย เราต้องทำให้คนไทยเห็นถึง

โทษของความแตกแยกแล้วหันหน้ามาร่วมมือกัน รับฟังซึ่งกันและกัน โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา  

ครอบครัวของเรา แล้วจึงขยายไปสู่ชุมชนและสังคม ซึ่งต้องปรับทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิก

ในสังคม โดยจัดให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงใช้

กระบวนการพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วยความจริงใจเป็นเครื่องมือ   

ทั้งนี้อาจเริ่มด้วยการตั้งคณะทำงานชาวปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน เช่น 

ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ผู้แทนฝ่ายปกครอง กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ นักวิชาการ ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย เป็นต้น เพื่อจัดเวทีสานเสวนาและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที ่ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน 

และเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสรุปข้อมูล วิเคราะห์ผล จัดทำ

แผนปรองดองตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และเสนอสู่ระดับประเทศ กิจกรรมนี้  

เน้นการร่วมคิดร่วมทำ ฝึกยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม  

ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังต้องหล่อหลอมให้สมาชิกในสังคมมีจิตอาสา มีค่านิยม อุดมการณ ์

และจิตสำนึกรักชุมชนจนถึงรักชาติ รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน 

รู้จักการให้คนอื่นก่อนดังคำว่า “ต้องพายเรือร่วมกัน” 

        - สร้างเครือข่าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้สังคมในภาพรวมได้รับรู้  

ในกิจกรรมของกลุ่มเพื่อหาแนวร่วมใหม่ รวมถึงขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

จุดประกายอนาคตประเทศด้วยการสร้างเครือข่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผลักดันข้อเสนอดังกล่าวสู่ภาครัฐ 

        - อีกประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบรุนแรงทางสังคม ก็คือ เรื่องยาเสพติด จึงมี  

ขอ้เสนอใหท้ำกจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิอยา่งตอ่เนือ่ง รว่มกบัการปราบปราม 

ยาเสพติดให้หมดจากประเทศ 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวปราจีนบุรีร่วมกันวาดฝัน

ไว้เป็นจริงได้นั้น ก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้น  

จึงขยายไปยังครอบครัวของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุก

ระดับ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูป
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ธรรมต่อไป ทั้งนี้ในช่วงแรกสถาบันพระปกเกล้าจะต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนเวที

สาธารณะต่างๆ ในทุกพื้นที่จนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งจึงให้ดำเนินการเอง 

  นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจที่ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้กล่าวไว้ คือ “หาก

เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ขอให้เปิดใจ เอื้อเฟื้อและจริงใจต่อกัน หัวใจจะเป็นประตูแรก

ของความสมานฉันท์” 
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6.จังหวัดนครสวรรค์

 6.1ข้อมูลพื้นฐาน

 นครสวรรค์เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างถือเป็นประตูสู่ภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 

9,597 ตารางกิโลเมตร นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่านครสวรรค์มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย

เป็นราชธานี โดยเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ตั้งแต่สมัย

สุโขทัย อยุธยา ธนบุร ีกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และ  

เปลี่ยนเป็น นครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่า เมืองปากน้ำโพ ที่เรียกว่า 

“ปากน้ำโพ” ก็คือว่าเป็นบริเวณที่แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า “ปากน้ำโผล่” 

และเพี้ยนมาเป็น “ปากน้ำโพ” 

 6.1.1 การปกครอง

   จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น   

15 อำเภอ  1,431 หมูบ่า้น 128 ตำบล  และจดัรปูการปกครองตามลกัษณะ การปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 

121 แห่ง 

 6.1.2ประชากร

   จำนวนประชากรรวม 1,072,618 คน แบ่งเป็นชาย 526,600 คน (ร้อยละ 49) 

และหญิง 546,958 คน (ร้อยละ 51) ความหนาแน่นของประชากร 112 คนต่อตารางกิโลเมตร 

อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 0.07 

 6.1.3 เศรษฐกิจ

   ระบบเศรษฐกจิมมีลูคา่ทัง้สิน้ 78,541 ลา้นบาท รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หวั 68,263 บาท 

ต่อคนต่อปี ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์มาจากการผลิตภาคการเกษตร   

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.7 มูลค่า 20,960 ล้านบาท รองลงมาเป็นการผลิตอุตสาหกรรม   

ร้อยละ 20.2 คิดเป็นมูลค่า 15,873 ล้านบาท และการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซม   

ร้อยละ 16.4 คิดเป็นมูลค่า 12,887 ล้านบาท พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ คือ 

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อ้อย ฝ้าย งา และมันสำปะหลัง โดยเป็นแหล่ง  

ปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดที่ใหญ่เป็นท่ีสองในภาคเหนือ 
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 6.2สรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดนครสวรรค์

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัด

นครสวรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2556 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้า

ร่วมทั้งหมด 95 คน ประกอบด้วย เป็นผู้ชาย 51 คน และผู้หญิง 44 คนโดยผู้เข้าร่วมเหล่านี้  

มาจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 76 คน และมาจากกลุ่มเฉพาะ

อีก 19 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 6.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง19คนประกอบด้วย 

   กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  

ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน (อายุระหว่าง 13-18 ปี) ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด,  

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) ข้าราชการพลเรือน, ตำรวจ, ทหาร นักการเมืองท้องถิ่น และผู้นำ

ชุมชน (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) 

 6.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง76คนมาจาก24ตำบลประกอบด้วย 

   ตำบลเจริญผล ตำบลช่องแค ตำบลวังซ่าน ตำบลแควใหญ่ ตำบลเนินศาลา 

ตำบลหนองเต่า ตำบลบ้านนาเกลือ ตำบลเนินมะกอก ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลวัดไทร   

ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหนองบัว ตำบลบึงเสนาท ตำบลหนองหม้อ ตำบลเจริญผล ตำบลห้วย  

ตำบลปางสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลห้วยกรด ตำบลทุ่งทอง ตำบลทำนบ ตำบลปากน้ำโพ 

ตำบลห้วยร่วม และ ตำบลบางม่วง 

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดนครสวรรค์พบว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนา คือ สังคม

ไทยมีความสุขสงบ สามัคคี อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา ปฏิบัติตามหลักศีลห้า หันหน้าคุยกันได้ด้วย

เหตุผล โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

รองลงมาคือ สังคมไทยมีกฎหมายที่เป็นธรรม และมีการปฏิบัติตาม และเคารพกฎหมาย 

ไม่มีการแทรกแซงการทำหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้อื่น หากทำผิดพลาดต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมา

ทำงาน และไม่หลบเลี่ยง มีการยอมรับโทษเมื่อทำความผิด สำหรับการบริหารงานของนักการเมือง

นั้นควรบริหารงานอย่างโปร่งใส และการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม มีจิตสำนึก มีคุณธรรม 

ศีลธรรม ไม่คดไม่โกง ลดการอุปถัมภ์ นักการเมืองและประชาชนต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น   

ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 

ประเดน็ถดัมา คอื สงัคมไทยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ในความคดิจติใจและการปฏบิตัติน  

รวมถึงการศึกษามีคุณภาพในทุกระดับชั้น ลูกหลานมีอนาคตสดใส ห่างไกลยาเสพติด และ  

ความเสมอภาคของคนในชุมชน ทุกชนชั้นวรรณะเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรับฟังความคิดเห็น

ของทุกคนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
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เมื่อกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า “เพื่อความเจริญของบ้านเมือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้บ้านเมืองมีความสุข 

เนื่องจากสังคมไม่สงบสุขเช่นในอดีต นอกจากนี้ ในเรื่องของความโปร่งใส เพราะงบประมาณ

ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาไม่เต็มที่ เช่นทำถนน หรือการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่เป็นธรรม 

สำหรับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เพราะถ้ารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขได้ รวมถึงเพื่อให้

เด็กมีความรู้ความสามารถที่แข่งขันกับเพื่อนบ้านและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และในเรื่อง  

ยาเสพติด เพราะมียาเสพติดระบาดไปทั่วบ้านเมือง ทำลายเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติไทย 

และเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆ มากมาย และสุดท้ายเพื่อสังคมจะสงบได้ หากมีความเป็นธรรม

ในสังคม” 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวนครสวรรค์จึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)มีการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในชุมชน

  มีการจัดตั้งเครือข่าย “คณะทำงานของชุมชน” มีหน้าที่ กฎระเบียบและกติกา  

การทำงานร่วมกัน พูดคุยถึงปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหา

ร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ได้มีกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริม  

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ทั้งนี้ทุกคนต้องไม่ฟุ่มเฟือย พึ่งพาตนเอง โดยปลูกผัก  

สวนครัวเอง ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมัธยัสถ์ 

 (2)เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน

  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับทุกภาคส่วน ในการใช้สิทธิ ใช้เสียง   

การคัดค้าน การตัดสินใจและออกกฎหมายต่างๆ รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสื่อมวลชน   

นักวิชาการและประชาชนต้องช่วยกันนำเสนอความจริงต่อผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง เพื่อให้เกิด

ความยุติธรรมในสังคม สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เกิดและมีครอบคลุมไปทุกหมู่บ้าน  

ทั่วพื้นที ่

 (3)มีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก

  หันหน้ามาพูดคุยกัน โดยการจัดสานเสวนาเพื่อให้คู่ขัดแย้งมาพูดคุยกัน โดยมี

คนกลางที่น่าเชื่อถือมาดำเนินการโดย“เวทีประชาเสวนาหาทางออก” ในชุมชน เพื่อให้มีการ

ปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาในชุมชน ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่มารับฟัง ร่วมตัดสินใจให้กับชุมชน 

 (4)สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาล

  สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เริ่มจาก

ระดับครอบครัว และสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนต้องไม่ขายสิทธิ์ขายเสียง 

เพื่อให้ได้รัฐบาลที่ต้องการ 
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 (5)การให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาระบบการศึกษา

  ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแก่ประชาชน (ประชา+อธิปไตย คือ

อำนาจเป็นของประชาชน) อีกทั้งให้รัฐมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ ป.1-ม.6 ให้มี  

วิชาศีลธรรมและหน้าที่พลเมือง ให้เป็นวิชาหลัก-วิชาแกน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักศาสนา 

คือ ศีลห้า มีวินัย มีศีลธรรมคุณธรรม 

 (6)การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่คำนึงถึงพวกพ้อง ทุกคนแม้มีตำแหน่ง

ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งจะทำให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือยาเสพติด  

หมดไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการทางสังคม คือ การยกย่อง ประกาศเกียรติคุณแก่  

ผู้ทำความดีและอย่าเมินเฉยกับผู้ที่ทำไม่ดี ใช้มาตรการทางสังคมกับผู้ที่ทำความผิด 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวปราจีนบุรีร่วมกันวาดฝันไว้

เปน็จรงิไดน้ัน้ กค็อื ตวัเราเอง ตอ้งเปน็จดุเริม่ตน้กอ่น ตอ่มาคอื บา้น วดั โรงเรยีน (หรอืทีเ่รยีกวา่ 

“บวร”) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หอการค้า ข้าราชการ และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 

  นอกจากนี้ จากการจัดเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดนครสวรรค์ มีตัวแทนจาก

นักศึกษามาร้องลิเกเรื่องประชาธิปไตย ดังนี้ “ประชาธิปไตย .. สร้างความเข้มแข็งให้เก่งกาจ ... 

พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล บริหารการเมืองให้ดีเด่น ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้โลกเห็น   

ปลูกฝังให้เป็นข้อชาติ อีกทั้งคนดีมีคุณธรรม ก็ควรชี้นำให้สูงค่า จริยธรรม จรรยา ... ในฐานะ

คนไทยโปรดจงร่วมใจเถิดนะ รักสามัคคีมีสัจจะ ล้ำเลิศชนะใครๆ ขอให้ทุกคนร่วมด้วย  

ช่วยกัน... เพื่อชาติไทยนั้นก้าวไกล” 
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7.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 7.1ข้อมูลพื้นฐาน

 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ตำแหน่งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช  

ว่างอยู่ หลวงสิทธนายเวรมหาดเล็ก (หนู) ซึ่งออกไปรับราชการตำแหน่งปลัดเมืองเป็นผู้รักษา

ราชการเมืองนครศรีธรรมราช ครั้นทราบว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ไม่มีเจ้านายปกครอง

ประเทศ หลวงสิทธิจึงตั้งตัวเป็นเจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชเป็นอิสระ ในปี พ.ศ. 2312 

พระเจ้ากรุงธนบุร ีแต่ตั้งให้เจ้านครออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช และสถาปนาขึ้นเป็น   

พระเจา้นครศรธีรรมราช เจา้ขนัธสมีา (หน)ู ตอ่มา พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก (รัชกาล

ที่ 1) มีพระราชดำริว่า พระเจ้านครศรีธรรมราช มีความชราทุพพลภาพ ไม่สามารถปกครองบ้าน

เมืองได้ จึงโปรดให้ออกจากตำแหน่ง กลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯและโปรดให้เจ้าอุปราช (พัฒน์) 

บุตรเขยเจ้านคร ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช 

 7.1.1 การปกครอง

       แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล   

1,551 หมู่บ้าน 

 7.1.2ประชากร

   มีประชากรจํานวน 1,527,701 คน (31 มีนาคม 2555) แยกเป็นชาย 757,882 

คน หญิง 769,819 คน 496,226 ครัวเรือน 

 7.1.3 เศรษฐกิจ

   โดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลัก

คือการทําสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน ทําไร่การปลูกผลไม้ ทําสวนมะพร้าวการประมงและการเลี้ยง

สัตว์จากการสํารวจปี 2553 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 90,033 บาท อยู่ในลําดับ

ที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดลําดับที่ 11 ของภาคใต้อันดับที่ 32 ของประเทศ และจากการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 20,756 บาทต่อเดือนต่อ  

ครัวเรือนและมีรายได้ต่อครัวเรือน  29,970 บาท จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 102,741 บาท 

 7.2สรุปผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดนครศรีธรรมราช

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช วันที่ 24–25 มกราคม2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  

ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก แบ่งเป็น 
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2 กลุ่ม คือ กลุ่มเฉพาะ และกลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น 66 คน 

ประกอบดว้ย ประชาชนเพศชาย 41 คน ประชาชนเพศหญงิ 25 คน โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 7.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง8คน ประกอบด้วย 

   ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน นักการเมืองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 

 7.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง58คนมาจาก36ตำบลประกอบด้วย 

   ตำบลควนชุม ตำบลเกาะเพชร ตำบลปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

ตำบลหน้าสตน ตำบลในเมือง ตำบลพรหมโลก ตำบลเสาธง ตำบลเสือหึง ตำบลร่อนพิบูลย ์

ตำบลทางพูน ตำบลถวนหนองคว้า ตำบลขนอม ตำบลพัฒนาการ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

ตำบลทรายขาวตำบลหินตก ตำบลรามแก้ว ตำบลท่าพะยา ตำบลท่าศาลา ตำบลโมคลาน   

ตำบลปากพูน ตำบลนาพรุ ตำบลสระแก้ว ตำบลปริก ตำบลคานหนอง ตำบลบ้านเพิง   

ตำบลท่ายาง ตำบลปากนคร ตำบลคลองน้อย ตำบลนาหมอบุญ ตำบลท่าซัก ตำบลชะมาย   

ตำบลท่าขนาน ตำบลท่าวัง 

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนา สังคมที่มี

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรมคือประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมายเพื่อสร้าง

ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งปรารถนาจะเห็นสังคมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือประชาชน

สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้และสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย 

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสามัคคีปรองดอง ให้อภัยซึ่งกันและกัน   

หันหน้ามาคุยกันไม่ใช้อารมณ์ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มอยากให้สังคมไทยเป็น ปลอดจากปัญหา

ยาเสพติด และอยากเห็นผู้นำประเทศใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมิใช่ส่วนตนและพวกพ้อง 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ระบบการศึกษาที่ดี

และให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักจารีตประเพณี รวมถึงอยากเห็นสังคมยึดมั่น  

ในสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น  จึงได้

รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้ง ขาดความสงบสุข โดยประชาชนขาดจิตสำนึก  

ที่ดี เช่น ผู้กระทำความผิดไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า

ความยั่งยืนความสงบสุข ทุกคนในประเทศควรสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมาย” 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวนครศรีธรรมราชจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา 235

สถาบันพระปกเกล้า

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  มีแนวทางให้ปรับรื้ อระบบการศึกษาตั้ งแต่นโยบายให้ดำเนินได้ต่อเนื่ อง  

ไม่เปลี่ยนแปลงบุคคลและนโยบายทางการศึกษาบ่อยเพราะจะนำไปสู่ความไม่ต่อเนื่อง รวมถึง  

การส่งเสริมการศึกษาให้สูงขึ้น เช่น จัดให้มีหลักสูตรชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์

ของชาติไทยตั้งแต่ประถม อีกทั้งกวดขันให้คนไทยร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องโดยให้พ่อแม่เป็นจุด

เริ่มต้นในการอบรมสั่งสอนดูแลบุตรหลานทั้งเรื่องประชาธิปไตย การยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น 

และสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เผยแพร่โดยไม่จำกัดรูปแบบ 

 (2)ด้านธรรมาภิบาล

  มีแนวทางให้ปลูกฝังธรรมาภิบาลแก่เยาวชนสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย

โดยผู้นำให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ยกย่องคนดี ทั้งให้ภาครัฐบริหารงานเพื่อผลประโยชน์

แห่งประชาชน และวางมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดหลักธรรมาภิบาลโดยให้สื่อสารมวลชน  

มีบทบาทในการตรวจสอบนำเสนอข้อมูล และตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อให้ทำหน้าที่  

ส่งเสริมและตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาล 

 (3)ด้านปัญหายาเสพติด

  ต้องสร้างความเข็มแข็งทางด้านกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยมองผู้เสพย์เป็นผู้ป่วย ส่วนภาคประชาชนให้เริ่มต้นจากครอบครัวโดยการเล่านิทาน

ก่อนนอนให้ลูกฟังถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งควรจัดค่ายอบรมเยาวชนเรื่องยาเสพติด เช่น การ  

ส่งเสริมการกีฬา โครงการต้านยาเสพติด ลานกีฬา และการเปิดเวทีแก้ไขปัญหาแก่เยาวชน  

ให้ตรงจุดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะให้เยาวชนเป็นผู้เสนอความต้องการที่จะแสดงออก รวมถึง  

การรื้อฟื้นกระบวนการหลอมจริตในการจัดงานบุญตามประเพณีเพื่อให้เยาวชนหลีกหนียาเสพติด

ซึ่งจะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน ทั้งนี้ชุมชนจะต้องร่วมสอดส่องดูแลในชุมชนตนเองสร้าง

กฎหมายชุมชนขึ้นมาคือการใช้ระบบการบอยคอต(boycott) ต่อผู้เสพและผู้ค้า เช่น ไม่ร่วม  

งานบุญ 

 (4)ด้านหลักกฎหมาย

  คือการยึดหลักผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตัดสินปัญหาโดยผู้มี

อำนาจรัฐใช้ หลักกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยเริ่มจากการปรับทัศนคติ  ไม่แก้ไขกฎหมายตามใจ

ชอบโดยละเลยเสียงประชาชนและนักการเมืองควรปรับแก้ตนเองตามหลักกฎหมายที่ได้วางไว้ 

 (5)ด้านสังคม

  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการส่งเสริมคนดีต้องได้รับรางวัล ลงโทษคนผิด ไม่ยอมรับ

การโกง ไม่ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปลูกฝังให้คนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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โดยการรื้อฟื้นประเพณีเก่าวิชาศีลธรรมและจัดค่ายอบรมจริยธรรมในชุมชนอย่างน้อยปีละสองครั้ง   

รวมถึงให้ยึดถือความดีไม่ยึดถือพวกพ้อง ยึดหลักกฎหมายโดยชุมชนสร้างความสามัคคีร่วมดูแล

พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จัดวงน้ำชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดเวทีชุมชนเพื่อวาดภาพฝันชุมชน  

ร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรมโดยจัดให้มีโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีวัน

สำหรับทำงานเพื่อสาธารณะเดือนละครั้ง มีโครงการบวชชีพราหมณ์และตั้งกลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา  และให้แต่ละครอบครัวรู้จักกินจักใช้อย่างประหยัดอย่างพอเพียงและค้นหา

ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงค้นหาสิ่งที่ดีของสังคมมาเล่าสู่กันฟังผ่านวิทยุ รวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อ

พัฒนาชุมชน ทั้งการประสานบ้าน โรงเรียนสถาบันศาสนา 

 (6)ด้านหน่วยงานราชการ

  ให้หน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. มีการเปิดเผยข้อมูล เครือข่ายประชาชนร่วมจัดการ

เลือกตั้งหรือยกเลิกการเลือกตั้งโดยให้ประชาชนเลือกผู้จัดการตำบลและมีสภาภาคประชาชนคอย

ควบคุม (ไม่ได้รับเงินเดือน) ประชาชนไม่เลือกคนที่เข้าไปโกงกินและประชาชนต้องได้รับการ

อบรมหลกัสตูรการเมอืงภาคพลเมอืง (แกไ้ขทีต่วัประชาชน) ประชาชนมอีำนาจตรวจสอบทกุระดบั 

โดยตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐว่าเป็นไปตามความต้องการ

ของประชาชนหรือไม่ เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดก็มีอำนาจแจ้งไปยังหน่วยงานระดับสูง เช่น   

หากคณะกรรมการประชาชนตรวจสอบ อบต. ก็ส่งเรื่องตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจอยู่

ระดับสูงกว่า อบต. เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 

  สำหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบดำเนินการให้การดำเนินตามแนวทางดังกล่าว

บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ สถาบันการศึกษา นักกฎหมายทุกระดับ (นิติกร ทนายความ) เยาวชน  

ผู้นำหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ตำรวจ  

สื่อสารมวลชน ผู้นำศาสนา  นักวิชาการ  คนที่มีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทย ซึ่งต้องเริ่มต้นจากตัว

ประชาชนเองก่อนโดยจะสำเร็จได้นั้นต้องมีการประสานร่วมมือกับภาครัฐ 

       นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่า   

“เราต้องศึกษา ศรัทธา พัฒนา เผยแพร่ และเป็นแบบอย่าง” 
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8.กรุงเทพมหานคร

 8.1ข้อมูลพื้นฐาน

 พืน้ทีบ่รเิวณกรงุเทพมหานครในปจัจบุนั เดมิเปน็ทีต่ัง้ของเมอืงธนบรุศีรสีมทุร ชาวตา่งชาต ิ

เรียกกันว่า “บางกอก” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเล

และติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆ เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือสินค้า  

ทุกลำที่ผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกกันว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” มีชุมชนใหญ่

และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณอำเภอพระประแดง   

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดเกล้าฯ   

ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจาก  

ในสมัยนั้นสยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอำนาจยุโรป และตรงจุดนี้เป็นหนึ่งในข้ออ้างที่

มหาอำนาจนำมาใช้เพื่อแทรกแซงและคุกคามสยามประเทศ ภายหลัง ต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับ

กรุงเทพมหานครว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่   

21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้รวม จังหวัดพระนคร และจังหวัด

ธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นกรุงเทพมหานคร 

 8.1.1 การปกครอง

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   

มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน 

อยู่ ในตำแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ ง โดยมีฝ่ ายนิติบัญญัติ คือสภา

กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครเช่นกัน ดำเนินงานร่วมด้วย 

 8.1.2ประชากร

   มีประชากรจำนวน 5,673,560 คน ประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี มี 

1,113,525 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย เพศชายเท่ากับ 

570,195 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ส่วนเพศหญิงมี 543,330 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประชากร

วัยทํางานหรือช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี มี 3,804,183 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 เป็นเพศชาย

เท่ากับ 1,803,561 คน หรือร้อยละ 30.9 เป็นเพศหญิง 2,000,622 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.2 

ส่วนประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60-75 ปีขึ้นไป) มี 524,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 เป็นเพศ

ชาย 222,801 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนเพศหญิงมี 301,199 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
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 8.1.3 เศรษฐกิจ

   กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ   

ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติ

มาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดลําดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ 

และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และ  

ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจนานาชาติ     

 8.2สรุปผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกกรุงเทพมหานคร

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ เข้าร่วมเวที ทั้งสิ้น 116 คน ประกอบด้วย ประชาชนเพศชาย 46 คน   

ประชาชนเพศหญิง 70 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 8.2.1กลุ่มเฉพาะเจาะจง25คน ประกอบด้วย 

         ผู้นำศาสนา เยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร 

นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้นำกลุ่มสตรี กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อ

หลากสี กลุ่ม NGOs ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น

วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 8.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง91คนมาจาก32เขต ประกอบด้วย 

   เขตพระนคร เขตบางเขน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบึงกุ่ม เขตสัมพันธวงศ์ 

เขตภาษีเจริญ เขตบางรัก เขตจอมทอง เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตสวนหลวง 

เขตบางแค เขตสะพานสูง เขตพญาไท เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย 

เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางกอกน้อย เขตหลักสี่ 

เขตบางกอกใหญ่ เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตคลองสามวา เขตบางซื่อ เขตทวีวัฒนา      

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนา คือ สังคมไทย  

ยดึหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส มคีณุธรรม มหีริโิอตตปัปะ (ละอายแกใ่จและเกรงกลวัตอ่บาป) 

อยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม และเสมอภาค อีกทั้งมีความเอื้อเฟื้อ  

เผื่อแผ่ต่อกัน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
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รองลงมา คือ สังคมไทยมีสื่อสร้างสรรค์ กล่าวคือมีการข้อมูลข่าวสารมีความเป็นกลาง  

มีการให้ข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือน เข้าใจง่าย ไม่สร้างความแตกแยกในสังคม รวมทั้งมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ส่วนในด้านทรัพยากรธรรมชาติมีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมในด้านยาเสพติด การพนันอยากให้หมดไปจากสังคม

ไทย 

และประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับการกล่าวในลำดับรอง คือ สังคมไทยส่งเสริมและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกภาคส่วน และ

ปรารถนาให้ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นอกจากนี้ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม ่

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้น ได้รับ  

คำตอบเพราะมคีอรปัชัน่เกดิทกุหยอ่มหญา้ ขาดความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่รูแ้ตเ่รยีกรอ้งสทิธขิองตน 

และเห็นว่ากฎหมายและกฎระเบียบจะช่วยสร้างความสงบสุขของสังคม อีกทั้งการเอื้อเฟื้อต่อ  

ผู้สูงอายุซึ่งสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนมากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวกรุงเทพมหานครได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านกฎหมาย

  ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษ 

และศึกษากฎหมายก่อนบอกเล่าผู้อื่นอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บังคับใช้กฎหมายโดยการยึด

ทรัพย์และเงินจากยาเสพติด การพนัน และหวยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กำหนดให้มีกฎหมาย

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (เช่น นโยบายพลังงาน) เพื่อให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมในการรับรู้ มีความโปร่งใส ข้อมูลด้านงบประมาณ    

 (2)ด้านการปลูกฝังและเผยแพร่

  สร้างจิตสำนึกทุกระดับ นำหลักสูตรศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ความรักความสามัคคี 

คุณธรรม ด้านจิตสาธารณะมาใช้ในการศึกษา เริ่มจากประถมวัย เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

อีกทั้งพ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกเน้นให้การอบรมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมถึงเผยแพร่แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน นอกจากนี้ จัดกิจกรรมในแต่ละเดือน เพื่อส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีพระมาเทศน์สั่งสอน เน้นให้มีหิริโอตตัปปะ รวมถึงส่งเสริมและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่น ทำโครงการพระราชดำริเป็นภาษา  

ต่างประเทศเพื่อการเผยแพร ่
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 (3)ด้านการสร้างความโปร่งใส

  โดยการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้และตรวจสอบได้ มีข้อมูล

ให้เผยแพร่ อย่างน้อยต้องมีข้อมูลโครงการทำอะไร ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ และมีคนกลาง 

เช่น องค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบ อีกทั้งมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าใช้จ่ายเงินคุ้มค่า ดำเนินการ

อย่างถูกต้องตามที่กำหนด นอกจากนี้มีผู้เสนอว่าคดีทีเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นไม่ควรมีอายุความ 

 (4)ด้านการมีส่วนร่วม

  เปิดกว้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายและด้านอื่นๆ   

อีกทั้งจัดการสานเสวนาภาคประชาชนระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ 

 (5)ด้านให้คุณค่าต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

  โดยจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ปลูกจิตสำนึกสังคมในการเป็นผู้ให้

มากกว่าผู้รับ พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ก้าวร้าว รุนแรง และเอื้อเฟื้อแก่คนชรา เปิดโอกาส  

ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นแบบอย่างสอนเด็กเยาวชน และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ

กับเยาวชน 

 (6)ด้านสื่อสร้างสรรค์

  โดยคนทำข่าวมีจิตสำนึกในการทำข่าว ทำข่าวเพื่อประโยชน์ของสังคมให้มี  

หน่วยงานตรวจสอบสื่อหรือเว็บไซด์ที่บิดเบือน สื่อเยาวชนเผยแพร่การทำประโยชน์ของเยาวชน 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวกรุงเทพมหานครร่วมกัน

วาดฝันไว้เป็นจริงได้นั้น ก็คือ ประชาชนทุกคน เริ่มจากตัวเราเอง ทำหน้าที่ของตนเองก่อน   

พ่อแม่ ขยายสู่ชุมชนและผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สำหรับบุคคลและ  

หน่วยงานที่จะผลักดันให้สิ่งที่วาดภาพไว้เป็นจริงได้คือ ครู นักศึกษา องค์กรอิสระ สภา

ทนายความ สำนักงานอัยการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการ DSI ปปส. ปปง.สถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชนทุกประเภท พรรคการเมือง 

  ประเด็นคำถามว่าตัวเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง ผู้เข้าร่วมเห็นว่าตัวเรา  

ควร ซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ เลือกผู้แทนด้วยวิจารณญาณของตนเอง ประชาสัมพันธ์แนะนำในสิ่งที่ตนรู้ 

และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ตัวเรารู้จักค่าของเงิน เริ่มจากการใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า “ช่วยกัน

แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน” และชื่นชม  

สื่อสร้างสรรค์ โดยตัวเรารับฟังข่าวอย่างรอบด้าน 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า   

“รักมาก เป็นบ้านเกิดเรา เกิดมาเป็นคนไทยต้องรักประทศไทยเหมือนพ่อกับแม่ของเรา” 
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9จังหวัดชัยนาท

 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

 เมืองชัยนาท เป็นเมืองโบราณ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่ตรงทางแยกฝั่งขวาของแม่น้ำ

เจ้าพระยา เมืองชัยนาทเพิ่งมาปรากฎในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จังหวัดชัยนาท  

เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 

ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของ  

ภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่ หรือ

เท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไป

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 9.1.1การปกครอง

   แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 50 ตำบล 505 หมู่บ้านมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 

1 แห่ง เทศบาลตำบล 36 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 22 แห่ง 

 9.1.2 ประชากร

   จำนวนหลังคาเรือน 65,505 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 253,268 คน

จำนวนผู้สูงอายุ 36,956 คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี 12,392 คน จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วย

เป็นโรคเรื้อรัง 11,311 คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ 837 คน จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้   

1,200 คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป 22,950 คน จำนวนผู้พิการ 4,796 คน 

 9.1.3 เศรษฐกิจ

   เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงเหมาะสม  

สําหรับการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80   

จึงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านการพาณิชย์ ประมาณร้อยละ 6 

ด้านการอุตสาหกรรมและการหัตถกรรมประมาณร้อยละ 3 จังหวัดชัยนาท มีอัตราการเจริญ

เติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเท่ากับ 30,263.00 ล้านบาท 

โดยสาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดคือ สาขาเกษตรกรรม เท่ากับ 10,238.00 ล้านบาท

และสาขาที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุดคือ ลูกจ้างในครัวเรือน 40.00 ล้านบาท 

 9.2สรุปผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดชัยนาท

 สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินโครงการ “อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึง

ปรารถนา” โดยการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 29-30  
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พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท โดยมีผู้ เข้าร่วมเวที ทั้งสิ้น 93 คน 

ประกอบด้วย ประชาชน เพศชาย 52 คน ประชาชนเพศหญิง 41 คน โดยมีรายละเอียด   

ดังต่อไปนี ้

 9.2.1 กลุ่มเฉพาะเจาะจง20คนประกอบด้วย 

   เสื้อแดง เสื้อ เหลือง เสื้อหลากสี NGO ประชาสังคม ผู้พิการ เยาวชน 

สื่อมวลชน ภาคธุรกิจข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี 

 9.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง73คนมาจาก12ตำบลประกอบด้วย 

   ตำบลท่าฉนวน ตำบลไร่พัฒนา ตำบลอู่ตะเภา ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองบัว 

ตำบลตลุก ตำบลโพนางดำตก ตำบลหาดอาษา ตำบลดงคอน ตำบลบ้านเชี่ยน ตำบลหันคา 

ตำบลหนองมะโมง        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดชัยนาท พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนา คือ สังคมที่มี  

ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และการสร้างการมีส่วนร่วมของ  

ภาคประชาชน อีกทั้งอยากเห็นความโปร่งใสของภาครัฐโดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

รองลงมาคือ ปรารถนาจะเห็นนักการเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยควรยอมรับ

และละอายเมื่อกระทำผิดเพื่อจะเกิดการให้อภัย ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มปรารถนาให้สังคมไทย

ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำพระราชดำรัสหรือโอวาทของพระองค์ท่านมาเป็น

ปฏิบัติ อีกทั้งนโยบายของรัฐควรมาจากประชาชนที่เข้าไปร่วมกำหนด 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ระบบการศึกษาที่ดี

เพื่อไม่ให้คนไทยถูกชักจูงได้ง่ายซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและระบบอุปถัมภ์ของ

นักการเมือง อีกทั้งให้ยึดหลักกฎหมายและบังคับใช้อย่างเท่าเทียมในการปกครองเพื่อสร้างความ

เป็นธรรมโดยจะเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคน ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องมีคุณธรรม  

ในจิตใจ ซึ่งก็คือความถูกต้องดีงาม 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีการอ้างถึงประชาธิปไตยที่แตกต่างกันและการยึดติด  

ในอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็นใหญ่จึงเกิดความขัดแย้ง แตกแยก ไม่รับฟัง

ความเห็นของผู้อื่น” ฉะนั้น หากผู้นำและประชาชนนั้น ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและสร้าง

ต้นแบบสังคมที่ดี สร้างความสามัคคี รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันโดยร่วมมือกันพัฒนาประเทศ

ชาติซึ่งจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ประเทศไทยสงบสุขได้ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจที่ว่า “เรามีพ่อ  

คนเดียวกัน” (พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกัน) 
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สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวชัยนาทจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  มีแนวทางปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเน้นเรื่องการพัฒนาด้านภาษาและพัฒนา

คุณภาพของครูให้ทัดเทียมนานาประเทศและจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขของคนในประเทศและใช้ความสุขเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา

ประเทศ รวมถึงการจัดประชาเสวนาหาทางออกเพื่อสร้างความสามัคคีโดยเริ่มจากระดับท้องถิ่น  

อีกทั้งให้มีการเผยแพร่ผลสู่สังคม 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  เริ่มจากการกำหนดกฎ ระเบียบ กฎหมายต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการร่วมคิดวางแผนและการตรวจสอบ เช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการแก้ไข  

เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดรวมถึงการสร้างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระให้รัดกุมยิ่งขึ้น 

 (3)ด้านการเมือง

  คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำทุกระดับที่ชาวชัยนาทเสนอไว้ คือ จะต้องสร้างจิตสำนึก

สาธารณะ คุณธรรม  และความเข้มแข็งแก่ระบบราชการเพื่อให้ไม่พึ่งพานักการเมือง รวมถึง  

ควรจัดการอบรมแก่นักการเมืองก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้และยึดผลประโยชน์  

ส่วนรวมเป็นหลัก 

 (4)ด้านคุณธรรมศีลธรรม

  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทย ควรเน้นการใช้ศาสนาและ

ครอบครัวเป็นกลไกสำคัญเช่นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวโดยเริ่มที่สถาบันครอบครัว   

โดยพ่อแม่รักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันในครอบครัว  อีกทั้งการปฏิบัติตัวตามศีลห้าซึ่งจะเป็น  

จุดเริ่มต้นขยายไปสู่สังคม ส่วนการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เช่น 

การฝึกอบรมเข้าค่าย        

 (5)ด้านสังคม

  ภาคประชาชนควรติดตามการทำงานของเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อประชาชน  

ได้เข้ามาตรวจสอบ โดยมีการปรึกษาหารือระหว่างประชาชน กรรมการหมู่บ้าน หรือมีการ  

รวมกลุ่มตรวจสอบผ่านทางศาลปกครอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย  

งบประมาณร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทัน และ  

รวมกลุ่มกันของกรรมการหมู่บ้าน กรรมการท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันตรวจสอบซึ่งหากมี  
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นักการเมืองกระทำผิดควรมีมาตรการกดดันทางสังคมอีกทั้งสร้างทัศนคติเชิดชูนักการเมือง  

ที่กระทำความด ี

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวชัยนาทร่วมกันวาดฝัน

ไว้เป็นจริงได้นั้น ก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้น  

จึงขยายไปยังครอบครัวของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันทางการ

ศึกษาที่เป็นกลาง ผู้นำทางศาสนา กรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ นักพัฒนาสังคมและ

มนุษย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงยุติธรรมกรมประมง สำนักงาน  

ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อสารมวลชน 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดชัยนาท ได้กล่าวว่า “วินัยเริ่มที่บ้าน 

สานต่อที่โรงเรียน เพียรปฏิบัติในสังคม” และ “กินอิ่มนอนอุ่น มีทุนทำกิน หนี้สินหมดไป   

ลูกได้เล่าเรียน” 
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10.จังหวัดร้อยเอ็ด

 10.1ข้อมูลพื้นฐาน

 เป็นจังหวัดในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานของไทย ที่อดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญ

รุ่งเรืองมาก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ   

เมืองร้อยเอ็ดประตู มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ

ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา

ทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบ  

ลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขา ได้แก่ ลำน้ำชี ลำน้ำ

พลับพลา ลำน้ำเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่ำอันกว้างขวาง เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ประมาณ 

80,000 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ 

 10.1.1การปกครอง

   การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 193 ตำบล 2412 หมู่บ้าน มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และ

องค์การบริหารส่วนตำบล 186 แห่ง 

 10.1.2ประชากร

    จำนวนประชากรทั้ งสิ้น 1 ,310,259 คน แยกเป็นชาย 654,508 คน   

หญิง 655,751 คน โดยมีอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 118,789 คน 

รองลงมา ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ มีจำนวน 108,063 คน และอำเภอสุวรรณภูมิ มีจำนวน   

106,451 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอจังหาร โดยมี

อัตราความหนาแน่น 295 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีอัตรา

ความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และอำเภอเชียงขวัญมีอัตราความหนาแน่น 215 คน

ต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ในระดับ 158 คนต่อตาราง

กิโลเมตร 

 10.1.3เศรษฐกิจ

    เศรษฐกิจ รายได้ประชากรเฉลี่ย 42,000 บาท/คน/ปี อยู่ลำดับที่ 64 ของ

ประเทศไทย ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดเรียงตามลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ 

ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา การเคลื่อนย้ายแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ดจัดได้ว่ามี

แรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ขาดแหล่งทำงานในพื้นที่จึงทำให้ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปนอก

จังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกับเป็นแรงงานขาดทักษะจึงทำให้ได้รับ  

ค่าตอบแทนต่ำ เกิดผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว และความเป็นอยู่ในสังคม 
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 10.2สรุปผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดร้อยเอ็ด

 สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินโครงการ “อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึง

ปรารถนา” โดยการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11-12  ธันวาคม 

2556 ณ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ จ.ร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมเวที ทั้งสิ้น 105 คน ประกอบด้วย

ประชาชน เพศชาย 38 คน ประชาชนเพศหญิง 67 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 10.2.1กลุ่มเฉพาะเจาะจง21คน ประกอบด้วย 

   พระ ผู้นำจิตวิญญาณ ประชาสังคม ราชการส่วนท้องที่ ผู้สนใจ ผู้สูงอายุ   

นักศึกษา สื่อมวลชน หอการค้า ผู้ด้อยโอกาสทางชาติพันธุ์ เสื้อเหลือง  นักการเมืองท้องถิ่น 

 10.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง84คนมาจาก24ตำบล  ประกอบด้วย 

   ตำบลเมืองทอง ตำบลเหนือเมือง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ตำบลดงลาน ตำบลแวง 

ตำบลโคกม่วง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลพรมสวรรค์ ตำบลนาอุดม ตำบลหนองขาม ตำบลนาแซง 

ตำบลนาหลวง ตำบลนาเมือง ตำบลสระแก้ว ตำบลคำไฮ ตำบลค้อใหญ่ ตำบลหนองพอก   

ตำบลผักแว่น ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโนนสง่า ตำบลเกษตรพิสัย ตำบลหนองหิน ตำบลดอกไม้ 

ตำบลเหล่า        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาให้คนไทยสามัคคี 

รักใคร่ปรองดอง ให้อภัยกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเพื่อข้าม

วิกฤตนี้ไปให้ได ้

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความยุติธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ และทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่ม

ปรารถนาสังคมไทยเป็นสังคมยึดหลักธรรมาภิบาล หลักศีลธรรรม ไม่มีความโลภ อีกทั้งประชาชน

มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนหมู่บ้านและนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ระบบการศึกษาที่ดี 

ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับเช่นเรื่องประชาธิปไตย การไม่ยอมรับการทุจริต โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่

เด็กให้มีจิตสำนึก รวมถึงอยากเห็นผู้นำที่มีคุณธรรมศีลธรรม อีกทั้งอยากเห็นการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและที่ดินทำกิน 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้รับ  

คำตอบว่า “ปัจจุบันมีการตีความกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเองจึงเกิดความ  

ขัดแย้งแตกแยกเกิดการใส่ร้ายซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้รักษากฎหมายเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม
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ประชาชน รวมถึงการทุจริตของภาคราชการ” ฉะนั้น หากผู้นำและประชาชนร่วมมือกัน  

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความสุจริตหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ประเทศก็จะน่าอยู่เกิด  

การพัฒนานั่นคือมุมมองที่ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนไว้ในเวท ี

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวร้อยเอ็ดจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  การส่งเสริมการสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายด้านประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับ

ทราบเช่น กระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมถึงการปฏิรูประบบการศึกษา 

ให้มีนโยบายการเรียนฟรีอย่างแท้จริงทั้งสนับสนุนกองทุนกู้ยืมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  การสร้างกติการ่วมกันของคนในสังคมโดยการส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มสีร่วมเป็น

คณะกรรมการกลางในการวางกติกาโดยการประชาคมแล้วนำมาบังคับซึ่งหากบุคคลใดไม่ปฏิบัติ

ตาม จะมีบทลงโทษทางสังคม รวมถึงนักการเมืองและข้าราชการที่กระทำผิดกฎหมาย อีกทั้ง  

จะออกกฎหมายในการติดตามตรวจสอบการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนประเด็นการแก้ไข

รัฐธรรมนูญนั้นจะสร้างกระบวนการร่วมร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนใช้เวลาร่าง 5 ปีและให้หา

ฉันทามติร่วมกัน ทั้งนี้จะประกาศบังคับใช้และมีการทบทวนปรังปรุงแก้ไขอีก 5 ปี เพื่อความ

สมบูรณ์ ครบถ้วนของรัฐธรรมนูญ 

 (3)ด้านการเมือง

  การทำแผนพัฒนาชุมชนตนเองแล้วเสนอต่อระดับจังหวัดเพื่อเสนอความต้องการ  

ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อนำไปตราเป็นกฎหมายใช้บังคับรวมถึงระดับประเทศที่ต้องมีองค์กร

ตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็ต้องมีการลงโทษ และให้มีหน่วยงานราชการมาให้ความรู้เรื่อง

การลดการใช้จ่ายเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้เพื่อเป็นการช่วยภาครัฐ 

 (4)ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

  การปลูกฝังหลักศาสนา เช่นการจัดการอบรมจริยธรรม เข้าค่ายธรรมะ สร้าง

หลักสูตรหน้าที่พลเมือง ซึ่งสร้างพื้นฐานโดยเริ่มต้นที่การยึดหลีกศีล 5 ก่อนโดยเริ่มต้นจาก

ครอบครัว โรงเรียน ขยายสู่ชุมชน ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกันเป็นแบบอย่างที่ดีอีกทั้ง

การให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพที่ยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ก็จะลดปัญหาด้าน

ยาเสพติดของชุมชนได้ รวมถึงการวางหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยคนใน

ชุมชนและสื่อสารสู้ชุมชนและมีบทลงโทษทางสังคมหากไม่ปฏิบัติตาม 
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 (5)ด้านสังคม

  สร้างสังคมให้ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีเพื่อส่วนร่วมและการเข้าถึงระบบ

สาธารณะสุข สาธารณูปโภคของคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เช่น ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีบุญผะเหวด กิจกรรมพาแลง 

อีกทั้งอยากเห็นการจัดประชาเสวนาในทุกระดับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่วาดฝันไว้เป็นจริงได้นั้น ก็คือ  

ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้นจึงขยายไปยังครอบครัว  

ของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุกระดับ ผู้นำศาสนา  

กลุ่มแม่บ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงาน

ภาครัฐ สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า สภาพัฒนา  

การเมือง สภาองค์กรชุมชน ตุลาการหมู่บ้าน และสื่อมวลชน 

  ประเด็นคำถามว่าตัวเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง เริ่มจากสร้างความรู้และ  

พัฒนาจิตใจของตนเองโดยการยึดหลักศีลธรรม กฎหมาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำมา

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่นการไม่ขายสิทธิ์ขายเสียง รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นการตั้ง

ภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการออกธรรมนูญมาเป็นกรอบของชุมชนเช่นให้มีหมวดที่ว่า

ด้วยความอบอุ่น มีหลักสูตรจิตประภัสสรซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมครอบครัวตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องและ  

มีการติดตามพฤติกรรมจนถึงอายุสี่ปีและมีกระบวนการชุมชนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยใช้  

คณะกรรมการตุลาการหมู่บ้าน 

  นอกจากนี้ ใ น เ วที อนาคตประ เทศ ไทยที่ จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด ได้ กล่ า ว ว่ า   

“สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยใช้คุณธรรม รักเหนือรักในระดับศีล 5” 
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11.จังหวัดชุมพร

 11.1ข้อมูลพื้นฐาน

 จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่ทางเหนือติดต่อกับ

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับ

อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับจังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับ

ประเทศสหภาพพม่า สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น 

แม่น้ำท่าตะเภา ในอำเภอเมืองชุมพร ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ   

50 เกาะมีเนื้อที่ 3.75 ล้านไร่ หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของ

ภาคใต้ 

 11.1.1การปกครอง

   แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน  25 เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง 

 11.1.2ประชากร

   จังหวัดชุมพรมีประชากรโดยรวม489,964 คน แบ่งเป็นประชากรเพศชาย 

243,594 คน และประชากรเพศหญิง246,370 คน จำนวนหลังคาเรือน 193,848 หลัง 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.97 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.86 นับถือ

ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.17 มีการจ้างงาน 10,708 คน รายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย

ประมาณ 25,179 บาท และมีค่าใช้จ่าประมาณเดือนละ 16,452 บาท โดยที่รายได้สูงกว่ารายจ่าย

ประมาณร้อยละ 65.3 

 11.1.3เศรษฐกิจ

   สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประชากรจั งหวัดชุมพร มีอาชีพหลักคือ 

เกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดชุมพรมีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ตาม

ราคาประจำปี ประมาณ 52,957 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรมภาคใต้ มูลค่า

ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน ประมาณ 104,809 บาท อาชีพที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมากที่สุดคือ 

เกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่าการผลิต ประมาณ 22,714 ล้านบาท รองลงมาคือ การค้าส่งและค้าปลีก 

ซึ่งมีมูลค่าการผลิต ประมาณ 5,908 ล้านบาท 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

25
0

สถาบันพระปกเกล้า

 11.2สรุปผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดชุมพร

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เวทีนี้  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 63  คน เป็นผู้ชาย 31 คน และผู้หญิง 30 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาเสวนา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 11.2.1กลุ่มเฉพาะเจาะจง18คน ประกอบด้วย 

   ครู กศน. พระ ประชาสังคม ราชการส่วนท้องที่ ผู้สนใจ ผู้สูงอายุ นักศึกษา 

 11.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง45คนมาจาก12ตำบล  ประกอบด้วย 

   ตำบลสวี ตำบลวังตะกอ ตำบลวังไผ่ ตำบลท่าแซะ ตำบลนาทุ่ง ตำบลสลุย 

ตำบลตากแดด ตำบลปากน้ำ ตำบลชุมโค ตำบลหงษ์เจริญท ตำบลทะเลทรัพย์ ตำบลปังหวาน        

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดชุมพรพบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาสังคมที่มีหลักธรรมะ 

ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องซึ่งต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อน อีกทั้งอยากเห็นการปฏิรูป

ประเทศไทยในทุกๆ ด้าน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม โดยนักการเมือง  

ไม่ยึดติดกับอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มปรารถนาให้สังคมไทยเป็นสังคม

ที่มีความสามัคคีปรองดองเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่คิดแบ่งแยกประเทศกัน อีกทั้งไม่อยากเห็น

การใช้ความรุนแรงและอาวุธต่อกัน 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ ระบบการศึกษาที่ดี 

ครอบคลุมทุกด้านทุกระดับเช่นเรื่องประชาธิปไตย เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และการศึกษา  

นอกระบบอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งอยากเห็นประเทศปลอดยาเสพติด ส่วนประเด็นอื่นๆ คือ  

อยากเห็นผู้นำ นักการเมือง ข้าราชการ มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิด และยึดประโยชน์

ส่วนรวม 

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันโดยการปกครองแบบบนลงล่าง

นั้นส่งผลให้สังคมแตกแยกเพราะนักการเมืองผูกขาดอำนาจอีกทั้งประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ทางการเมือง รวมถึงกติกาไม่สามารถบังคับใช้ได้จึงมีผลพวงของการทุจริตคอรัปชั่นและ  

มีปัญหาสังคมมากมาย เช่น ยาเสพติด มลภาวะสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ที่ลดลงของ

ประมงพื้นบ้าน” ฉะนั้น ผู้นำและประชาชนควรร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ ์
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สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวชุมพรจึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  ประชาชนตัวแทนในจังหวัดชุมพรเสนอมาหลายประการ ได้แก่ สร้างความ

ตระหนัก ปลูกฝั ง ให้ทุกคนเข้ า ใจหน้าที่ ของตนเองโดยเริ่มปลูกฝั งตั้ งแต่ เด็กและให้มี  

วิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาและส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน อีกทั้งประชาชน  

รู้จัดการพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การออมและทำบัญชี

ครัวเรือน 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  การสร้างกฎหมาย กฎ ระเบียบใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเพิ่มบทลงโทษ

ที่เด็ดขาด เช่น ยึดทรัพย์ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต และลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง  

ผู้ให้สินบนอีกทั้งให้เพิ่มโทษข้าราชการควรหนักเป็น 2-3 เท่าและให้คดีไม่มีอายุความผู้ติดต่อ  

ประเด็นที่น่าสนใจคือจัดหลักสูตรสำหรับการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองและสอบใบประกอบ

วิชาชีพนักการเมือง หากพบทุจริตในการเลือกตั้งให้เพิ่มโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้งทุกฝ่ายโดยเสีย  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ มีโทษทั้งแพ่งอาญาและตัดสิทธินักการเมือง 

 (3)ด้านการเมือง

  จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนาประเทศโดยการ

สอบถามชุมชนว่าควรดำเนินการเรื่องใดก่อนเพื่อเป็นการกำหนดกรอบและนำข้อมูลที่ได้มา

ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย อีกทั้งให้ส่วนราชการสอดส่องดูแลให้ความรู้แก่

เยาวชนในพื้นที่เรื่องปัญหายาเสพติด รวมถึงประชาชนสามารถการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ

นักการเมือง 

 (4)ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ศาสนา

และครอบครัวเป็นกลไกสำคัญ ได้แก่ ผู้นำต้องมีศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งผู้นำอาจเป็นทั้งทางการ

และไม่เป็นทางการในปรึกษาหารือกัน  เช่น สำรวจการปฏิบัติตามศีล 5 หลักธรรมาภิบาลสั่งสอน

ลูกหลานให้มีศีลห้า อีกทั้งนักการเมืองต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมก่อนสมัคร

สองปี หลังได้รับเลือกตั้ง 15 วันเพื่อให้ ผู้ปกครอง ชนชั้นปกครองทำการปกครองด้วยหลักธรรม 

เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข สันติ และนำหลักศาสนามาใช้เพราะมนุษย์ปรารถนาพ้นทุกข์   

รักความสุข อวิชชา แก้ได้ด้วยการมีสติ รู้เท่าทันด้วยปัญญา เป็นการลดอวิชชา สภาวะเป็น  

พ้นทุกข์ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้อย่างคุณอนันต ์
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  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ร่วมกันวาดฝันไว้เป็นจริงได้

นั้นก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้นจึงขยายไปยัง

ครอบครัวของเรา ชุมชน สังคม ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุกระดับ ผู้นำ

ศาสนา ตำรวจ ทหาร นักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ   

กรมประมง ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรมศาล 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด. สถานศึกษา มูลนิธิกาชาด  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และสื่อมวลชน 

  ประเด็นคำถามว่าตัวเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง เริ่มจากตัวเราต้องศึกษา

หาความรู้ใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตัวอย่างรู้  

เท่าทันสังคมเช่น การให้ความรู้ปัญหายาเสพติดแก่บุตรหลาน รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม

ดั้งเดิม การรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อีกทั้งตัวเราสามารถรวมกลุ่มเช่นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ  

กลุ่มต่อต้านการจับสัตว์น้ำ เพื่อขยายสู่ชุมชนอื่นๆ 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดชุมพรได้กล่าวว่า “ความอยาก   

เป็นตัณหา ควรใช้สังกัปปะ หรือปรารถนา” ความต้องการเท่าที่จำเป็นคือความปรารถนา   

ความต้องการเท่าที่จำเป็นโดยไม่เบียดเบียนคนอื่น เรามีแค่ศีลห้า “ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำให้

สวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด” 
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12.จังหวัดอุตรดิตถ์

 12.1ข้อมูลพื้นฐาน

 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้ชื่อว่า

เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่ง

ลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน จังหวัด

อุตรดิตถ์ตั้งอยู่ใต้สุดของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,854 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 

25 ของประเทศ ภูมิประเทศทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขา  

และที่สูง 

 12.1.1การปกครอง

   แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้ การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง

อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก 

และอำเภอทองแสนขัน 65 ตำบล และ 523 หมู่บ้าน 

 12.1.2ประชากร

   มีประชากรทั้งสิ้น 464,205 คน ประชากรชาย 229,207 คน ประชากรหญิง 

234,998 คนประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.66 

นอกจากนั้นยังมีศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ในภายหลัง 

 12.1.3เศรษฐกิจ

   ผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือ

การอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย์ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่สำคัญคือ ลางสาดมีการ

ปลูกมากที่สุดในประเทศ ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด กระเทียม ถั่ว และ

ยาสูบ การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทำไม้กวาดตองกง การทอผ้า   

การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ การทำเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กทำเครื่องใช้เกษตรกรรมและทำมีด 

เป็นต้น 

   สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอ

ลับแล อำเภอพิชัย มีธนาคารพาณิชย์คอยให้บริการอยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วจังหวัด

อุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง 
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 12.2สรุปการจัดผลเวทีประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดอุตรดิตถ์

 จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออกที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมสีหราช ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

125 คน เป็นผู้ชาย 49 คน และผู้หญิง 76 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก   

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

 12.2.1กลุ่มเฉพาะเจาะจง20คนประกอบด้วย    

   กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มเสื้อหลากสี กลุ่ม NGOs/ภาคประชาสังคม 

ปราชญ์ชาวบ้าน สื่อมวลชน ภาคธุรกิจเอกชน ตำรวจ ทหาร ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ผู้นำ

กลุ่มสตร ี

 12.2.2กลุ่มที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง105คนมาจาก17ตำบล  ประกอบด้วย 

   ตำบลบ้านเสี้ยว ตำบลบ้านฝาย ตำบลวังแดง ตำบลตรอน ตำบลบ้านแก่ง   

ตำบลท่าเสา ตำบลหาดงิ้ว ตำบลวังกะพี้ ตำบลบ้านด่าน ตำบลไชยจุมพล ตำบลนานกกก   

ตำบลน้ำหมัน ตำบลผาเลือด ตำบลแสนตอ ตำบลวัดเกตุ ตำบลศรีนพมาศ ตำบลหาดกรวด 

ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนาในมุมมองของผู้เข้าร่วมเวที

ประชาเสวนาหาทางออกจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ปรารถนาจะเห็นคือ สังคมที่มี

ความเอื้อเฟื้อ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสมานสามัคคีหันหน้าเข้าหากัน ไม่แบ่งชนชั้น  

ไม่แบ่งส ี

รองลงมา คือ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความยุติธรรม มีกฎหมายที่เป็นธรรมและบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการยำเกรงไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย ในขณะที่  

ผู้เข้าร่วมบางกลุ่มปรารถนาให้ผู้นำทุกระดับและข้าราชการ มีความซื่อสัตย์ ไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี

ประชาชน อีกทั้งปรารถนาจะเห็นการปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้ง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และสื่อโดยการใช้กระบวนการจัดสานเสวนาเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง 

และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในลำดับรอง ก็คือ การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ดีมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งไม่อยากเห็นการทุจริตคอรัปชั่น ประเด็นอื่นๆ ที่อยาก

เห็นคือการสนับสนุนทางการการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เพิ่มเติมหลักสูตรศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

และหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงอยากเห็นสังคมยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความ

ภาคภูมิใจในชาติไทย 
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เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้ปรารถนาจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นเช่นนั้นจึงได้

รับคำตอบว่า “ปัจจุบันสังคมไทยมีการแบ่งพวกผู้ที่มีอำนาจบิดเบือนกฎหมายเพื่อผลประโยชน์

พวกพ้องจึงเกิดความวุ่นวายในสังคมและนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้มาซึ่งอำนาจและ

นำอำนาจไปหาผลประโยชน์ต่อ อีกทั้งสังคมไทยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาสังคมของวัยรุ่น 

เช่น การท้องก่อนวัย” ฉะนั้น หากผู้นำและประชาชนร่วมมือกันยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพกฎหมาย ก็จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง

มั่นคงต่อไป 

สำหรับแนวทางที่จะทำให้ภาพอนาคตที่ฝันไว้เป็นจริงได้นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการ

หลายๆด้านร่วมกันชาวอุตรดิตถ์จึงได้เสนอแนะแนวทางไว้หลากหลายประกอบด้วย

 (1)ด้านความรู้และการศึกษา

  มีแนวทางเสริมความรู้ จัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่  

วัยเด็กโดยมีหลักสูตรศีลธรรมหน้าที่พลเมืองในทุกระดับชั้น จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้ง 

ยกย่องพุทธศาสนา หลักธรรมอย่างถ่องแท้ สอนวิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนม์และปรับปรุง

การศึกษาให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรี รวมถึงมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เวทีประชาเสวนา  

หาทางออก 

 (2)ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

  ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎหมาย เสนอกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย เพิ่มบทลงโทษเช่น กฎหมายด้านยาเสพติด การซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้ง และตัวเรา 

หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงยอมรับในกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย ติดตามตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในกรรมการ

สรรหา ซึ่งต้องทำฉันทามติในประเด็นต่างๆ ก่อนนำมาบังคับใช ้

 (3)ด้านการเมือง

  การจัดตั้งองค์กรกลางและผู้นำคนกลางเข้ามาช่วยเหลือโดยเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ย  

ในชุมชนในการเชิญคู่กรณีมาพูดจากัน เพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ซึ่งผู้นำคนกลางที่เป็นที่

เคารพศรัทธาจากทั้งสองฝ่าย อีกทั้งสร้างความสามัคคีด้วยกิจกรรมชุมชน เช่น วันสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน โดยผู้นำครอบครัวทำเป็นตัวอย่าง ดังนั้นทุกคนควรเคารพกติกาและแก้ปัญหาชุมชน

ด้วยหลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดยต้องมีการพัฒนาคนให้มีความรู้ก่อน เช่นจัดอบรมความรู้

ประชาธิปไตย กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเกิดผลสำเร็จในการร่วมมือกันแก้ปัญหาจาก  

ทุกฝ่าย 
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 (4)ด้านคุณธรรมและศีลธรรม

  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นการใช้ศาสนาและครอบครัวเป็นกลไกสำคัญ

ซึ่งสอนตั้งแต่วัยเด็ก ได้แก่ ปลูกฝั่งเรื่องคุณธรรมจริยธรรม รู้จักแบ่งปัน สร้างจิตอาสาสาธารณะ 

อนุรักษ์ประเพณี โดยเราทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเริ่มจากครอบครัวทำให้อบอุ่น สามัคคี ในหมู่บ้าน 

ตำบล อำเภอ จังหวัด  อีกทั้งปรับกระบวนการคิดจากตัวเรา ขยายสู่คนในครอบครัว ชุมชนสอน

ลูกหลานให้เอื้อเฟื้อไม่เห็นแก่ตัว ปลุกความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คาถาคิด เติมสัมมาทิฐิ ที่ดี คิดถูก

คิดควร คิดดีคิดถูก  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ (ความเพียร) สัมมาสติ (มีใจ

มั่นคง) 

  เมื่อถามถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำให้อนาคตที่ชาวอุตรดิตถ์ร่วมกันวาดฝันไว้

เป็นจริงได้นั้น ก็คือ ต้องเริ่มคิดและปฏิบัติจากตัวเราทุกๆ คนในฐานะที่เป็นคนไทย จากนั้นจึง

ขยายไปยังครอบครัวของเรา ชุมชน  สังคม  ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้นำทุก

ระดับ ผู้นำศาสนา นักวิชาการ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ปราชญ์ท้องถิ่น และได้รับความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ศาล ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และสื่อมวลชน 

  ประเด็นคำถามว่าตัวเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง เริ่มต้นจากตัวเราเป็นตัวอย่าง  

ที่ดีมีจิตอาสา พัฒนาตัวเราเอง เช่น เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ช่วยเหลือด้านอาชีพ

สำหรับผู้พิการ ช่วยเหลือดูแล พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

  อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุมหมู่บ้าน อีกทั้งตนเองต้อง

ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เช่นเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมสร้าง

เครือข่ายในการทำงาน โดยให้มีสถาบันกลาง เช่น สถาบันพระปกเกล้า มาเป็นผู้สร้างเครือข่าย

และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กรและปลอดการครอบงำทางการเมือง 

  นอกจากนี้ ในเวทีอนาคตประเทศไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวว่า “เรื่องต่อย

เรื่องตีเราไม่สู้ แต่เรื่องลาบเรื่องลู่สู้ไม่ถอยจงเตือนตน... อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย” 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

ตารางที่1สรปุการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเวทรีายขอ้และรายดา้นจงัหวดัขอนแกน่

รายละเอียด X S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.55 1.150 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.37 0.959 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.05 0.830 มาก 

รวม �.00 0.755 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 4.08 0.910 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.26 0.735 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.31 0.776 มาก 

รวม 4.26 0.665 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.56 1.123 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 4.10 0.908 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.98 0.920 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.50 0.631 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.52 0.734 มากที่สุด 

รวม �.1� 0.657 มาก
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4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.27 0.808 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.22 0.733 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.58 0.662 มากที่สุด 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.52 0.691 มากที่สุด 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.36 0.691 มาก 

รวม �.�1 0.546 มาก

รวมทุกด้าน 4.25 0.��� มาก

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า หลังการอบรม

ท่านได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา คือ คิดว่าการจัดเวที

บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.4 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า คิดว่าการจัดเวทีมีประโยชน์  

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ มีเทคนิคเทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่าง

การจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.6 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกของ  

เจ้าหน้าที่ความเหมาะสมของสถานที่อบรมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.4 และ 56.0 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 47.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

แสดงความคิดเห็น และความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

66.7 และ 61.7 รองลงมาคือ การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วนอยู่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 49.4 ตามลำดับ 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องหทัยรัตน ์โรงแรม ซี.แอล. การ์เด้น อิน จังหวัด

อ่างทอง 

ตารางที่2สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.17 1.119 ปานกลาง 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.50 0.789 มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.16 0.912 มาก 

รวม �.1� 0.710 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 4.40 0.808 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.39 0.759 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.36 0.851 มาก 

รวม �.�� 0.692 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.78 0.996 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 4.33 0.747 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 4.16 0.943 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.24 0.822 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.50 0.684 มากที่สุด 

รวม �.1� 0.697 มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.44 0.837 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.54 0.676 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.51 0.681 มากที่สุด 
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4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.59 0.610 มากที่สุด 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.56 0.733 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.612 มากที่สุด

รวมทุกด้าน �.�0 0.�10 มาก

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การได้รับ

ประโยชน์หลังการเข้าร่วมเวที และการบรรลุวัตถุประสงค์จากการจัดเวที อยู่ในระดับมากที่สุด   

คิดเป็นร้อยละ 64.0 และ 44.0 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ภาพรวมของการจัดเวที ประโยชน์

ของการจัดเวที และมีเทคนิคเทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวทีมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 58.0, 56.0 และ 53.1 ตามลำดับ 

ผูเ้ขา้รว่มเวทมีคีวามคดิเหน็ดา้นการจดัเวท ีดงันี ้พบวา่ การอำนวยความสะดวกของเจา้หนา้ที ่

ความเหมาะสมของเอกสาร 46.9 และความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 58.3, 46.9 และ 46.0 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญ

ครอบคลุมทุกด้าน ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร และเนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมทุกหัวข้อ 

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0, 63.3 และ 62.0 ตามลำดับ 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องพุทไธสง โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตารางที่3สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.44 1.177 ปานกลาง 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.37 0.908 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.02 1.042 มาก 

รวม �.�� 0.853 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.98 0.948 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.23 0.938 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.19 0.953 มาก 

รวม �.1� 0.��� มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.75 1.027 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 4.02 1.000 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.88 1.113 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.23 0.973 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.35 0.988 มาก 

รวม 4.05 0.�1� มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.08 0.952 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.05 0.854 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.45 0.946 มาก 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.47 0.922 มาก 
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5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.40 0.923 มาก 

รวม �.�0 0.��0 มาก

รวมทุกด้าน �.11 0.850 มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีเห็น

ว่าหลังการเข้าร่วมเวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา   

คือผู้เข้าร่วมคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 ตาม

ลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมเห็นว่าเทคนิควิธีต่าง ๆ   

ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวทีและประโยชน์ของการจัดเวที อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 45.9 และ 43.9 ตามลำดับ เมื่อมองในภาพรวมของการจัดเวที พบว่า อยู่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 43.3 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ความเหมาะสมของสถานที่และความเหมาะสมของเอกสาร

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 49.2 และ 37.9 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า ความรู้และ

ข้อคิดที่ได้จากวิทยากร การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นและการสรุปเนื้อหา/

ประเด็นสำคัญครอบคลุมทุกด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.5, 63.3 

และ 57.9 ตามลำดับ รองลงมาคือ เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 56.1 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ควรมีการจัดเวทีประชาเสวนาอีกครั้งในทุกๆ ปี และควรมีการกระจายเป็นเวทีระดับ

ตำบลและอำเภอ 

 -  ได้รับความรู้ใหม่จากวิทยากร เป็นเวทีที่ดีสามารถสะท้อนความคิดและมีแนวทางกำหนด

อนาคตประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 -  ในการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นสมาชิกบางส่วนไม่เคารพกติกา โดยมีการแสดงความ

คิดเห็นที่ครอบงำ/ทำลายความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

ตารางที่4สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดพะเยา

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.67 1.049 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.32 1.025 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.27 0.925 มาก 

รวม �.11 0.729 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 4.19 0.736 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.39 0.910 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.45 0.902 มาก 

รวม �.�� 0.739 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.92 0.857 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 4.10 0.904 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 4.15 0.887 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.42 0.926 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.61 0.796 มากที่สุด 

รวม 4.24 0.715 มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.42 0.914 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.42 0.835 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.61 0.743 มากที่สุด 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.53 0.774 มากที่สุด 
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5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.52 0.873 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.687 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.28 0.676 มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมเวที  

เห็นว่าหลังการเข้าร่วมเวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา   

คือผู้เข้าร่วมคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.2 และ

ก่อนการเข้าร่วมเวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์ของ  

การจัดเวที และเทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวทีอยู่ในระดับมากที่สุด   

คิดเป็นร้อยละ 63.8 และ 57.6 รองลงมาคือ ภาพรวมของการจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 53.4 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 73.7 และ 60.0 รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 49.2 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า การเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นการสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน

ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร และ เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.2, 66.7, 64.4 และ 59.3 ตามลำดับ  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ควรจัดให้มีเวทีประชาเสวนาในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นในทุกระดับตำบล /อำเภอ 

 -  เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม เช่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน 

 -  อยากให้องค์กรป้องครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดการจัดเวที  

ในระดับท้องถิ่น 

 -  อยากให้มีการเปิดประเด็นในหัวข้ออื่นๆให้มากขึ้น 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์คันทรีโฮม จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่5สรปุการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเวทรีายขอ้และรายดา้นจงัหวดัปราจนีบรุี

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.41 1.006 ปานกลาง 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.00 1.029 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.91 0.933 มาก 

รวม 3.78 0.778 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.89 0.921 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.11 0.964 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.09 0.966 มาก 

รวม 4.05 0.846 มาก 

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.55 1.156 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.87 1.095 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.74 0.834 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.22 0.921 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.11 1.090 มาก 

รวม 3.93 0.816 มาก 

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 3.99 1.081 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 3.93 1.081 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.23 0.860 มาก 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.24 0.924 มาก 
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5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.23 0.935 มาก 

รวม 4.15 0.852 มาก

รวมทุกด้าน �.00 0.��� มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ก่อนการเข้าร่วม

เวทีผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือผู้เข้าร่วม  

คดิวา่การจดัเวทบีรรลวุตัถปุระสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก คดิเปน็รอ้ยละ 38.8 ในขณะผูเ้ขา้รว่มเวทเีหน็วา่

หลังการเข้าร่วมเวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเพียง 37.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ภาพรวมของการจัดเวที อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.4 และเทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวทีอยู่ใน

ระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.8 และ 39.4 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของสถานที่ และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด   

คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ 47.9 รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในทั้งระดับ

ปานกลางและมาก คิดเป็นร้อยละ 37.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า ความรู้และ

ข้อคิดที่ได้จากวิทยากร และการสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.4 เช่นเดียวกัน รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวที

ได้แสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 49.3 ตามลำดับ  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ควรจัดให้มีการเสวนาอย่างต่อเนื่อง  

 -  ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาเสวนาน้อยไป 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2556 ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ 

ตารางที่6สรปุการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเวทรีายขอ้และรายดา้นจงัหวดันครสวรรค์

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.37 1.075 ปานกลาง 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.13 0.877 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.02 0.779 มาก 

รวม 3.85 0.711 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.97 0.836 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.18 0.859 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.08 0.980 มาก 

รวม �.10 0.770 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.52 0.959 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.87 0.929 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.83 0.924 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.00 0.967 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.27 0.800 มาก 

รวม �.�� 0.754 มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.16 0.925 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.05 1.151 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.35 0.883 มาก 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.23 0.973 มาก 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

27
0

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด  S.D. ระดับ

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.20 0.935 มาก 

รวม 4.23 0.842 มาก

รวมทุกด้าน �.0� 0.��1 มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมคิดว่า 

การจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมา คือ หลังการเข้าร่วม

เวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.9 และก่อนการเข้าร่วมเวทีได้รับ

ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.3 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ภาพรวมของการจัดเวทีอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ เทคนิควิธีต่างๆวิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที และ

ประโยชน์ของการจัดเวทีอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.9 และ 40.3 ที่ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวท ีดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมาคือ การอำนวย  

ความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.0 และความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตามลำดับ 

ผู้ เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า   

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็น ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร และ  

การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 55.6, 50.8 และ 48.3 ตามลำดับ  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้น 

 -  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี บรรยากาศมีความเป็นกันเอง 

 -  สามารถนำไปสานตอ่เปน็โครงการอืน่ๆ ตอ่ไปไดอ้กีและเปน็แนวทางในการพฒันาชมุชนได ้

 -  อยากให้จัดเวทีแบบนี้ไปทั่วประเทศ และมีอย่างต่อเนื่อง 

 -  มีปัญหาในเรื่องของจอโปรเจกเตอร์ ที่ควรอยู่ตรงกลาง 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตารางที่7สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.76 0.870 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.30 0.799 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.96 0.846 มาก 

รวม �.0� 0.657 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.90 0.846 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.11 0.870 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.23 0.776 มาก 

รวม �.10 0.��1 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.50 0.939 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.98 0.888 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.73 0.910 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 3.94 1.066 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.26 0.788 มาก 

รวม �.�� 0.��� มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.08 0.703 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.11 0.698 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.31 0.981 มาก 
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รายละเอียด  S.D. ระดับ

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.36 0.776 มาก 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.15 0.751 มาก 

รวม 4.22 0.�00 มาก

รวมทุกด้าน �.10 0.589 มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมคิดว่า 

การจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมา คือ หลังการเข้าร่วม

เวทีได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า เทคนิควิธีต่างๆที่วิทยากรถ่ายทอด

ระหว่างการจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมา คือประโยชน์ของการจัดเวที 

ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของเอกสารการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 49.1, 47.2 และ 44.2 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า เนื้อหา  

ที่นำเสนอสอดคล้องและครอบคลุมกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.6 เช่นกัน   

รองลงมาคือ การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมครบถ้วน และการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม

สัมมนาแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

53.8 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ผู้เข้าร่วมเสวนาควรมีหลากหลายอาชีพและหลายกลุ่มองค์กร 

 -  อยากให้มีการเผยแพร่ไปสู่ทุกชุมชน 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่8สรปุการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเวทรีายขอ้และรายดา้นกรงุเทพมหานคร

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.19 1.217 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.90 1.123 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.80 0.985 มาก 

รวม 3.65 0.876 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.78 0.814 มาก 

2. เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 3.99 0.928 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.02 0.890 มาก 

รวม 3.95 0.735 มาก

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.59 0.901 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.77 1.016 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.69 0.864 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.06 0.911 มาก 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.11 0.831 มาก 

รวม 3.87 0.716 มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 3.82 0.912 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 3.82 0.854 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น 4.14 0.930 มาก 
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4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.13 0.931 มาก 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.08 0.808 มาก 

รวม 4.02 0.716 มาก

รวมทุกด้าน �.�� 0.645 มาก

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมคิด

ว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ หลังการเข้า

ร่วมเวทีได้รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 36.7 และก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ คิดเป็นตามร้อยละ 27.6 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ภาพรวมเวทีอยู่ในระดับมาก   

คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมา คือประโยชน์ของการจัดเวที คิดเป็นร้อยละ 44.9 และเทคนิค  

วิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที คิดเป็นร้อยละ 43.9 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการจัดเวทีอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 43.9 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

คิดเป็นร้อยละ 40.8 และความเหมาะสมของสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และความเหมาะสมของ

เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 39.8, 38.8 และ 30.6 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า เนื้อหา  

ที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ และสอดคล้องกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.1   

และ 52.0 รองลงมาคือ การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 49.0 

และการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและความรู้ข้อคิดที่ไดจากวิทยากร คิดเป็น

ร้อยละ 41.8 และ 40.8 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 -  ผู้เข้าร่วมเสวนาควรมีหลากหลายอาชีพและหลายกลุ่มองค์กร 

 -  การจัดเวทีควรครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อขยายความรู้ 

 -  ควรมีเวลาในกิจกรรมมากขึ้น 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี   

จังหวัดชัยนาท 

ตารางที่9สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดชัยนาท

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.14 .998 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.02 .757 มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.95 .746 มาก 

รวม �.�� .�0� มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.84 .757 มาก 

2. เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.02 .866 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 3.97 .688 มาก 

รวม 4.23 .��0 มากที่สุด

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.48 .873 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.52 .924 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.59 .859 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.15 .938 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.27 .925 มาก 

รวม �.10 .��� มากที่สุด

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 3.93 .778 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 3.75 .850 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.18 .895 มากที่สุด 



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

27
6

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด  S.D. ระดับ

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.14 .913 มากที่สุด 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.08 .900 มากที่สุด 

รวม �.�� .526 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.23 .476 มากที่สุด

        

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ก่อนการเข้ารับ

การอบรมท่านได้ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ คิดว่า  

การจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์ และหลังการเข้าอบรมท่านได้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก คิดเป็น  

ร้อยละ 41.5 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า คิดว่าการจัดเวทีมีประโยชน์ อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ ภาพรวมของการจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 47.7 และ เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวทีอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 41.5 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกของ  

เจ้าหน้าที่ความเหมาะสมของสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ 43.1   

รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดเวที อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 41.5 โสตทัศนูปกรณ์  

ความเหมาะสมของเอกสาร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 

เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.2 และ 43.1 รองลงมาคือ   

การเปิดโอกาสให้ผู้ข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 ลำดับต่อมา การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุม  

ครบถ้วน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้และครั้งต่อไปประสบความสำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศและ  

การพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ การจัดเวทีประชาเสวนาให้กับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุม  

ทุกอาชีพในทุกจังหวัดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา และการชี้ชัดถึงประเด็นของอนาคตประเทศไทย  

ว่าจะไปในทิศทางใด 
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เมื่ อวันที่ 11 -12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องพลาญชัยแกรนด์ โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้   

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตารางที่10สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.01 1.202 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.15 .927 มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.88 1.005 มาก 

รวม �.�� .759 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.82 .922 มาก 

2. เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 3.91 1.064 มาก 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.17 .933 มากที่สุด 

รวม 4.25 .682 มากที่สุด

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.59 1.015 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.69 1.026 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.75 .866 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.23 .847 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.36 .869 มากที่สุด 

รวม �.1� .��� มากที่สุด

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 3.96 .934 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 3.95 .887 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.46 .895 มากที่สุด 
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4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.59 .773 มากที่สุด 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.03 .920 มากที่สุด 

รวม 4.42 .532 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.25 .��� มากที่สุด

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ก่อนการอบรม

ท่านได้รับประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมา คือ หลังการอบรม  

ท่านได้รับประโยชน์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39 และ การจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.4 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ภาพรวมของการจัดเวทีอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ ประโยชน์ของการจัดเวทีอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

45.1 และเทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 35.4 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกของ  

เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ48.8 รองลงมาคือโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ46.3 ลำดับต่อมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 42.7 และความเหมาะสมของเอกสาร ระยะเวลาในการจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 37.8 และ 32.9 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ เนื้อหาที่นำเสนอ

ครอบคลุมกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.2 และความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร

อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.6  ลำดับต่อมาคือ เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 

การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.3 และ 

42.7 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การจัดเวทีประเสวนาในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดตำบล และกระจายสู่ระดับหมู่บ้าน 

การนำข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ และมีการจัดเวทีประชาเสวนาทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน   

การเพิ่มระยะเวลาในการจัดเวทีประชาเสวนาและเนื้อหาที่ตรงประเด็นมากขึ้น และการนำผล

ข้อมูลที่ได้จาการจัดเวทีประชาเสวนานำไปปฏิบัติจริง 
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร 

ตารางที่11สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านจังหวัดชุมพร

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.28 1.198 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.15 .875 มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.68 1.042 มาก 

รวม �.�� .�11 มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.75 .840 มาก 

2. เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.08 .870 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.22 .821 มากที่สุด 

รวม �.0� .723 มากที่สุด

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.43 1.083 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.68 .842 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.69 .922 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.21 .963 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.30 .909 มากที่สุด 

รวม �.�� .��� มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.03 .891 มากที่สุด 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.03 .897 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.36 .843 มากที่สุด 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.21 .801 มากที่สุด 
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รายละเอียด  S.D. ระดับ

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.13 .951 มากที่สุด 

รวม 4.22 .��� มากที่สุด

รวมทุกด้าน �.01 .620 มากที่สุด

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า หลังการเข้าอบรม

ท่านได้ประโยชน์อยู่ในระดับมากก่อนการเข้ารับอบรมท่านได้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง   

คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ การจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

34.2 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า คิดว่าภาพรวมของการจัดเวที  

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่าง  

การจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.5 และ ประโยชน์ของการจัดเวทีอยู่ในระดับ  

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ความเหมาะสมของเอกสารอยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55รองลงมาคือ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับ  

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5ลำดับต่อมาคือ โสตทัศนูปกรณ์ ความเหมาะสมของสถานที่  

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45 และระยะเวลาในการจัดเวทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น  

ร้อยละ 35 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

แสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ เนื้อหาที่นำเสนอ

สอดคล้องกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.5 ต่อมา เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับ

หัวข้อความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร และการสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยควรให้เวลาในการแสดงออกทาง  

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมให้มากขึ้น เวลาในการทำกระบวนการยังน้อยเกินไป การจัดเวทีควรจัด

ในทุกจังหวัดและขยับมาสู่ชุมชน ความหลายหลายของบุคคลที่มาเข้าร่วม รวมถึงนักการเมืองด้วย 

และควรให้ที่อยู่ในการติดตามผลงาน ความก้าวหน้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันพระปกเกล้า 

       



อนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา 281

สถาบันพระปกเกล้า

ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตารางที่12สรปุการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเวทรีายขอ้และรายดา้นจงัหวดัอตุรดติถ์

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.37 1.167 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.99 .882 มาก 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3.72 .990 มาก 

รวม �.�� .��� มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 3.84 .969 มาก 

2. เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.04 .961 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.01 1.066 มากที่สุด 

รวม �.01 .892 มากที่สุด

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.42 1.105 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.84 1.030 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.72 .946 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.09 1.113 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.35 .937 มากที่สุด 

รวม �.�� .879 มาก

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 3.82 1.072 มาก 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 3.84 .941 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.17 .998 มากที่สุด 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.29 .975 มากที่สุด 
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5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.17 .948 มากที่สุด 

รวม 4.07 .851 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 3.95 .771 มาก

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การจัดเวที  

บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมา คือ คิดว่าหลังการเข้าอบรม

ท่านได้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.3 และก่อนการเข้าอบรมท่านได้ประโยชน์  

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.5 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า คิดว่าภาพรวมของการจัดเวที   

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่าง

การจัดเวท ีอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41 และประโยชน์ของการจัดเวทีอยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 38.6 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกของ  

เจ้าหน้าที่และความเหมาะสมของสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 และ 45.8   

รองลงมาคือ โสตทัศนูปกรณ์ความเหมาะสมของเอกสารอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 43.4 และ 

37.3 ลำดับต่อมา ระยะเวลาในการจัดเวที อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.7 ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้ พบว่า ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 

และ 45.8 รองลงมาคือ การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน อยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 44.6 ลำดับต่อมา เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาที่นำเสนอ

ครอบคลุมกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 31.3 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การจัดเวทีเข้าร่วมประชาเสวนาต้องครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด และเน้นในระดับของ  

ผู้นำชุมชน ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์หลักในการกระจายข้อมูลความรู้ไปสู่ประชาชน   

ให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างเข้าใจ และการเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ 

ในหัวข้อเรื่องที่ต้องการสานเสวนาให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจก่อน   
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ผลการประเมินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทย

ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 25 -26  มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมรามอินทรา โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น 

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่13สรุปการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีรายข้อและรายด้านระดับประเทศ

รายละเอียด  S.D. ระดับ

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเวที

1. ก่อนการเข้าร่วมเวทีท่านคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3.37 1.207 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมเวทีท่านได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.18 1.047 มากที่สุด 

3. ท่านคิดว่าการจัดเวทีบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.10 1.112 มากที่สุด 

รวม �.�� .��� มาก

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ภาพรวมของการจัดเวที 4.03 1.068 มากที่สุด 

2. เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่างการจัดเวที 4.17 1.050 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ของการจัดเวที 4.27 1.143 มากที่สุด 

รวม �.1� 1.027 มากที่สุด

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวที

1. ระยะเวลาในการจัดเวที 3.53 .998 มาก 

2. ความเหมาะสมของเอกสาร 3.73 1.053 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ 3.78 1.089 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.05 1.161 มากที่สุด 

5. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.29 .995 มากที่สุด 

รวม 3.92 .905 มาก

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร     

1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ 4.03 1.097 มากที่สุด 

2. เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมกับหัวข้อ 4.01 1.068 มากที่สุด 
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3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 4.27 1.118 มากที่สุด 

4. ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร 4.18 1.095 มากที่สุด 

5. การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วน 4.19 1.051 มากที่สุด 

รวม �.1� 1.011 มากที่สุด

รวมทุกด้าน 4.07 .887 มากที่สุด

 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเวที ดังนี้ พบว่า หลังการเข้าอบรม

ทา่นไดป้ระโยชน ์การจดัเวทบีรรลวุตัถปุระสงค ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 45.6 รองลงมา 

คือ ก่อนการเข้าอบรมท่านได้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า ประโยชน์ของการจัดเวที อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ เทคนิควิธีต่างๆ ที่วิทยากรถ่ายทอดระหว่าง

การจัดเวที อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.6 และ ภาพรวมของการจัดเวทีอยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.8  

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านการจัดเวที ดังนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกของ  

เจ้าหน้าที่และความเหมาะสมของสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.2 และ 

46.8รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดเวทีความเหมาะสมของเอกสารอยู่ในระดับมากคิดเป็น  

ร้อยละ 38 และ 35.4 ลำดับต่อมาคิดว่า โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ตามลำดับ 

ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดเห็นด้านวิทยากร ดังนี้คิดว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

แสดงความคิดเห็น ความรู้และข้อคิดที่ได้จากวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

57และ 48.1 รองลงมาคือ การสรุปเนื้อหา/ประเด็นสำคัญครอบคลุมครบถ้วนเนื้อหาที่นำเสนอ

ครอบคลุมกับหัวข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.8 และ 43 ลำดับต่อมาคือเนื้อหา  

ที่นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การจัดประชาเสวนาหาทางออกระดับประเทศ ควรให้เวลาในการระดมความคิดเห็น  

ในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ประเด็นและปัญหาที่หลากหลายของแต่ละภูมิภาค การใช้

ภาษาของวิทยากรยังเข้าใจยาก เทคนิควิธีการนำเสนอบางครั้งยังดูเครียดจนเกินไป การใช้ธรรมะ

เข้ามาสอดแทรกในการจัดเวทีประชาเสวนา และผู้เข้าร่วมต้องมีความหลากหลาย รวมทั้งให้โอกาส

คนพิการมากขึ้นที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย 
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ภาคผนวกง
ภาพอนาคตประเทศไทย(NewScenario)

 

 

 

 

ภาพอนาคตที่1:สังคมแห่งความปรองดองสามัคคี

หลักการ:

การอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ 

ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา ความรุนแรงเป็นเรื่องไม่ปกติ 

ข้อดี:

 ๏ สังคมเกิดความปรองดอง ไม่เกิดความขัดแย้ง รุนแรงในสังคม  

 ๏ ประเทศเจริญก้าวหน้า 

 ๏ การอยู่ร่วมกันได้ในสังคมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

 ๏ ได้รับฟังและเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น เกิดความเป็นมิตร ลดความขัดแย้ง ความหวาดระแวง 

ข้อสังเกต:

 ๏ ใช้เวลานานในการปลูกฝังความคิด 

 ๏ ผู้เสียประโยชน์จะขัดขวางการทำความดี 

 ๏ สังคมไทยยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์  

 ๏ ยังมีผู้ยอมรับการทุจริตว่ายังจำเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
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ภาพอนาคตที่2:สังคมคุณธรรมธรรมาภิบาล

หลักการ:

นักการเมือง ประชาชน มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สำนึก

รับผิดชอบ ไม่กระทำการทุจริต ไม่คดโกง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ข้อดี:

 ๏ พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 

 ๏ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 ๏ ทุกคนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน               

ข้อสังเกต:

 ๏ ใช้เวลานานในการปลูกฝังความคิด 

 ๏ ผู้เสียประโยชน์จะขัดขวางการทำความดี 

 ๏ สังคมไทยยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์  

 ๏ ยังมีผู้ยอมรับการทุจริตว่ายังจำเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนา    
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ภาพอนาคตที่3 :ปฏิรูปการเมืองระบบและกลไกทางกฎหมายและ
การอำนวยประโยชน์และความเป็นธรรม

หลักการ:

การปฏิรูปการเมืองเพื่อทำให้การเมืองสุจริตและทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในขณะที่

ระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบเสมอภาคทั่วถึง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมแท้จริงทั้ง

ระดับชาติและท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การตรวจสอบผู้ตรวจสอบ” และให้ความเห็นชอบ

นโยบายสาธารณะ  ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนต้องอยู่ในครรลองของ

ประชาธิปไตย  

ข้อดี:

 ๏ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สถาบันทางการเมือง องค์กรตรวจสอบได้รับความเชื่อมั่นจาก

สังคม  

 ๏ อำนาจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบอำนาจรัฐทั้งหมดอยู่ในมือประชาชน  

 ๏ เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

 ๏ เสถียรภาพและประสิทธิ ทำให้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมได้จริง  

 ๏ ศักยภาพของระบบการตรวจสอบ ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภาครัฐ  

 ๏ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข         

ข้อสังเกต:

 ๏ ข้อจำกัดจากฝ่ายผู้มีอำนาจและภาระต่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ  

 ๏ ความพร้อมของประชาชน (ด้านความรู้และเจตจำนงทางการเมือง)  

 ๏ ช่องว่างคนในสังคมต่างกันมาก การปรับจูนหรือลดช่องว่างต้องใช้เวลา ศาสตร์ขั้นสูง 

และยังขาดหน่วยรับผิดชอบหลัก  

 ๏ ผู้นำความคิด (นักวิชาการ ชนชั้นนำในสังคม แกนนำมวลชน)ที่มีบทบาทนำยังต่างกัน

สุดขั้ว และอยู่ระหว่างการเผชิญหน้าแบบแพ้ไม่ได้  

 ๏ จารีตหรือวิถีชีวิตแบบไทยบางส่วนขัดหรือไม่เอื้อต่อการสร้างสังคมประชาธิปไตย 
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ภาพอนาคตที่4:สังคมแห่งการเรียนรู้แลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักการ:

ประชาชนมกีารเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สงัคมมเีศรษฐกจิมัน่คง มกีารกระจายรายไดท้ีเ่ปน็ธรรม 

ประชาชนอยู่ดี กินดี สุขภาพดี มีการศึกษาด ี

ข้อดี:

 ๏ ประชาชนมีการตื่นตัวต่อการเรียนรู้ มีการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ตนเองและส่วนรวม 

 ๏ เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม 

 ๏ ประชาชนมีความพอใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

 ๏ ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี 

ข้อสังเกต:

 ๏ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถจัดการความรู้ได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๏ ต้องมีการลงทุนในการจัดสวัสดิการ เช่นสร้างอาชีพ  และรักษาสุขภาพ 

 ๏ ต้องมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
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ภาคผนวกจ
รายชื่อคณะผู้วิจัย

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะวิจัยโครงการอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

 1.  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการ 

 2.  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ที่ปรึกษาโครงการ 

 3.  ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์  ที่ปรึกษาโครงการ 

 4.  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ 

 5.  รองศาสตราจารย์ ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา วิทยากร 

 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด วิทยากร  

 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา  เกตุเจริญ วิทยากร 

 8.  นางสุจินันท์  หรสิทธิ์   วิทยากร 

 9.  นายชัยวัฒน์  จันธิมา  วิทยากร           

 10.  นายอุส่าห์  ดวงจันทร์   วิทยากร 

 11.  นายศรายุทธ อันทะไชย์  วิทยากร  

 12.  นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล  วิทยากร 

 13.  นางสาวปัทมา  สูบกำปัง  นักวิจัย 

 14.  ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ  นักวิจัย 

 15.  นายชลัท  ประเทืองรัตนา  นักวิจัย 

 16.  นางสาวอริศรา  คำตัน นักวิจัย 

 17.  นางสาวนิตยา  โพธิ์นอก  นักวิจัย 

 18.  นางสาวรัชวดี  แสงมหะหมัด  นักวิจัย 

 19.  นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ์  นักวิจัย 

 20.  นางสาวดวงจันทร์  ศิริรักษ์โสภณ  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 21.  นางสาวปณัฏฐา  พจนพาณิชย์กุล  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 22.  นายธีรวัฒน์  ช่วยดำ ผู้ช่วยนักวิจัย 

 23.  นางสาวสุนิสา  แก้วทอง  ผู้ช่วยนักวิจัย 
 

 

 


