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การแสดงปาฐกถา 

เรื่อง“ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”  
โดย อาจารย์ธีรยุทธ  บุญมี  
ผู้อำานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

	 แน วค ว ามคิ ด เรื่ อ ง	
“การสร้ า งภาคพลเ มือง ท่ี     
เข้มแข็ง”	 เป็นชุดความคิดหนึ่ง
ที่ เ กิดขึ้นจากความพยายาม	
แก้ปัญหาและพัฒนาทางการ
เมืองของประเทศไทย	 เช่นเดียว
กับแนวความคิด	 “การสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง"	 (Civil	 Society)	 ที่มีฐานคิดว่า	 "ภาคสังคม"	
เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งทำา
หน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองภาคส่วนไว้ด้วยกัน	และเชื่อว่าจะทำาให้
เกิดเสถียรภาพทางการเมืองได้	 ขณะที่แนวความคิด	 "การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง"	(Communitarianism)	เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่
พยายามเพิ่มบทบาททางการเมืองให้แก่ชุมชนและให้ความสำา
คัญแก่การเป็นท้องถิ่น	เพื่อเสริมความเข้มแข็งของภาคสังคมท่ี
ชนชั้นกลางจะมีบทบาทมากกว่าชุมชนหรือชนบท	 แนวคิด
พัฒนาการเมืองของไทยปรากฎชัดเจนในรัฐธรรมนูญปี	2540	
ทั้งความพยายามในการพัฒนาการเมือง	การสร้างเสถียรภาพ
ของรัฐบาล	 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม	กระนั้นก็ดี	วิกฤติการเมืองยังคงปรากฏอยู่ในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ	และเป็นช่วงเวลาที่ทำาให้เกิดแนวคิด	“การสร้างภาค
พลเมืองที่เข้มแข็ง"		ดังกล่าว	ด้วยแนวความคิดสาธารณรัฐ		(Re-
publican)	 นั่นคือ	 การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ	
ต่อสังคม	และต่อประเทศชาติ
	 อย่างไรก็ตาม	 สังคมเข้มแข็ง	 ชุมชนเข้มแข็ง	 และ

พลเมืองเข้มแข็ง	จะสร้างการเมืองที่เข้มแข็งได้อย่างไร	ภายใต้
ฐานคิดที่ว่า	โครงสร้างการเมือง	วัฒนธรรมการเมือง	คือ	ผลผลิต
และการประกอบสร้างของชุมชน	และสังคมนั้นๆ	ดังนั้น	ประเด็น
สำาคัญของการพัฒนาการเมืองภายใต้การสร้างภาคพลเมือง
ที่เข้มแข็งดังกล่าว	 จึงต้องคำานึงถึงบริบท	 "พลเมือง"	 ของไทย
ซึ่งแตกต่างจากประเทศตะวันตกคือมีนัยยะของของการรับใช้
รัฐ	 มากกว่าการเป็นเจ้าของรัฐ	 หรือการเป็นสมาชิก	 หรือการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	หรือของรัฐ	ซ่ึงมีนัยยะของการผูกติด
กับหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 ดังนั้น	 วัฒนธรรมการเมือง	 (Politi-
cal	Culture)	จึงเป็นประเด็นที่ต้องคำานึงถึงในการสร้างพลเมือง
เข้มแข็ง	 ท่ีต้องใช้เวลาและปลูกฝังความเป็นพลเมืองให้เชื่อม
โยงกับวัฒนธรรมทางการเมือง	 ที่ต้องมีความเข้าใจที่กว้างขวาง
ครอบคลุมและรวมถึงอัตลักษณ์	 และโครงสร้างสังคมการเมือง
นั้น	ๆ	ด้วย	 	ซึ่งเมื่อต้องสร้างให้เป็น	 "วัฒนธรรม"	ก็หมายความ
ว่า	 ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะที่ยาวนาน	 และให้มีความยั่งยืน	
ไม่เป็นการรับแนวคิดจากต่างประเทศแล้ว	 "ปักชำา"	 เพราะจะได้
พืชพันธุ์ที่ไม่แข็งแรง		



นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

	 นายประสงค์ได้กล่าวถึงการ
สร้างความเป็นประชาธิปไตย	
โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง
รัฐธรรมนูญปี 	2540	ซึ่ ง เป็น
รัฐธรรมนูญที่หลายคนกล่าว
กันว่ า 	เป็นรั ฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนและรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันที่เสริมสร้างความเป็น
ประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง	อย่างเช่น	การให้ประชาชน

สามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 การให้
ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	
กลไกดังกล่าวกลับไม่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ	 ประชาชนยังไม่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร	 เรื่องการเมืองก็ยังคงวนอยู่กับการเมือง
ภาคตัวแทนอยู่นั่นเอง	

	 ทั้งนี้	นายประสงค์เห็นว่า	การสร้างการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนนั้น	ต้องเริ่มจากการ	"กระตุ้น"	ให้ประชาชนตื่น
ตัว	 และสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวได้นั้น	 ก็คือ	 การให้
ข้อมูลแก่ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้มากขึ้น	

รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ 

	 อาจารย์จุรีเห็นด้วยกับนายประสงค์ว่าประเทศไทยมีกลไก
ทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามแนวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน	แต่
ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้ผล	 เพราะไม่เข้าใจคำาว่า	 "ประชาธิปไตย"	
อย่างแท้จริง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2475	
ประเทศไทยได้นำาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมาใช้	แต่
ก็เป็นการ	"นำาเข้า"แนวความคิด
ต่างประเทศมาใช้โดยขาดการ
เรียนรู้ เกี่ ยวกับสาระที่แท้จริ ง
ว่าประชาธิปไตยคืออะไร	 โดย
อาจารย์จุรีเห็นว่า	 การสร้างความ
เป็นประชาธิปไตยต้องเกิดจาก	

โดย	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติศักดิ์	ปรกติ					 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
								 2.	รองศาสตราจารย์	ดร.จุรี		วิจิตรวาทการ		 เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
	 3.	นายสมชาย	เสียงหลาย																									 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
											 4.	นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์																	 ผู้อำานวยการสถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ดำาเนินรายการโดย	:	นางสาวนาตยา	แวววีรคุปต์		

การอภิปราย เรื่อง “ความสำาคัญของพลเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ”

"การทำาความเข้าใจ	เรียนรู้	ดูดซึม	และต้องแปลงเป็นวิถีชีวิต"

	 อาจารย์จุรีมองว่า	 การเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย
ที่ดีนั้น	 เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงการเสริมสร้างความเป็น	
"พลเมือง"	ซึ่งคำาว่า	"พลเมือง"	นี้	ไม่ได้สื่อถึงการมีสิทธิและเสรีภาพ
อย่างเดียว	 หากแต่สื่อถึงหน้าที่	 และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย	
ในระบอบประชาธิปไตย	 หน้าที่ของพลเมืองในสังคมต้องเริ่มจาก
การเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศ	 โดยต้องเลือกด้วยความรับผิด
ชอบต่อการออกเสียงของตนเอง	 และเมื่อเลือกแล้ว	 ก็ต้องติดตาม	
(ซึ่งหมายถึง	การติดตามผลงานของผู้แทนผ่านวิธีการต่างๆตาม
กฎหมาย)	

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ

	 อ า จ า ร ย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์
กล่าวว่า	 "ความสำาคัญของความ
เ ป็ นพล เ มื อ ง ต่ อ ก า รพั ฒน า
ประชาธิปไตยอยู่ที่การตระหนัก
ในความเป็นส่วนร่วม	เป็นเจ้าของ
ร่วมในความดีงามบางอย่างร่วม
กัน"	 อย่างไรก็ดี	 คนจำานวนมาก
ยังเข้าใจความหมายของคำาว่า	
"พลเมือง"	ผิดไปจากที่ควรจะเป็น	 โดยส่วนใหญ่เห็นว่า	พลเมือง	มี
ความหมายเหมือนกับ	 ประชาชน	 ทั้งที่ความจริงมีความแตกต่าง
กัน	 ทั้งนี้	 มีคำาอยู่สามคำาที่สื่อความหมายต่างกัน	 คำาแรกคือคำาว่า	
"ราษฎร"	 เดิม	 มีการใช้คำาว่า	 "ราษฎร"	 เพื่อเรียกคนไทยโดยทั่วไป	
โดยคำาว่าราษฎรนี้	สื่อถึง	"การยอมสยบต่ออำานาจ"	คำาที่สองคือ	คำา
ว่า	 "ประชาชน"	ซึ่งสื่อถึงคนที่รวมกันในฐานะที่เป็นชาติ	และหมาย
ถึงผู้ที่เป็น	 "เจ้าของอำานาจ"	 และสุดท้ายคือคำาว่า	 "พลเมือง"	 ซึ่งมี
ความหมายมากกว่าคำาว่า	 "ประชาชน"	 เพราะสื่อถึง	 ประชาชนที่มี
จิตสำานึกต่อส่วนรวม

	 ท้ังนี้	อาจารย์กิตติศักดิ์ได้กล่าวถึงนักวิชาการหลายท่าน



ที่เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับ
พลเมือง	 เช่น	 ศาสตราจารย์	 ดร.บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 เคยกล่าวว่า	
"ประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพได้	 ก็ต่อเมื่อ	 ประชาชนพ้นจาก
ความเป็นราษฎร	 ไปสู่ความเป็นพลเมือง"	 และนายนครินทร์	 เมฆ
ไตรรัตน์	และนายแก้วสรร	อติโพธิ์ก็เคยกล่าวว่า	การปฏิรูปการเมือง	
และสังคม	 เพื่อนำาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้	 ก็ต่อ
เมื่อมีการปฏิรูปจิตสำานึกความเป็นพลเมือง	 ซึ่งเป็นการยกระดับ
ความเป็นราษฎรให้เป็นประชาชน	 และทำาให้ประชาชน	 กลายเป็น
พลเมือง

	 อาจารย์กิตติศักด์ิได้เน้นว่า	สำานึกของความเป็นพลเมือง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	คือ	สำานึกของความเป็น										
หุ้นส่วน	 เป็นเจ้าของร่วมของสังคม	 และต้องแสดงออกซึ่งความเป็น
เจ้าของนั้นโดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย	 ไม่ใช่การปกครองที่มาจากเสียงส่วนมากเท่านั้น	 แต่
เป็นการปกครองที่ประชาชนมีสำานึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้วย	 ถ้าหากมองว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงการปกครองโดยคนส่วน
มากแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ไม่มีความเป็นพลเมือง	 ประชาธิปไตย	 ก็
จะกลายเป็นแค่ระบอบการปกครองที่คนจำานวนหน่ึงจูงใจคนส่วน
มากให้เลือกตนขึ้นมาดำารงตำาแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้
แก่ตนเองและพวกพ้องของตนเท่านั้น	เปรียบเสมือนระบอบการ
ปกครองแบบ	"เจ้าพ่อ"ที่ได้รับเลือกมา

นาย สมชาย เสียงหลาย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 อาจารย์สมชายกล่าวว่ า 	การปลูกฝั งค่ านิยมที่ เป็น
ประชาธิป ไตย ต้อง เ ร่ิ มจากใน
ห้องเรียน	โดยต้องไม่ ใช่แค่การ
เรียนการสอน	หรือการกากบาท
ถูกผิดในข้อสอบ	หากแต่ต้องเริ่ม
จากการปลูกฝังอุดมการณ์ความ
เป็นประชาธิป ไตย	เช่น 	การมี
สิทธิ	 เสรีภาพ	 มีหน้าที่	 และสอน
ให้มีการนำาอุดมการณ์	 แนวความ
คิดดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตของ
ตนเอง	โดยปลูกฝั งว่ าแนวทาง

ประชาธิปไตย	 เป็นทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด	 ที่สำาคัญคือ	 ต้อง
พัฒนาจิตสำานึกในความเป็นพลเมือง	ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม	เป็นเจ้าของสังคม	และต้องรับผิดชอบต่อสังคม



	 ศาสตราจารย์สายชล		สัตยานุรักษ	อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และคุณทิพย์พาพร	 	 ตันติสุนทร	 ผู้อำานวยการ
สถาบันนโยบายศึกษา	ได้ร่วมกันสำารวจและวิเคราะห์ถึงวิถีไทยที่
เหนี่ยวรั้งและส่งเสริมต่อความเป็นพลเมืองไทย	โดยสามารถสรุปได้	
ดังนี้

วิถีไทยที่ไม่เอื้อต่อความเป็นพลเมืองไทย

	 วิถีไทยในอดีตถึงปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อความเป็นพลเมืองไทย	
ได้แก่	 การปกครองแบบรวมศูนย์อำานาจ	 ตลอดจนการตกอยู่ภายใต้
ระบบอุปถัมภ์	ระบบการศึกษาที่กล่อมเกล่าให้ประชาชนรับใช้กลไก
ของรัฐ	 เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งประเทศ	 และมีเนื้อหาสาระที่สอนแต่
เรื่องหน้าที่พลเมือง	การสื่อสารมวลชนที่เปรียบเสมือนกระบอกเสียง
ของรัฐ	หรือการสื่อสารทางเดียว	สถาบันครอบครัวที่ใช้ระบบอาวุโสใน
การอบรมสั่งสอนบุตรหลาน	 และมโนทัศน์ที่มีต่อวัฒนธรรมไทยว่าเป็น
วิถีที่ดีงาม	และควรคงอยู่ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

วิถีไทยที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

	 วิถีไทยในอดีตถึงปัจจุบันที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ไทย	ได้แก่	ความคิดของปัญญาชน	เช่น	ความจงรักภักดีในอิสรภาพของ
ชาติ	 ความปราศจากอหิงสา	 และความฉลาดในการประสานประโยชน์
ความรับผิดชอบร่วมกัน	หลักคำาสอนของศาสนาที่ให้อยู่ร่วมกันโดย
สันติ	 การกระจายอำานาจให้ชุมชน/หมู่บ้านบริหารจัดการตนเอง	ความ
เป็นพหุสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ	 ภาษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรม	และหลักมนุษยภาพที่ให้เกียรติและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน	

 ทั้งนี้กลุ่มย่อยที่ 1 ยังมีข้อเสนอแนะต่อวิถีไทยท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 5 ประการคือ 

-	 พฤติกรรมทางความรู้แบบใหม่คือ	 การมีความรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์,	
สามารถเชื่อมโยงความรู้	และคิดเองเป็น

-	วัฒนธรรมทางจิตใจแบบใหม่คือ	การมีจิตสาธารณะ	รักความ
เป็นธรรม	สำานึกในพันธะหน้าที่	มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

-	สิทธิและหน้าที่ในความหมายใหม่คือ	การใช้สิทธิพลเมืองและ
หน้าที่พลเมืองต่อส่วนรวมอย่างฉลาดและสร้างสรรค์

-	 คุณค่าความเป็นมนุษย์คือ	 ทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์	
มีความเสมอภาค	และปฏิเสธการใช้ความรุนแรง

-	 ระบบการศึกษาที่สร้างความเป็นพลเมืองไทย	 ทั้งการศึกษา
ในระบบ	 นอกระบบ	 และสื่อมวลชน	 เพื่อขับเคลื่อนให้พลเมือง
มีความรู้และมีความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายใต้หลักการร่วมกันคือ	“สันติ”

ท้ังนี้การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยตามข้อเสนอแนะดัง
กล่าวข้างต้นจะสัมฤทธิผลได้ควรปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	
สังคม	การเมือง	การศึกษา	ฯลฯ	ในระดับประเทศไปพร้อมกัน	

กลุ่มย่อยที่ 1 วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

(Thai Ways and Thai Citizenship Promotion)



	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 จางซีเจิน	 จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	 นำาเสนอ
เรื่อง	 “การพัฒนาของภาคประชาสังคมในสาธารณรัฐประชาชนจีนกำาลัง
เผชิญกับความท้าทายใหม่”	 เนื่องจากระบบการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ
ของจีน	 องค์กรทางสังคม	 (social	 organizations)	 ของจีนได้เผชิญกับ
ปัญหาในการพัฒนาไปสู่องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 อย่างแท้จริง	
รัฐบาลจีนไม่เพียงแต่ควบคุมองค์กรทางสังคมของจีน	แต่ยังออกกฎ
ระเบียบที่เคร่งครัดอันเป็นอุปสรรคต่อการกำาเนิดของภาคประชาสังคม
ในจีนอีกด้วย	 ด้วยเหตุนี้หนทางสู่ประชาธิปไตยของจีนอาจต้องค่อยๆ	
ก้าวไปทีละก้าวผ่านกระบวนการประชาธิปไตยภายในพรรคคอมมิวนิสต์
จีน	แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการประชาสังคม	
	 ศาสตราจารย์	ดร.	เมอร์เรย์	พรินต์	จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์	นำา
เสนอประสบการณ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลีย	
โดยกล่าวว่าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในและนอกระบบ	
รัฐบาลออสเตรเลียหวังว่าพลเมืองในอนาคตของพวกเขาจะช่วยรักษา
ความเป็นประชาธิปไตยไว้ได้อย่างยั่งยืนผ่านการให้การศึกษา	 ความ
รู้ความเข้าใจ	 ค่านิยม	 และทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่
เยาวชน	 โดยประสบการณ์และหลักสูตรการศึกษาของออสเตรเลีย
สามารถใช้เป็นแนวทางสำาหรับประเทศไทยในการพัฒนาประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้านการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชน	
	 แอนดรูว์	 เอลลิส	 ผู้อำานวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของ
สถาบันเพื่อช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	 (IDEA:	 Insti-
tute	 for	 Democracy	 and	 Electoral	 Assistance)	 นำาเสนอผลงาน
ของ	 IDEA	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถิ่นทั่วโลก	 ตามจุดยืนของ	 IDEA	 ที่ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ค่า
นิยมของตะวันตกเท่านั้น	 IDEA	 ได้พัฒนาต้นแบบการประเมินความเป็น
ประชาธิปไตย	 การประเมินพิจารณาจากความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น	 และการตอบรับของพลเมืองต่อบริการของรัฐ	 ต้นแบบ
การประเมินดังกล่าวมีรายละเอียดในหนังสือเรื่องการประเมินความ
เป็นประชาธิปไตยซึ่งได้มีการนำาไปใช้ในหลายประเทศ	 ทั้งประเทศกำาลัง
พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา	 และประเทศพัฒนาแล้ว	
ต้นแบบดังกล่าวยังนำาเสนอกลไกในการปรับปรุงเพื่อสร้างความเป็น
ประชาธิปไตย	 ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นหน้าที่
ของพลเมืองเองที่จะนำากลไกดังกล่าวไปใช้
	 ไมเคิล	 โวลป์	 นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
จอร์จ	 เมสัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	นำาเสนอประเด็นหลักว่า	ทำาอย่างไร

กลุ่มย่อยที่ 2 เรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย” 

(Experiences in Citizen Politics from Abroad to Thailand)

 Prof. Dr. Xizhen Zhang from 
Peking University talks about the 
development of civil society that 
is facing a new challenge in China 
today. Due to the peculiar politi-
cal system of China, Chinese so-
cial organizations face many dif-
ficulties of becoming true NGOs. 

Not only does the government closely monitor social 
organizations, but strict regulation also undermines 
the establishment of Chinese civil society. Given the 
situation, Chinese democracy is less likely to be 
reached through civil society but with democratizing 
within the communist party, Chinese democracy can 
be achieved step by step. 
 Prof. Dr. Murray Print from the University 
of Sydney shares Australian experience of devel-
oping political citizens with the audience. Through 
developing formal and informal curricula, the Aus-
tralian government hopes that their future citizens 
will help sustain democracy through youth education 
on knowledge, values, and attitudes about political     
participation. The Australian experience and its curri-
cula can serve as a guideline for Thailand to improve 
Thai democracy through teaching youth participation.  
 Andrew Ellis, as the IDEA’s Asia Pacific Di-
rector, presented the work of its organization. IDEA’s 
mission is to advocate for the development of lo-
cally-owned democracies around the world, based 
on IDEA’s stance that democracy is not a Western 
value. IDEA has developed another model for democ-
racy assessment. It looks at how democracy works 
on the ground, how services are delivered on the 
ground, how citizens give feedback on how services 
are delivered on the ground. This model is detailed in 



กลุ่มย่อยในกลุ่ม 3 ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง 
(Field Experiences and Citizenship-Building)

จึงจะผลักดันให้เกิดความเป็นพลเมือง	 โดยได้สะท้อน
ประสบการณ์จากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาความเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา	
เยอรมนี	 อินโดนีเซีย	 และเกาหลีใต้	 โครงการเกี่ยวกับ
การให้ศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองมีความแตก
ต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละประเทศที่อยาก
เห็นพลเมืองของตนเองเป็นอย่างไร	 ซึ่งเป้าหมายของ
โครงการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
เกาหลีใต้และอินโดนีเซียเน้นให้พลเมืองมีทักษะในการ
ทำางานซึ่งส่งผลให้เกิดสำานึกพลเมืองขั้นพื้นฐาน	 ส่วน
โครงการในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาเน้นการสร้าง
ความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
แนวคิดความเป็นพลเมืองที่มากขึ้น	 ขณะที่เยอรมนี
มีหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ก้าวหน้ามาก
ที่สุด	 โดยได้เน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และ
ความกระตือรือร้นที่จะโต้แย้งเมื่อไม่เห็นด้วย	 กล่าวได้
ว่า	 ประเทศเหล่าน้ีมีโครงการที่ดำาเนินการโดยหน่วย
งานของรัฐซึ่งมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย	 นอกจากน้ี	
บทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมก็ถือว่ามีบทบาท
สำาคัญในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง

a book “Assessing democracy” which has been used in many parts 
of the world including not only Southeast Asia and Africa but also 
democracies in developed countries. This model provides tools for 
democracy improvement. However, in the end it is up to the citizen 
work toward this end. 
 Michael Volpe, a Ph.D. candidate from George Mason      
University, U.S.A. addressed the following question : “how to      
encourage civic engagement?” by reflecting on experiences of civic 
engagement programmes in the United States, Germany, Indonesia 
and South Korea. Civic education programmes depend on the type 
of citizenship that is aimed at. South Korea and Indonesia civic ed-
ucation programmes focus on providing job skills, reflecting a “mini-
malist” conception of citizenship. Germany and the United States 
programmes are more aimed at building knowledge and skills for 
participation, tied to a “progressive” conception of citizenship. Ger-
many has the most progressive civic education curriculum, centered 
on developing critical thought and willingness to debate. In all these 
countries, specific programmes targeting the youth have been imple-
mented by public agencies. Besides, the role of the media and civil 
society are instrumental in encouraging civic engagement. 

	 กลุ่มย่อยที่	 3	 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จจากภาคปฎิบัติและการขับเคลื่อนการสร้าง
พลเมืองของผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรที่ผ่านการทำางานด้านการเมือง
ภาคพลเมืองกับกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือและวิทยากรท่ีขับเคลื่อน
ภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	 พบ
ว่าประเด็นความเข้มแข็งของพลเมืองอยู่ที่การยอมรับและการให้คุณค่า
กับอัตลักษณ์และความแตกต่างของกลุ่มและชาติพันธ์ภายใต้ความเป็น
พลเมืองไทย	และให้ความสำาคัญกับบริบทพื้นที่และความต้องการของ
พื้นที่	 และการแก้ไขปัญหาเป็นบทบาทหน้าที่ของพื้นที่เอง	 นักวิชาการ
และสื่อเป็นผู้ส่งเสริมด้านความรู้และช่องทางสื่อสารเพื่อเกิดปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา	 การตัดสินใจ	 และกำาหนดชีวิตของตนเองของพลเมือง	
ที่ต้องอาศัยพื้นที่สาธารณะและเวทีสำาหรับปฏิบัติการของการเมืองภาค
พลเมือง	 ประสบการณ์ของวิทยากรมีทุกระดับตั้งแต่การสร้างผู้นำาชุมชน		
ใช้กิจกรรมและโครงการ	 	 ไปสู่การสร้างเป็นสภาพลเมืองที่ทำางานร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและ
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน	 โดยเป้าหมายการสร้างความเป็นพลเมืองควรทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง	กระบานทรรศน์	(mental	model)	ซึ่งประสบการณ์
จากภาคปฏิบัติของวิทยากรทั้งสองปรากฎผลสำาเร็จความเข้มแข็งของ
พลเมืองในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาถึงระดับนโยบายทั้งระดับชุมชน	
ระดับท้องถิ่น	 และระดับประเทศ	สำาหรับปัญหาและอุปสรรคของการขับ
เคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองคือการสื่อสารให้ความรู้	 และการขาดความ

ต่อเนื่องของโครงการหรือกิจกรรมโดยเฉพาะโครงการที่เกิด
ภายใต้โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำานาจ	
สำาหรับปัจจัยสำาเร็จของการสร้างพลเมืองคือองค์ความรู้	ทักษะ
และจิตสำานึก	 โดยมีเงื่อนไขบางอย่างที่มีผลต่อความสำาเร็จใน
การสร้างความเป็นพลเมือง	ดังนี้
•การทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งประเด็นเหมือนกันและ		
ต่างกัน
•การสร้างความร่วมมือเพื่อทำางานร่วมกันกับภาคส่วนอื่น	 เช่น	
ราชการ,	ประชาสังคม,	เอกชน
•การทำาให้เกิดเป็นกระแสสังคม	 ด้วยการสร้างตัวอย่างที่ดีใน
พื้นที่และกระจายออกไปเป็นกระแส
•ต้องแก้ความเคยชินบางอย่าง	 ที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความเป็น
พลเมือง	เพื่อลดปัจจัยเหนี่ยวรั้ง
•การเรียนรู้พันธกรณีเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก
 



กลุ่มย่อยในกลุ่ม 4 การสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน  

(Balancing Representatives and People’s Politics)
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 นิยม	 รัฐอมฤต	 	 นำาเสนอว่า	 โดย
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นมีการบริหารประเทศโดย
ผ่านรัฐบาล	 ซึ่งคือตัวแทนของประชาชนจากทุกภาคส่วน	 ทุกกลุ่ม
หรือทุกหมู่เหล่า	และมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทั่วหน้าและเท่าเทียมเสมอกัน	แต่ในทาง
ปฏิบัติ	 รัฐบาลมักบริหารงาน	 หรือ	 ปฏิบัติหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์กับ
คนหรือกลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่ม	อันทำาให้เกิดปัญหาด้านความเหลื่อม
ล้ำาขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางและนำาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม	 ทั้งนี้			
วิทยากรเสนอว่าปัญหาของประชาธิปไตยของไทยนั้นอาจมีสาเหตุมา
จาก	 1).ปัญหาเชิงโครงสร้าง	 เช่น	 การครอบงำาทางการเมืองของกลุ่ม
ผู้มีอำานาจ	 เช่น	 ทหารและนายทุน	 ปัญหาระบบการได้มาซึ่งตัวแทน
ของประชาชนหรือ	 ระบบเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 2).	 ปัญหาเชิงอำานาจ	 ซึ่ง
เห็นได้จากการเมืองที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรง	โดยกลุ่มที่เข้ามากุม
อำานาจต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนหรือกลุ่มของตนเป็นอันดับ
แรก	 ทำาให้ความสนใจในการพัฒนาชีวิต	 ความเป็นอยู่ของประชาชน
หมู่มากนั้นเป็นอันดับรองลง
มา	 ทำาให้ปัญหาของประชาชน
ในระดับล่างๆนั้นไม่ได้รับความ
สนใจและแก้ไขอย่างจริงจังและ
ทันท่วงที	 ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่า
นี้จึงนำาไปสู่การสร้างดุลยภาพ
ทางการเ มือง	 โดยเป็นการ
ทำาการเมืองภาคตัวแทนที่แท้
จริ ง 	 นั่นคือ 	 รั ฐสภาจะต้อง
สะท้อนถึงองค์ประกอบและสัดส่วนของกลุ่มประชากร	 กลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มรายได้อย่างเหมาะสม	 ตลอดจนทำาการเมืองภาคพลเมืองให้
เข้มแข็ง	 โดยการจัดให้มีโครงสร้าง	องค์กร	บุคคลากร	และระบบงาน
ที่สามารถติดตามการทำางานของภาคตัวแทนให้ตอบสนองตอบต่อ
ความต้องการของภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้แล้ว	
รองศาสตราจารย์	 ดร.	 นิยม	 ยังเสนอแนวทางการสร้างสมดุลโดยการ
ปฏิรูประบบตัวแทน	 หรือระบบเลือกผู้แทน	 เพื่อให้สะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง	 โดยสรุปแล้วนั้น	 การสร้างความ
สมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชนให้เห็นผลได้
เร็วโดยการมุ่งแก้ไขที่ภาคตัวแทน	 ในขณะที่การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคประชาชนนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานจึงจะเห็นผล	
	 ศาสตราจารย์	ดร.	 ธีรภัทร์	 เสรีรังสรรค์	กระแสโลกาภิวัฒน์
ในปัจจุบันส่งผลทำาให้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น	 ทั้ งนี้ 		
ศาสตราจารย์	 ดร.	 ธีรภัทร์	 ได้เสนอแนวทางการสร้างความสมดุล
ระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน	โดยมีประเด็นสำาคัญ	
7	 ประการ	 คือ	 1).	 ด้านอธิปไตยของประชาชน	 นั่นคือการเมืองภาค
ตัวแทนเป็นเพียงการโอนถ่ายอำานาจอธิปไตยเพียงบางส่วนให้ตัวแทน
ไปดำาเนินการแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวเท่านั้น	 และตราบใด
ท่ีประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยตัวจริงจะเป็นผู้ใช้อำานาจ
อธิปไตยด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่การเมืองภาคตัวแทนควรจะยอมรับ	
นอกจากนั้นยังเป็นการถ่วงดุลกลไกตลาดหรือภาคธุรกิจเอกชนที่ได้

รับมอบอธิปไตยจากรัฐไปแล้วบางส่วน	 ตลอดจนช่วยขยายระบอบ
ประชาธิปไตยออกไปจากระบอบชนชั้นนำา	 ให้เป็นระบอบการเมือง
ที่ประชาชนมีอำานาจที่แท้จริงมากขึ้น	 2).	 ด้านผลประโยชน์ของ
ชาติ	 นั่นหมายถึงการได้มาซึ่งสิ่งที่เห็นพ้องว่าเป็น	 “ผลประโยชน์
ของชาติ”	 นั้น	 น่าจะต้องหาแนวทางเพื่อนำาไปสู่ความเห็นพ้องต้อง	
หรือฉันทามติ	 ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบ	 ซึ่งนำาไปสู่การสร้างความชอบธรรมในกระบวนการ
ใช้อำานาจรัฐของรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสถาบันทางการ
เมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง	 	 3).	 ด้านการพัฒนาประเทศ	 อาศัยบทบาททั้ง
การถ่วงดุลอิทธิพลของทุนข้ามชาติ	 หรือทุนชาติ	 ตลอดจนพิทักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการกระจายอำานาจ	 กำาหนดนโยบาย
สู่ชุมชนท้องถิ่น	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดทอนความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่
เป็นแนวดิ่งระหว่างรัฐกับชาติอีกด้วย	 4).	 ด้านการพัฒนาการเมือง	
โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำานวยต่อระบอบ

ประชาธิปไตย	 เช่น	 การให้การศึกษา
ทางการเมือง	 และการเข้ามีส่วนร่วม
ในการปกครองตัวเอง	 ทั้งน้ี	 หาก
การเมืองภาคตัวแทนขาดบทบาทใน
การพัฒนาการเมืองแล้วนั้น	 อย่าง
น้อยที่สุดการเมืองภาคประชาชนก็
จะเป็นตัวหลักในการพัฒนาการเมือง
ต่อไปได้	 	 5).	 ด้านการเสริมสร้างชุม
ชนชนาธิปไตย	 หรือ	 (Localization)	

และการลดทอนกระแสโลกาภิวัตน์	 (Globalization)ทั้งนี้การเมือง
ภาคประชาชนเป็นขบวนการช่วยเหลือตัวเองของผู้ที่เสียเปรียบใน
สังคมและในโครงสร้างทุนนิยมโลก	 นอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 ทั้งในด้านวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี	 ละอัตลักษณ์ของชุมชน	 และยังเป็นตัวช่วยป้องกันหรือ
ชะลอการรุกคืบของโลกาภิวัฒน์อีกด้วย	6).	ด้านการกระจายอำานาจ
สู่ท้องถิ่น	 ซึ่งหมายถึงการเคล่ือนไหวทางการเมืองที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น	 โดยควรที่
จะพิจารณาในประเด็นของการรักษาอำานาจการเมืองไว้ในท้องถ่ิน
โดยมิให้มีการสูญเสียอำานาจเหล่านี้ไปกับอิทธิพลภายนอก	 โดยควร
มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองในพ้ืนที่และในหมู่บ้านจำากัดมากกว่าการ
ช่วงชิงพ้ืนที่ศูนย์อำานาจของประเทศหรือการส่งผลสะเทือนไปยังพื้น
ที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นตน	 7).	 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรม	หลักธรรมาภิบาล	และความเป็นประชาธิปไตย	
	 โดยสรุปการเมืองภาคตัวแทนกับภาคประชาชนเปรียบ
เสมือนเหรียญสองด้าน	 ด้านหนึ่งเป็นคู่ของความขัดแย้งเพื่อนำาไปสู่
ทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคมการเมืองไทย	 ขณะเดียวกัน
อีกด้านหนึ่งเป็นคู่ของความร่วมมือเพื่อเป้าหมายในทางการเมือง
อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ดังนั้นความสมดุลระหว่างสองฝ่ายจึงเป็นไปตาม
หลักกลไกโดยธรรมชาติ	เมื่อฝ่ายใดแสดงบทบาทสูงเด่น	อีกฟากฝ่าย
หนึ่งก็จะถูกลดบทบาทลงโดยปริยาย		
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	 ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย์	และ
พลเมืองต้องรอส่วนกลางมาช่วยเหลือ	แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป
แล้ว		พลเมืองจึงต้องมีหน้าที่	กล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออก	กล้า
ท้าทาย	 ตรวจสอบการปกครอง	 รวมถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ก้อนจึงจะเกิดพลังได้	กล่าวถึงประชาธิปไตยไทยล้มเหลวเน่ืองจาก
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างน้อย	4	ครั้งที่ผ่านมา	เช่น	ปี	2553	
มีการสูญเสียชีวิต	91	คน	ปี	2516	เสียชีวิต	72	คน	ปี	2519	เสีย
ชีวิต	 46	 คนและปี	 2535	 เสียชีวิต	 44	 คน	 แต่ถ้าพิจารณาจาก
ตัวอย่างในต่างประเทศ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 ฝรั่งเศสและเยอรมัน	
ประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีการสูญเสียอย่างรุนแรง	 แต่ก็สามารถ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มั่นคง	สำาหรับหลักการ
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย		1)	การเคารพ
ในกติกา	 คือ	 การเคารพกฎหมาย	 2)	 เคารพในผู้อื่น	 คือเคารพใน
สิทธิ	 เคารพความแตกต่างและเคารพความเสมอภาค	 	 และ	3)	 มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในส่วนของการสร้างความเป็นพลเมืองกับการศึกษา
ของไทย	 	 ในเชิงนโยบายนับว่า	 การจัดการศึกษาของไทยมีความ
ทันสมัยและพัฒนาในการสร้างพลเมืองดีและพลโลกที่ดี	 แต่ใน
ทางปฏิบัติ	 สถานศึกษาในระบบส่วนใหญ่เน้นการสอน	 (ด้วยวิธี
บรรยาย)	 เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีและความเป็น
พลโลกที่ดีมากกว่าการจัดฝึกฝนปฏิบัติ	 ทำาให้ขาดประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีและการเป็น										
พลโลกที่ดี	 ทำาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการพัฒนานิสัยด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม	 ทางศีลธรรมและจริยธรรม	 โดยเฉพาะขาด
ประสบการณ์ในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม	
ซ่ึงเป็นแก่นสาระและรากฐานสำาคัญของการเป็นพลเมืองดีและ

การเป็นพลโลกที่ดี	 นอกจากนี้	 การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีบทบาทจำากัดในการสร้างพลเมือง	 ซึ่ง
แตกต่างจากอดีต	ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปแนวโน้มของสังคมในทางลบก็
จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 สำาหรับยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นพลเมือง	คือ	
	 1)	การหนุนเสริมสังคมให้เกิดพื้นที่ทางสังคม	 เพื่อทำาให้
เกิดพลเมืองที่ตื่นตัว	(Active	citizen)	
	 2)	 สร้างพลังขับเคลื่อนในชุมชนท้องถิ่นและต้องส่งเสริม
ชุมชนพื้นฐานให้เข้มแข็ง	
	 3)	ยุทธศาสตร์การสานพลังทุกภาคส่วน	เน้นการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในพื้นที่	มิใช่ต่างคนต่างอยู่	
	 4)	ประชาธิปไตยชุมชนต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	
	 5)	กระบวนการเรียนรู้แนวจิตปัญญา	 เรียนรู้อย่าง
ใคร่ครวญ	
	 6)	รื้อฟื้นภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาโดยสาม
ประสานคือ	 “บวร”	 บ้าน	 วัด	 หรือสถาบันทางศาสนา	 รวมทั้ง
สถาบันทางสังคม

กลุ่มย่อยที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

วิทยากรในกลุ่มประกอบด้วย
นายแพทย์อำาพล		จินดาวัฒนะ		เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	
ศ.ดร.สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	ภาคีสมาชิก	สำานักธรรมศาสตร์และการเมือง	ราชบัณฑิตยสถาน
รศ.ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล		รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง	กระทรวงศึกษาธิการ	
นายสน	รูปสูง	รองประธานสภาพัฒนาการเมือง


