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กลุ่มย่อยที่1

วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย





บทคัดย่อ

“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย” ต้อง

สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” จึงจะมีผลในทาง

ปฏิบัติอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ในอดีตที่ผ่านมา “วิถีไทย” ส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อต่อความเป็น

ประชาธิปไตย เพราะเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ “รู้ที่ต่ำ-



ที่สูง” ที่จรรโลงโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจ ส่งผลให้เกิด

ความความเหลื่อมล้ำทั้งในเรื่องอำนาจและทรัพย์สิน นำไปสู่ความ

ขัดแย้งและความรุนแรง ดังนั้น การสร้าง “ความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย” พร้อมกับเปลี่ยน “วัฒนธรรมไทย” ให้

เอื้อต่อความเป็นประชาธิปไตย จึงเป็น “ทางเลือก” ที่สำคัญมาก   

แนวทางในการสร้าง
“วิถีไทย”
ที่สอดคล้องกับระบอบ

ประชาธิปไตย มี 4 แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการไปพร้อมกัน 

เพื่อเปลี่ยน “วิถีไทย” จาก
“อำนาจนิยม” ไปสู่ “ปัญญานิยม”



และสรา้ง “วถิไีทยบนฐานความรู”้ หรอื
“วฒันธรรมฐานความรู”้


วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์* 

 * อาจารย์ ป ระจำสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



186 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 1

 

ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ “การเมืองภาคพลเมือง”
ที่ยึดมั่นในอริยวิถีและสันติวิถี  

 (1) การเสริมสร้างพลเมืองที่มี “จารีตทางความรู้แบบใหม่” เพื่อให้ “พลเมืองไทย” มี

ความรู้กว้างขวาง หลากหลาย และมีทัศนะวิพากษ์ สามารถตรวจสอบความคิดเห็น, 

นโยบาย และปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ และสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง

ฉลาดและสร้างสรรค์  

 (2) การเสริมสร้างพลเมืองที่มี “วัฒนธรรมทางจิตใจแบบใหม่” ที่มีความรู้เป็นรากฐาน

เพือ่ให ้“พลเมอืงไทย” มจีติสาธารณะ, รกัความเปน็ธรรม, ใจกวา้ง และมคีวามกลา้หาญ

ทางจริยธรรมในวิถีทางที่ถูกต้อง เหมาะสม แทนการมีจิตใจที่พร้อมจะ “เชื่อฟัง”, 

ยอมรับในความถูกต้องดีงามของ “การรู้ที่ต่ำที่สูง” และ “ความรักพวกพ้อง” อย่าง

ปราศจากเหตุผล 

 (3) การเสริมสร้างพลเมืองที่มีความสำนึกใน “สิทธิและหน้าที่ในความหมายใหม่” คือ 

“สิทธิพลเมือง” ที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และ “หน้าที่พลเมือง” ที่จะต้อง

แสวงหาความรู้เพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐ, การทำธุรกิจของกลุ่มทุนที่มีผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (4) การเสริมสร้างพลเมืองที่เห็น “คุณค่าความเป็นมนุษย์” จนกระทั่งตระหนักว่าทุกคน

เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน นำไปสู่การปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรมไทย” ให้

เป็นวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาค และทำให้ “พลเมืองไทย” ปฏิเสธความรุนแรงในทุก

รูปแบบ 

บางส่วนของ “วิถีไทย” ที่เป็นมรดกจากอดีต ทั้งในเชิงความคิดและในเชิงการปฏิบัติ 

ในสังคม อาจนำมาปรับใช้เพื่อสร้าง “วิถีไทย” ในความหมายใหม่ที่เอื้อต่อความเป็นประชาธิปไตย

ในปัจจุบันและอนาคต เช่น “คุณธรรมไทย” ในข้อ “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดใน

การประสานประโยชน์”, การเคลื่อนไหวในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่ 

เป้าหมายที่พึงประสงค์, การให้ความสำคัญแก่ “มนุษยภาพ”, การเลือกสรรหลักธรรมคำสอนของ

ศาสนาตา่ง ๆ ทีเ่อือ้ตอ่ “ความเปน็พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย” มาเนน้ใหเ้ดน่ชดั, การยดึหลกั

“ความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน”, การกระจายอำนาจ, และการให้ความเคารพต่อกฎหมาย 

เป็นต้น 













เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
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วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย


ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี พ.ศ.2554 นี้ สถาบันพระปกเกล้าระบุแนวคิด

สำคัญประการหนึ่งเอาไว้ว่า  

“คุณค่า วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมไทย นับเป็นปัจจัย

สำคัญในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในสังคมไทย ทั้งนี้เพราะการส่งเสริมแนวคิด

ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยมของ

คนในชาตินั้นๆ อยู่ไม่น้อย ว่าจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จใน

ประเทศนั้นได้มากน้อยเพียงใด ดังที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสังคม

ไทยว่าสอดรับกับแนวคิดเรื่องพลเมืองหรือไม่ การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน

บรบิทสงัคมประชาธปิไตยไทย จงึอาจเปน็อกีหนทางหนึง่ทีช่ว่ยใหก้ารสง่เสรมิความเปน็ 

ประชาธิปไตยและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมไทย มีแนวทางที่เหมาะสม 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมของสังคมไทยเอง”1 

แน่นอนว่าการสร้าง“ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย” 

หรือ “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย” ย่อมต้องสอดคล้องกับ “วัฒนธรรม

ของสังคมไทย” หากไม่สอดคล้องกันแล้ว “ความเป็นพลเมือง” ดังกล่าวก็ไม่มีความหมาย หรือไม่

เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ดังนั้น การสร้าง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ไทย” จึงต้องกระทำควบคู่กันไปกับการสร้าง “วัฒนธรรมไทย” ที่สอดคล้องกับ “ความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย” ด้วย  

“วัฒนธรรมไทย” หรือ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อ “วิถีไทย” ใน

อดีตที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วมิได้เป็นวัฒนธรรมสำหรับ “พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย” เพราะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจัดความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิง

อำนาจในระบอบการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 และใน

ระบอบการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจตั้งแต่ทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ทศวรรษ 2500 แต่ไม่เคยมีแผนการปรับเปลี่ยนความหมาย

ของ “วัฒนธรรมไทย” ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด 

เนื่องจาก “วัฒนธรรมไทย” ได้รับการสร้างสรรค์และผลิตซ้ำเพื่อจรรโลงรัฐแบบรวมศูนย์

อำนาจ จึงเน้น “การปกครองแบบไทย”2 ที่ “ผู้นำแบบไทย” มีคุณธรรมและปัญญาเหนือผู้อื่น 

 1 โครงการ “การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำป ี2554” เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับ

อนาคตประชาธิปไตยไทย” วันที่ 22 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ    

 2 “การปกครองแบบไทย” นี ้อาจปรากฏในรูปของระบอบพ่อปกครองลูก (Paternal ism) ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) ระบอบอำมาตยาธิปไตย (Bureaucratic polity) ระบอบเผด็จการ

ทหารอาญาสิทธิ์ (Absolutist military dictatorship) หรือระบอบเผด็จการโดยนายทุน (Absolutist capitalist 

dictatorship) ก็ได้ 
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อันทำให้ “ผู้นำแบบไทย” มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดโดยไม่ต้องมีกระบวนการ

ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ โดยมี “ความเงียบทางการเมือง” หรือ “สังคมที่ไม่มีการเมือง” 

เป็นอุดมคติ ขณะเดียวกัน “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ก็เน้น “การรู้ที่ต่ำที่สูง” และเน้น  

“คุณธรรมไทย” หลายประการ ที่ทำให้คนไทยยอมรับอำนาจเด็ดขาดสูงสุดของผู้นำโดยดุษณี และ

เต็มใจทำ “หน้าที่” ของตนโดยไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่น รวมทั้งไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้ปกครอง 

ได้แต่รอคอยความเมตตาเอื้ออาทรจากคนที่สูงกว่า รวมทั้งจาก “พ่อขุนอุปถัมภ์” หรือ “ผู้นำแบบ

ไทย” 

“วัฒนธรรมไทย” ดังกล่าวนี้แสดงออกใน “วิถีไทย” ด้านต่าง ๆ อาทิ การมีความเชื่อเรื่อง 

“กรรม” ที่ทำให้คนไทยเกิดมาไม่เท่าเทียมกันตามหลักธรรมของ “พุทธศาสนาแบบไทย” โดยที่ 

“ผู้ใหญ่” จะให้ความเมตตากรุณาต่อ “ผู้น้อย” ตามหลัก “ศีลธรรมไทย”, การใช้ “ภาษาไทย” 

และการมี “มารยาทแบบไทย” ที่ต้องคำนึงถึงสถานภาพทางสังคมที่สูง-ต่ำแตกต่างกันของบุคคล

อยู่ตลอดเวลา, การอ่าน “วรรณคดีไทย” ที่หล่อหลอมให้คนไทยมีโลกทัศน์แบบ “รู้ที่ต่ำที่สูง”,  

การมีความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของ “ชาติไทย” ที่เน้นความสำคัญของผู้นำแบบมหาบุรุษ, การ

สร้างสรรค์และการใช้ “ศิลปะไทย” แขนงต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงฐานานุศักดิ์อย่างเคร่งครัด ฯลฯ  

ในช่วงเวลากว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา มีการใช้ระบบการศึกษาที่เป็นทางการและสื่อนานาชนิด

เพื่อทำให้คนไทยเชื่อว่า “วัฒนธรรมไทย” เป็น “วิถีไทยที่ถูกต้องดีงาม” เพราะส่งผลให้ “เมือง

ไทยนี้ดี” คือ ทำให้สังคมไทยมีระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า  

เมื่อใดก็ตามที่คนไทยละทิ้งหรือหลงลืม “วิถีไทย” ไป ก็จะต้องสูญเสียวิถีชีวิตอันดีงามแบบไทย 

ไปอย่างน่าเสียดาย และจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งปัญหาชีวิตและปัญหาสังคม 

มโนทัศน์ “เมืองไทยนี้ดี” หรือ “วิถีไทยนี้ดี” แท้ที่จริงแล้วเป็นภาพแทนความจริง 

(representation) ที่ได้รับการสร้างขึ้น (constructed identity)3 หรือเป็นเพียง “ชุมชนใน

จินตนาการ” (imagined community)4 แต่เนื่องจากได้รับการถ่ายทอด-ปลูกฝังอย่างเข้มข้น 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกนึกคิด 

(mentality) ของคนไทย โดยคนไทยทั่วไปพากันเชื่อว่า “วิถีไทย” ที่แท้จริงจะต้องเป็นเช่นนั้น  

จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ มโนทัศน์ “วิถีไทยนี้ดี” จึงมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของ

คนไทยและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทยตลอดมา 

อนึ่ง ภาพ “วิถีไทยในชนบท” ก็ได้รับการสร้างขึ้นหรือจินตนากรรมขึ้นมาเช่นเดียวกัน  

ดังปรากฏอยู่ในผลงานจำนวนมากของพระยาอนุมานราชธน5 และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อภาพชนบท

ไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ในงานเขียนทางวิชาการ, ภาพ ส.ค.ส., นวนิยาย, ภาพยนตร์, เพลง, 

โฆษณาสินค้า ฯลฯ และในเวลาต่อมาภาพ “วิถีไทยในชนบท” ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิด“วัฒนธรรม

 3  สายชล สัตยานุรักษ์, “ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ.2435-

2535” รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. 

 4  ทฤษฎีนี้มาจาก Benedict Anderson, Imagined
Communities,
rev. ed. London: Verso Books, 1991. 

 5  สายชล สัตยานุรักษ์,
“ความเป็นไทย”
ในชีวิตและผลงานของพระยาอนุมานราชธน
อยู่ในระหว่างดำเนิน

การตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน. 
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ชุมชน” ที่ได้รับการยอมรับจากชนชั้นนำของไทยและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในระยะหลัง  

ทั้งภาพ “วิถีไทยในชนบท” และ “วัฒนธรรมชุมชน”6 เป็นส่วนหนึ่งของมโนทัศน์ “เมือง

ไทยนี้ดี” ที่ทำให้คนไทยโหยหาอดีตอันดีงาม โดยหวังว่า “วีถีไทย” ที่ถูกกระแสวัตถุนิยม-บริโภค

นิยมหรืออิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกทำลายลงไปในยุคพัฒนาประเทศเป็นต้นมา จะได้รับการ

ฟื้นฟูจนกลับมามีพลังและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ “วิถีไทยในชนบท” และ 

“วัฒนธรรมชุมชน” นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหลายในสังคมไทย รวมทั้งความขัดแย้งและความ

ตกต่ำทางจิตใจที่ทวีขึ้นในปัจจุบัน และคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีความหวังด้วยว่า “วิถีไทย”  

จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะนำรายได้มหาศาลมาสู่สังคมไทย รวมทั้งดึงดูด 

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชื่นชมด้วย 

ควรกล่าวด้วยว่า การสร้างมโนทัศน์ “เมืองไทยนี้ดี” หรือ “วิถีไทยนี้ดี” ดังกล่าวมานี้  เกิด

ขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่จะต้องจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ในรัฐแบบใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องสร้างเอกภาพภายในชาติเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของมหาอำนาจ

ตะวันตกด้วย แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา กลับมีความพยายามอย่างเข้มข้น 

ต่อเนื่องในการรื้อฟื้นความหมายของ “วิถีไทย” ที่ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

เพื่อตอบสนองโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจและโครงสร้างสังคมไทยที่แบ่งคนออกเป็นลำดับ

ชั้น และยังคงมีการผลิตซ้ำความหมายดังกล่าวสืบมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้มีพลังครอบงำอย่างสูง 

และทำให้คนไทยจำนวนมากยังคงเห็นว่าการแบ่งชั้นทางสังคมเป็นเรื่องปรกติธรรมดา แม้ว่าจะ

เกิดแนวคิด “วัฒนธรรมชุมชน” ที่เน้นความเสมอภาค แต่ก็เป็นการเน้นความเสมอภาคภายใน

ชุมชน ในขณะที่แนวคิดของนักวิชาการสาย “วัฒนธรรมชุมชน” ที่เรียกร้องให้คนไทยยอมรับ 

“วัฒนธรรมชุมชน” ของชาวบ้านเป็นแกนกลางของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ”7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวาง และในความเป็นจริงชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันก็ผูกพันกับ “ชุมชน” น้อยลงมาก

แล้วเพราะบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป 

ในระยะหลัง ปรากฏว่ามีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบทที่เผชิญกับ

ความเสียเปรียบในด้านต่างๆ เห็นว่าที่จริงแล้ว “เมืองไทยนี้ไม่ดี” เพราะในยุคพัฒนาประเทศ

เป็นต้นมา คนระดับล่างในเมืองและชนบทถูกทำให้มีอัตลักษณ์ว่าตกอยู่ในวัฏจักร “โง่-จน-เจ็บ”8

 6  มีความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างมโนทัศน ์“วิถีไทยในชนบท” กับ “วัฒนธรรมชุมชน” ในแง่ที่มโนทัศน์ 

“วิถีไทยในชนบท” ของพระยาอนุมานราชธนเน้นว่า “วิถีไทย” ของชาวชนบทด้อยอารยธรรมกว่า “วิถีไทย” ของ

คนในเมือง โดยเฉพาะในเรื่องการนับถือศาสนา และเห็นว่าการแบ่งชั้นทางสังคมเป็นเรื่องปรกติธรรมดาหรือเป็นเรื่อง

ธรรมชาติ ส่วนความเสมอภาคนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ผู้เสนอมโนทัศน์ “วัฒนธรรมชุมชน” จะเน้นความเสมอ

ภาคและภราดรภาพของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการรับรู้ “วิถีไทยในชนบท” และ “วัฒนธรรม

ชุมชน” ล้วนแต่เป็นภาพ “ชนบทนี้ดี” ที่เป็รส่วนหนึ่งของ “เมืองไทยนี้ดี” 

 7  โปรดดู ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน,
กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2553. 

 8  เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนไว้ว่า “ความโง่...ความจน...ซึ่งเป็นปัจจยาการต่อกันนั้น เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาในทางสาธารณสุขในเมืองไทย”ขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่
ใน หนังสืออนุสรณ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539. หน้า 120 แม้แต่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองที่นักวิชาการ 

ผู้หวังดีอย่างแท้จริงจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และมหิดล ร่วมมือกัน ก็กระทำ 

ภายใต้มโนทัศน์ “ชาวบ้านโง่ จน เจ็บ”  
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เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่นโยบายพัฒนา

ประเทศตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมากลับเป็นนโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุล เพราะให้

ความสำคัญแต่เฉพาะภาคการผลิตที่เป็นทางการ โดยหวังว่าการกระจายรายได้และการกระจาย

ความเจริญจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่การรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร  

รวมทั้งการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาด

กระบวนการควบคุมตรวจสอบที่ดี กลับทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างมาก จนนำไปสู่

สภาวะที่เรียกกันว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” คือเกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สิน

อย่างสูง ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  

ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ก็คือ ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ทำให้ “คนระดับล่าง” ทั้งหลายในเมืองและชนบทกลายเป็น 

“ชนชั้นกลางใหม่” และ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” ในสังคมไทย เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่การ

ผลิตและวิถีชีวิตแบบใหม่ของพวกเขา ทำให้เกิดความต้องการที่จะเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่าง

สะดวกและเสมอภาคกับคนอื่นๆ ในสังคม และต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น  

ท่ามกลาง “สังคมอุดมความเสี่ยง”9 ที่ “ชนชั้นกลางใหม่” และ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” 

ต้องเผชิญ ในบริบทที่เครือญาติและชุมชน รวมทั้งวัดและพระสงฆ์ ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นที่พึ่งที่ดี

ได้อีกต่อไป และสถาบันทางการเมืองใหม่ๆ เช่น องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอด

จนระบบประกันสังคมก็ยังไม่ได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากพอที่ “ชนชั้น

กลางใหม่” และ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” จะเข้าไปควบคุมและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง “ชนชั้น

กลางใหม่” และ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” จึงมีความรู้สึกรุนแรงต่อ “ความไม่เสมอภาค” และ

สภาวะ “สองมาตรฐาน” ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย และเชื่อถือคำอธิบายง่าย ๆ ที่ว่าปัญหาทั้งหลาย

ทั้งปวงล้วนเกิดจาก “พวกอำมาตย์” ที่พยายามผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้ในมือตลอดไป 

โดย“ชนชั้นกลางใหม่” และ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” เหล่านี้ไม่สนใจความซับซ้อนของโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่ล้วนแล้ว

แต่มีส่วนทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและขาดความมั่นคงในชีวิตของคนไทยทุกชนชั้น ทุกชาติพันธุ์

และทุกท้องถิ่นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

การแก้ไขปัญหาของฝ่ายที่เชื่อว่า
“วิถีไทยดีงาม”
หรือเชื่อว่าแท้ที่จริง
“เมืองไทยนี้ดี”


เนน้ไปทีก่ารหาทางใหค้นไทยหนักลบัมายดึมัน่ใน
“ความเปน็ไทย” รวมทัง้การสอนศลีธรรมไทย

โดยไม่ตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้ว “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย

และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนตลอดมา แม้แต่ “ความจริง ความดี ความงาม” ในทัศนะ

ของคนไทยก็แตกต่างหลากหลายอย่างมาก นอกจากจะขึ้นอยู่กับชนชั้น ชาติพันธุ์ ท้องถิ่น เพศ 

และวัยแล้ว ยังเกิดสภาวะ “สังคมแยกย่อย” “fragmented society) และเกิด “สังคมข้อมูล 

ข่าวสาร” (information society) ที่ทำให้ไม่มีใครในสังคมไทยสามารถจะผูกขาดอำนาจในการ

นิยามความหมายของ “ความจริง ความดี ความงาม” ได้อีกต่อไป จึงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่จะ

 9  โปรดดูรายละเอียดใน กิตติ ประเสริฐสุข บรรณาธิการ เมืองไทยสองเสี่ยง
สภาพปัญหา
แนวโน้ม
และ

ทางออกวิกฤตการเมืองไทย กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 
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ทำให้ “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” ในความหมายเดิมดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง  

โดยแกล้งทำเป็นลืมว่า “วิถีไทย” ที่เน้นการแบ่งชั้นทางสังคมนี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญประการ

หนึ่งของความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย 

ในอดีตที่ผ่านมา การต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์

ระหว่าง “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” ที่เน้นว่า “เมืองไทยนี้ดีเพราะมีความเป็นไทย” ที่มองว่าปัญหา

ของเมืองไทยเกิดขึ้นเพราะคนบางส่วนขาดความจงรักภักดีต่อ “ความเป็นไทย” อันสูงส่งดีงาม กับ 

“ฝ่ายซ้าย” ที่เน้นว่า “เมืองไทยนี้เลวเพราะมีการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบที่เจ้าของปัจจัยการ

ผลิตกระทำต่อผู้ใช้แรงงาน” ซึ่งเมื่อมาถึงปัจจุบัน ได้เกิดฝ่าย “เสื้อแดง” ที่มองว่า “เมืองไทยนี้

เลว” เพราะ “พวกอำมาตย์” ทำให้เกิด “สองมาตรฐาน” และทำให้ “ไม่มีความยุติธรรมในสังคม

ไทย” ส่งผลให้ “พวกไพร่” ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับ “พวกอำมาตย์” เพื่อนำสังคมไทยไปสู่ระบอบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ทัศนะที่มองว่า
“เมืองไทยนี้ดี”
และ
“เมืองไทยนี้เลว”
ล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้น



การมองว่า “เมืองไทยนี้ดี” ทำให้เกิดความภูมิใจใน “ชาติไทย” แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาตาม

มามาก  เพราะทำให้ไม่ยอมรับความหมายของ “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” ในแบบอื่น  

อีกทั้งยังเห็นว่า คนที่คิดต่าง หรือคนที่ไม่ยอมรับว่า “เมืองไทยนี้ดีเพราะมีความเป็นไทย” เป็นคน

ที่ไม่รักชาติ และที่สำคัญก็คือ การมองว่า “เมืองไทยนี้ดี” ทำให้มองข้ามรากฐานทางวัฒนธรรม

และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นปัจจัยสำคัญของความตึงเครียดและความขัดแย้งที่

มีอยู่ในสังคมไทย จนทำให้ขาดความสามารถในการอธิบายหรือการเข้าใจความขัดแย้งและความ

เปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนที่เกิดขึ้น ขาดการศึกษาถึงกลไกทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้ง ต้องการรักษา “วัฒนธรรมไทย” ให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยมองไม่เห็นความจำเป็นที่

จะต้องปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรมไทย” ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ให้ความสำคัญแต่เฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องๆ โดยไม่ใส่ใจอย่างจริงจังต่อการกระจาย

อำนาจ หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอย่างมากแล้ว รวมทั้งไม่สนับสนุนการปฏิรูปต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูป

ระบบภาษีอากรให้เป็นธรรมมากขึ้น การสร้างรัฐสวัสดิการ ฯลฯ ยังคิดอยู่เสมอว่าชนชั้นนำเท่านั้น

ที่มีความรู้และคุณธรรมมากพอสำหรับการปกครองและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ แทนประชาชน 

(ซึ่งทำให้ชนชั้นนำมีความชอบธรรมที่จะมีอภิสิทธิ์ต่อไป) และเมื่อเกิดความขัดแย้งกว้างขวางขึ้นใน

สังคมก็นึกถึงการใช้ “กลไกอำนาจรัฐ” จัดการกับความขัดแย้ง โดยไม่ตระหนักในความสำคัญของ

การแก้ปัญหาในมิติทางวัฒนธรรม ในขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นใน

ขอบเขตจำกัดมากจนไร้ความหมาย เพราะไม่นำไปสู่สภาวะหรือโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะมี

อำนาจต่อรองกับกลุ่มทุนมากขึ้น จน มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองและลูก

หลาน ที่จะส่งผลให้บรรลุถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคทางสังคมอย่างแท้จริง 

ส่วนทัศนะที่มองว่า “เมืองไทยนี้เลว” ก็มักเน้นว่าเมืองไทย “ไม่มีความเสมอภาค” “ไม่มี

ความยุติธรรมทางสังคม” “ไม่มี เสรีภาพทางความคิด” และโจมตี “พวกอำมาตย์” กับ 

การรัฐประหารที่ทำลายระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีทัศนะว่า 
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“เมืองไทยนี้เลว” ก็ยังคงให้ความสำคัญแก่ประชาธิปไตยในแง่ของการเลือกตั้งระดับชาติเป็นสำคัญ 

ส่วน “กระบวนการใช้อำนาจ” ที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย หรือหลัก

ธรรมาภิบาล (good governance)10 ยังได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า 

บางส่วนของฝ่ายที่มองว่า “เมืองไทยนี้เลว” ยังคงหวังพึ่ง “ผู้นำ” หรือรัฐบาลที่ใช้นโยบายประชา

นิยม ยังไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังแก่การกระจายอำนาจทางการเมือง

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริง 

อาจกล่าวได้ว่า การมอง “เมืองไทย” แตกต่างกัน ระหว่างฝ่ายที่เชื่อว่า “เมืองไทยนี้ดี” กับ

ฝ่ายที่เชื่อว่า “เมืองไทยนี้เลว” และการอธิบายปัญหาต่างกัน ทำให้เลือกหนทางในการแก้ไขปัญหา

ต่างกัน และต่างฝ่ายต่างก็เลือกหนทางในการแก้ปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น    

แท้ที่จริงแล้ว
การมองว่า
“เมืองไทยนี้ดี”
และ
“เมืองไทยนี้เลว”
ล้วนแต่เป็น
“มายา

คติ”
และเป็นการมองอย่างสุดโต่ง
ที่ทำให้เข้าใจสังคมไทยคลาดเคลื่อน
ไม่ตรงกับความเป็น

จริง
และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ผิดพลาด
อีกทั้งทำให้ความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทยขยาย

ลึกและกว้างยิ่งขึ้น เพราะการมองว่า “เมืองไทยนี้ดี” และ “เมืองไทยนี้เลว” ล้วนเป็นการมอง

เพียงด้านเดียว หรือมองเพียงส่วนเดียว และมองเป็นภาพนิ่ง เป็นการมองแบบคนที่ตกอยู่ใน “กับ

ดักคู่ตรงกันข้าม” การมองแบบสุดโต่งนี้ทำให้แต่ละฝ่ายต่างก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สอดคล้อง

กับกรอบมโนทัศน์ของตน ปฏิเสธข้อมูลข่าวสารและการอธิบายปัญหาในแง่มุมอื่นๆ จึงทำให้ 

สูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจคนกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน เกิดความเกลียดชังกัน ยากที่จะ

ต่อรองและประนีประนอมกันฉันมิตร และยากที่จะร่วมมือกันในการปฏิรูปประเทศ  

คนไทยจะเป็น “พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย” (รวมทั้งเป็น “พลเมืองอาเซียน” 

และเป็น “พลเมืองโลก”) ได้อย่างแท้จริง จึงต้องหลุดพ้นจากมายาคติเกี่ยวกับเมืองไทยทั้ง 

สองแบบที่กล่าวมานี้เสียก่อน เพราะทั้งมโนทัศน ์“เมืองไทยนี้ดี” และ “เมืองไทยนี้เลว” ล้วนแต่

เป็นอุปสรรคสำหรับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อหลุดพ้นจากมายาคตินี้แล้ว  

ก็เป็นการง่ายขึ้นมากที่จะเสริมสร้าง
“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ขึ้นมาแทน 

การสร้าง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” นับเป็น “ทางเลือก”
ที่สำคัญมาก

สำหรับคนไทย ทั้งเพื่อนำสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้

เจริญก้าวหน้า และทำให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต 

คำถามก็คือ ท่ามกลางสังคมที่แตกแยกและแตกต่างอย่างมาก “ความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย” ควรมีคุณลักษณะอย่างไร, ในบริบทสังคมไทยปัจจุบันจะต้องทำอะไรบ้าง

เพื่อให้คนไทยทุกชั้นทุกท้องถิ่นมี “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” และเป็นไปได้หรือ

ไม่ที่จะทำให้คนทุกชั้นทุกท้องถิ่นเห็นพ้องต้องกันว่า
การสร้าง
“ความเป็นพลเมืองในสังคม

การเมืองไทย” จะบรรลุความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
“วัฒนธรรมของสังคมไทย” 

เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความเสมอภาค
ทั้งความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์และความ

 10  คือจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทุกฝ่ายทุกระดับจะต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมตรวจสอบของสังคม และจะต้องมีความรับผิด (accountability) ด้วย 
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เสมอภาคภายใต้กฎหมาย
เอื้อต่อการมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้นอกกรอบ
การมีทัศนะ



วิพากษ์ต่อเรื่องต่างๆ
ทุกเรื่อง
และการมีศักยภาพในการมองต่างมุม



แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทุกๆ เรื่อง แต่เป็นไปได้ที่จะทำให้

คนไทยยอมรับหลักการกว้าง ๆ ร่วมกัน เพื่อที่คนไทยจะได้มี “ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย” มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักด้วยว่า การทำให้คนในชาติทุกกลุ่มเกิด 

“การยอมรับหลักการกว้างๆ ร่วมกัน” ได้จริงในทางปฏิบัตินั้น จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ความเหลื่อมล้ำและความ

เสียเปรียบในเชิงอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจลดลงไปโดยเร็วที่สุด ทั้งความเหลื่อมล้ำและความ

เสียเปรียบระหว่างคนต่างชนชั้น ต่างท้องถิ่น ต่างชาติพันธุ์ และต่างเพศ มิฉะนั้นแล้วความ 

ขัดแย้งก็จะดำรงอยู่ต่อไปหรือขยายตัวขึ้นมาก จนเป็นไปได้ยากที่จะเกิด “การยอมรับหลักการ 

กว้างๆ ร่วมกัน” ขึ้นมา 



แนวทางในการสร้าง“วิถีไทย”
ที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของ “พลเมืองไทย” ในอดีตที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากการกล่อมเกลาคนไทยให้อยู่ใน

“วิถีไทย” โดยระบบการศึกษาที่เป็นทางการ และการสอน “ความรู้” ต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนหลาย

แขนง เช่น ศีลธรรมไทย วรรณคดีไทย ศิลปะไทย มารยาทไทย ฯลฯ ทำให้ “พลเมืองไทย” 

ยอมรับการแบ่งชั้นทางสังคม และยอมรับ “การปกครองแบบไทย” ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครอง

ที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ โดย “พลเมืองไทย” คือผู้ที่ต้อง “เชื่อฟัง” และ “ทำหน้าที่ของ

พลเมือง” อย่างดีที่สุด “ด้วยความเสียสละ” และ “ด้วยความสามัคคี” โดย “ไม่ก้าวก่ายหน้าที่

ของผู้ปกครอง”   

ในปัจจุบัน “พลเมืองไทย” เริ่มเน้นเรื่อง “สิทธิพลเมือง” “ความเสมอภาคของพลเมือง” 

และ “ความยุติธรรมที่พลเมืองควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน” มากขึ้น ซึ่งน่าที่จะทำให้สังคมไทย 

มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงกลับนำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้ง

และความรุนแรง ทั้งนี้ก็เพราะยังคงมีความพยายามอย่างมากที่จะต่อต้านหรือการเหนี่ยวรั้ง

กระแสความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบเดิมเอาไว้ อีกทั้งยังมีการต่อสู้

ทางการเมืองระหว่างชนชั้นนำต่างกลุ่มกันโดยอาศัยการปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วม ในขณะที่

การเรียกร้อง “สิทธิ” และ “ความยุติธรรม” ที่เกิดขึ้น ก็กระทำไปในบริบทที่คนส่วนหนึ่งยัง 

เสริมสร้างคุณลักษณะของ “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ให้ตนเองไม่มากพอ 

ทำให้การเรียกร้อง การวิพากษ์วิจารณ์ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีลักษณะที่ยังไม่ 

“อารยะ” เท่าที่ควร ส่งผลให้การต่อต้านและการตอบโต้จากอีกฝ่ายหนึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

การเสริมสร้าง “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” แก่ทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อสร้าง

ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งและความ
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รุนแรงในสังคมไทยแล้ว ยังเอื้อให้ “พลเมืองไทย” เป็น “พลเมืองอาเซียน” และ “พลเมืองโลก” ที่

มีศักยภาพสูงขึ้นในการปรับตัว จนสามารถเผชิญหน้ากับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตลอดจนพลวัตทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



แนวทางในการสร้าง“พลเมืองไทย”และ“วิถีไทย”
ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้คนไทยบรรลุถึง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ที่จะนำไปสู่การจัด

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการปฏิบัติการทางการเมืองที่อารยะยิ่งขึ้น ควรมีแนวทางในการ


“ปฏิรูป”
เพื่อสร้าง
“วิถีไทย”
ของ
“พลเมืองไทย”
ขึ้นใหม่
ดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างพลเมืองที่มีความรู้ และวิจารณญาณ หรือทัศนะวิพากษ์ ที่จะ
ทำให้ “พลเมืองไทย” สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็น   
คำอธิบาย และนโยบายของทุกฝ่าย และสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างฉลาดและสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเรียกว่า “การเมืองภาคพลเมือง” 

“การเมือง” ในที่นี้หมายถึงการใช้อำนาจเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรของรัฐหรือของ 

ส่วนรวม “การเมืองภาคพลเมือง” จึงหมายถึง การมีส่วนร่วม การต่อรอง การร่วมมือ การ

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพลเมืองเพื่อให้พลเมืองมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ทั้งนี้  

ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจนิติบัญญัต ิอำนาจบริหาร อำนาจตุลาการย่อมเป็นของพลเมือง 

การใช้อำนาจอธิปไตยนี้จะต้องเปิดโอกาส และค้ำประกัน ให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอำนาจตัดสินใจ

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อรอง 

ร่วมมือ เคลื่อนไหว เพื่อให้ทรัพยากรของรัฐกระจายไปสู่พลเมืองทุกคน ทุกกลุ่ม โดยมีความได้

เปรียบเสียเปรียบน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการเพิ่ม “ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ” และการกระจายความสุขอย่างทั่วถึง 

การเสริมสร้างความรู้ วิจารณญาณ หรือทัศนะวิพากษ์ จะทำให้สังคมการเมืองไทยเป็น

สังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา แทนการใช้อำนาจเป็นหลัก เป็นการเปลี่ยน 

“วิถีไทย” จาก “อำนาจนิยม” เป็น “ความรู้นิยม” หรือ “ปัญญานิยม”    

ความรู้หรือวิจารณญาณนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่า

ความรู้และวิจารณญาณเป็นเรื่องสำคัญ หลายปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าจะปฏิรูป

การศึกษาให้นักเรียน “คิดเป็น” แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีการกำหนดกรอบความคิดให้ผู้เรียน

ทุกระดับต้อง “คิดในกรอบ” เท่านั้น ไม่สอนให้ “มองต่างมุม” ไม่ให้ “เครื่องมือ” หรือ “วิธีการ” 

ในการมองต่างมุม หรือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้จากมุมมองที่แตกต่าง กลับพยายามผลิตซ้ำ

ความรู้และความคิดเดิมอย่างเข้มข้น  



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 
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แต่ในปัจจุบัน พลังครอบงำของการนิยาม “ความจริง ความดี ความงาม” ในสังคมไทย

กำลังลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็ว เพราะ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมโหฬาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำให้เกิดการ “คิดต่าง” อย่างมาก เป็น

ปรากฏการณท์ีเ่รยีกกนัวา่ “ตาสวา่ง”
คอืคดิตา่งบนฐานความเชือ่อกีแบบหนึง่
ในลกัษณะสดุโตง่


โดยไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างซับซ้อนและรอบด้าน อาจกล่าวได้ว่า

เป็นการ “คิดในกรอบ” หรือ “มองมิติเดียว” เช่นเดียวกัน แต่มองจากอีกมุมมองหนึ่งโดยไม่สนใจ

ที่จะมองความซับซ้อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

และไม่พยายามที่จะเข้าใจ “ความเป็นมนุษย์ในบริบททางสังคม” ของคนที่ยังคงคิดเหมือนเดิมหรือ

เคยชินกับวัฒนธรรมเดิม 

เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ “มองต่างมุม” แบบสุดโต่งดังกล่าวข้างต้น “พลเมือง

ไทย” ควรมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันว่า ในสังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้นทุกคนย่อมมี

จิตสำนึกปัจเจกชนนิยมสูงขึ้น ความผูกพันจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันต่างๆ แม้แต่กับสถาบัน

ครอบครัว สถาบันชาติ และสถาบันศาสนาล้วนเปลี่ยนไปอย่างมาก กล่าวคือ 

“มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันทางการเมือง

และสถาบันทางสังคม อันเป็นผลมาจากการพัฒนา สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และ

ที่สำคัญทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป...ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการเมืองในปัจจุบันสร้าง

ความสั่นคลอนให้กับสถาบันทางการเมืองและสังคมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างไม่

เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย...แม้กระทั่งสถาบันครอบครัวที่สมาชิกมี

ทรรศนะและความคิดเห็นทางการเมืองไม่ลงรอยกัน”
11 

ความรูเ้กีย่วกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี ้จะชว่ยให ้“พลเมอืงไทย” สามารถทีจ่ะ “เขา้ใจ”

และมี “ทัศนะวิพากษ์” ต่อความคิดต่างๆ และต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่างๆ  

รวมทั้งฝ่ายของตนเองมากขึ้น แทนการตัดสินในลักษณะ “ถูก-ผิด” “ดี-ชั่ว” “รักชาติ-ไม่รักชาติ”  

แม้แต่ในเรื่องจริยธรรมหรือคุณธรรม ก็ควรต้องเน้นควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้และทัศนะ 

วิพากษ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม เพื่อให้ “พลเมืองไทย” แต่ละคนสามารถ “ตีความ” และ 

“ประยุกต์ใช้” จริยธรรมหรือคุณธรรมอย่างสอดคล้องกับบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลายและมี

ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบันจะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วในระดับ “ลื่นไหล” จนกระทั่งคำตอบตายตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ในทุก

สถานการณ์ ความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางและทัศนะวิพากษ์ต่อความรู้และต่อคำอธิบายทุกๆ แบบจะ

ช่วยให้ “พลเมืองไทย” แต่ละคนหลุดพ้นจากการครอบงำของทุกๆ ฝ่าย มีความยืดหยุ่นมากพอ 

ที่จะปรับตัวในสถานการณ์หรือในบริบทที่มีพลวัตสูงได้เป็นอย่างดี 

เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในประเด็นความรู้ก็คือ
การเปลี่ยนจารีตทางความรู้
หรือ
เปลี่ยน

วัฒนธรรมทางความรู้
จารีตเดิมหรือวัฒนธรรมเดิมของไทย (เช่นเดียวกับสังคมตะวันตกใน 

 11  กิตติ ประเสริฐสุข, “คำนำ” เมืองไทยสองเสี่ยง
สภาพปัญหา
แนวโน้ม
และทางออกวิกฤตการเมืองไทย

หน้า (7-8). 
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ยุคกลาง และสังคมตะวันออกยุคโบราณ) มองความรู้เป็นสัจธรรม เพราะความรู้สูงสุดคือความรู้

ทางศาสนา ส่วนความรู้เชิงปฏิบัติก็มาจากประสบการณ์จริงที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน สามารถ

นำมาใช้ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนมากนัก เพราะวิถีชีวิต “ซ้ำรอย” ปีแล้วปีเล่า ไม่ต้องเผชิญกับ

อะไรแปลกใหม่ชั่วนาตาปี แต่โลกสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่เป็นโลกที่มีพลวัตสูงมาก ถ้ายัง 

“ท่องจำ” ความรู้เดิม หรือมอง “ความจริง” แบบเดิมก็จะเกิดสภาวะวิกฤตเพราะแก้ปัญหา 

ไม่สำเร็จในแทบทุกเรื่อง 

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีการนำเอาศาสตร์แบบตะวันตกสมัยใหม่เข้ามาในเมืองไทยมากกว่า

หนึ่งร้อยปีมาแล้ว ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แต่เรายังมีทัศนะต่อความรู้


“แบบไทย”
คือยังเห็นความรู้เป็นสัจธรรม เมื่อสอนความรู้เรื่องหนึ่งๆ เราไม่ได้สอนกระบวนการ

สร้างความรู้นั้นๆ เราไม่สนใจการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางวิชาการ ไม่เข้าใจความขัดแย้งหรือการ

ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน ์เรายอมรับการครอบงำของกระบวนทัศน์เดิมโดยปราศจากการตั้ง

คำถามและการวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากเราจะไม่สนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยแล้ว 

เรายังระแวงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทำให้เราขาดความรู้ที่ลึกซึ้งในแทบทุกเรื่อง พร้อม

กันนั้นก็ขาดความเคารพในความรู้และความคิดที่แตกต่าง ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะวิกฤต และจะ

วิกฤตมากขึ้นในอนาคตเพราะโลกเปลี่ยนเร็วมากจนความรู้แบบเดิมยิ่งนับวันยิ่งใช้ไม่ได้ผล 

การศึกษาในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องทำให้ผู้เรียนที่เป็น “พลเมืองไทย” ได้เข้าใจว่า 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ มีหลายชุด ความรู้ชุดหนึ่งๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นั้นมาจากมุมมองเช่นใด 

เป็นความรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความรู้แบบใดจึงทำให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวออกมา นั่นก็คือ 

จะต้องทำให้ผู้เรียนบรรลุถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่อง

หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาใดก็ตาม จนผู้เรียนสามารถจินตนาการถึงกระบวนการ

สร้างสรรค์ความรู้ชุดนั้นหรือทฤษฎีนั้นๆ จนสามารถที่จะ “สร้างใหม่” (recreation) ซึ่งความรู้ 

ชุดนั้นได้ด้วยตนเอง  

วัฒนธรรมทางความรู้ของไทยที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
จะต้องเป็น

วัฒนธรรมทางความรู้ที่ตระหนักว่าคนสามารถมองเห็น
“ความจริง”
ต่างกัน
หรือมี
“ความ

จริง”
จากหลากหลายมุมมอง แต่ละคนต้องสามารถมองจากมุมมองของคนอื่นๆ หรือสามารถ

มองจากมุมมองของคนที่มีฐานคิดต่างกัน ไม่คิดว่าเรื่องหนึ่งๆ จะต้องมีคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัว 

แต่พร้อมจะเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองของตนเมื่อพบคำอธิบายใหม่ที่ดีกว่า 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “วัฒนธรรมทางความรู้ของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย” จะต้องทำให้การเรียนการสอนไม่เน้นการท่องจำเนื้อหาวิชา
แต่จะต้องใช้เนื้อหา

วิชาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธีคิด
วิธีการสร้างความรู้
ตลอดจนวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้



ความรู้หนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับ
“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”
ก็คือ
ความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์แบบที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของความเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะความซับซ้อน

ของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หรือเกิดปัญหาหนึ่งๆ  

ขึ้นมา เป็นความรู้ที่จะช่วยให้แต่ละคนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีความสัมพันธ์



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 1 

197การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยที่หลากหลายซับซ้อน เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคม

และวัฒนธรรม และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับระบบโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ

การเมือง วัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ (vision) คือมองเห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

นั้นๆ ในบริบททางสังคมที่มีพลวัต และสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อจะสามารถปรับตัวและเตรียมการต่าง ๆ ไว้รองรับอย่างรอบคอบ แทนที่จะโทษ

ตัวบุคคลที่เป็นผู้นำว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างในสังคมไทย หรือฝากความหวังไว้ที่ตัวบุคคล

ที่เป็นผู้นำว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลงได้ 

จำเป็นต้องเน้นด้วยว่า วัฒนธรรมทางความรู้ที่สำคัญมากสำหรับ
“พลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย”
คอืการมทีศันะวพิากษแ์ละสามารถมองตา่งมมุไดเ้กง่ ตอ้งใชห้ลกั “กาลามสตูร”

คือไม่หลงเชื่อความคิด ความรู้ หรือทัศนะแบบใดแบบหนึ่งอย่างง่ายๆ ต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้าง

ขวางในเรื่องต่างๆ เป็นฐานสำหรับการตั้งคำถามและการหาคำตอบในเรื่องต่างๆ ที่ตนเองและ

สังคมไทยต้องเผชิญ และไม่คิดเอาเองลอยๆ หรือใช้สามัญสำนึกแบบตื้นๆ ต้องมีเหตุผลที่มาจาก

ความเข้าใจเงื่อนไขแวดล้อมอันซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งหลายที่ตนเองเกี่ยวข้อง  

ต้องมีข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าน่าเชื่อถือมารองรับการอธิบายหรือการให้เหตุผลใน

แต่ละเรื่องอย่างหนักแน่น เช่น ข้อความหนึ่งๆ ที่ได้ยินหรือได้อ่าน ต้องตรวจสอบว่าใครพูดหรือ

เขียน เขาพูดหรือเขียนเพื่ออะไร เขาอยู่ในฐานะหรือบริบทที่เอื้อให้พูดหรือเขียนความจริงได้มาก

น้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องที่เขาพูดหรือเขียนบ้าง เป็นต้น 

นอกจากความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยตรงแล้ว แม้แต่การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย 

ก็สามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยและมีทัศนะวิพากษ์

ได้โดยใช้วิธีคิดหรือแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ เช่น แทนที่จะสอนภาษาไทยโดยเน้นแบบแผน 

การใช้ภาษาที่ “ถูกต้อง” บนฐานของระบบความสัมพันธ์ที่ “ถูกต้อง” ระหว่างคนต่างชั้นกัน

ก็สามารถสอนให้เข้าใจลักษณะและความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย เช่น สาเหตุที่มีการสร้าง

แบบแผนการใช้ภาษาไทยขึ้นใหม่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พัฒนาการของการบัญญัติศัพท์

เพื่อสร้างความเจริญของภาษาและเพื่อสร้างความหมายทางการเมืองแก่คำในภาษาไทย แนวทาง

ในการใช้ภาษาไทยให้มีทั้งพลังและความงามในการสื่อความ ความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยและ

ภาษาถิ่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยใน

ท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการเกิดคำใหม่ๆ ในสังคมสมัยใหม่และสังคมหลังสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับความ

เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น สวัสดี ปฏิวัติ พลวัต วาทกรรม ฯลฯ การสอน

วรรณคดีไทย เช่น รามเกียรติ์ และอิเหนา ก็สามารถสร้างความเข้าใจบริบททางการเมืองการ

ปกครองในสมัยโบราณที่ทำให้เรื่องรามเกียรติ์ และ อิเหนา มีความสำคัญในยุคนั้น แล้วชี้ให้เห็น

ความหมายที่เปลี่ยนไปของวรรณคดีเหล่านี้ต่อสังคมไทยในยุคหลัง และสอนให้เข้าใจการเกิดขึ้น

ของวรรณกรรมใหม่ๆ ในสมัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม เป็นต้น   
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 2. การทำให้ “พลเมืองไทย” มีความสำนึกใน “สิทธิ” และ “หน้าที่” ใน  
ความหมายใหม่ 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องสำนึกในสิทธิและหน้าที่พร้อมกันไป และต้องเป็นสิทธิ

และหน้าที่ในความหมายใหม่ด้วย 

“สิทธิพลเมือง” ควรหมายถึงสิทธิที่ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมเท่าเทียมกัน สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร 

และสิทธิที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ มิใช่สิทธิที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆ จากรัฐตาม 

อำเภอใจของปัจเจกชน หรือสิทธิในการเลือกตั้งผู้ปกครองเท่านั้น 

ส่วน “หน้าที่พลเมือง” ก็ต้องไม่ใช่หน้าที่ตามสถานภาพในโครงสร้างทางชนชั้น และไม่ใช่

หน้าที่ทางการเมืองเฉพาะในเรื่องของการหย่อนบัตรเลือกตั้ง แต่ควรเป็นการทำหน้าที่อย่าง

กระตือรือร้นในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยที่การดูแลควบคุมและตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐนี้ ไม่ควรจะจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องการคอรัปชั่น แต่ “พลเมืองไทย” ต้องทำ

หน้าที่หาข้อมูลและความรู้ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม และการใช้อำนาจต่างๆ ในด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการในแต่ละกรณี จะมี 

ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสังคมไทยโดยรวม และมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อคนในท้องถิ่นต่างๆ 

คนชั้นต่างๆ คนชาติพันธุ์ต่างๆ คนเพศต่างๆ และคนวัยต่างๆ และน่าจะมีทางเลือกอื่นๆ ในการ

แก้ปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ 

ในการใช้สิทธิพลเมืองและการทำหน้าที่พลเมืองของแต่ละคน
จะต้องอาศัยความรู้



เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม (ที่เปลี่ยนแปลง มีความซับซ้อน และมีความแตกต่างหลากหลาย)  

ต้องตัดสินใจในเรื่องการใช้สิทธิและการทำหน้าที่บนฐานของความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์

เชื่อมโยงอันซับซ้อนของเรื่องต่างๆ มองเห็นทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ผล

กระทบที่จะตามมาจากการนำเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาใช้ เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ก็ควรมี “ความรู้” จากหลากหลายมุมมองว่าในบริบทสังคมไทยปัจจุบันและ

อนาคต ค่าแรง 300 บาทจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจระดับต่างๆ และมีผลอย่างไรต่อแรงงานนอก

ระบบในแต่ละ “ท้องถิ่น” เช่น หาบเร่แผงลอยที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างรายวันหรือรายเดือน การใช้

แท็ปเล็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีประโยชน์และโทษหรือไม่อย่างไร การรับจำนำข้าวจะ

มีผลดีผลเสียต่อใคร อย่างไรบ้าง การลดราคาน้ำมันเบนซินจะมีผลอย่างไรต่อการนำเข้าน้ำมันดิบ

และการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และมีผลอย่างไรต่อคนปลูกปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง 

ฯลฯ การทำหน้าที่ ก็มีความซับซ้อนและมีผลกระทบที่ซับซ้อน เช่น การทำหน้าที่ในการออกเสียง

เลือกตั้ ง ควรจะเลือกพรรคการเมืองใด ด้วยเหตุผลใด เป็นต้นว่า อาจตัดสินใจเลือก

พรรคการเมืองที่นโยบายไม่ดีแต่จะทำให้มีการคานอำนาจในรัฐสภาก็ได้ หรือการทำหน้าที่จับกุม

ชาวบ้านที่ “บุกรุก” ป่า ก็ต้องมีความรู้และข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจว่าควรทำหน้าที่อย่าง

เคร่งครัดหรือไม่ เช่น รู้ว่าชาวบ้านได้ทำมาหาหากินในเขตนั้นมานานก่อนการประกาศเป็นเขต

วนอุทยานแห่งชาติหรือไม่ ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ ทำไร่หมุนเวียนมิใช่ทำไร่เลื่อนลอยใช่หรือไม่ 

และเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์มีผลกระทบต่อป่าอย่างไรบ้าง ฯลฯ 
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เรื่องการใช้สิทธิพลเมืองและการทำหน้าที่พลเมืองนี้ นอกจากจะต้องมีความรู้เป็นฐานแล้ว 

ยังต้องมองสิทธิและหน้าที่อย่างเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ จะมองแบบแยกส่วนไม่ได้ จะบอกเพียงแค่

ว่ามี “สิทธิก็ต้องมีหน้าที่ด้วย” ก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเห็นพ้องต้องกัน ต้องมองอย่างสัมพันธ์

กับความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในสังคม กล่าวคือ 

ในเรื่อง “หน้าที่” นั้น ในอดีตการทำหน้าที่ตามวรรณะ ตามชาติกำเนิด เกิดขึ้นในบริบท

ของความเชื่อในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ คนมีความเชื่อเรื่องกรรมและสังสาระ การทำหน้าที่ของ

คนตามวรรณะ รวมทั้งการทำหน้าที่ของเมียอย่างนางสีดาและนางมัทรี ล้วนเกิดขึ้นในบริบทที่คน

เชื่อเรื่องกรรมลิขิต การทำหน้าที่เป็นกฎธรรมชาติ ทำให้ทุกคนเต็มใจทำหน้าที่ แต่ความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ที่คนมีจิตสำนึกปัจเจกชนสูง

ขึ้น ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าอีกแล้ว จะบอกให้ปัจเจกชนทำหน้าที่จึงอาจจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์

ของการทำหน้าที่ต่อส่วนรวม ว่าในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์นั้นๆ จะตกมาถึงปัจเจกชนอย่างไรบ้าง 

หรือจะมีผลอย่างไรบ้างต่อลูกหลานในอนาคต เป็นต้น 

ในการใช้ “สิทธิ” ของตัวเองอย่างถูกต้อง ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยง

อย่างซับซ้อนของเรื่องต่างๆ ในสังคม เช่น การใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะมีเพศ

สัมพันธ์นอกสถาบันการสมรส หรือสิทธิในการแต่งกาย ฯลฯ ก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทย

ก่อนเพื่อประเมินว่าคนที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะรับผลกระทบที่ตามมาหรือไม่ เป็นต้นว่าสังคมไทย 

มีกลไกทางสังคมที่เข้มแข็งพอที่จะจัดการกับเด็กที่เกิดมาในขณะที่แม่ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูก

หรือไม่ หรือเพียงพอต่อการที่จะส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสิทธิที่จะมีแฟนและลืมศีลธรรมทางเพศแบบ

เดิมแล้วหรือยัง หากต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่ากับผู้ชายในเรื่องนี้จะต้องมีการเตรียมการในเรื่อง

ใดบ้าง หรือการตัดสินใจใช้สิทธิชุมนุมทางการเมืองในที่พื้นที่บางแห่ง ก็จะต้องมีความรู้และข้อมูล

มากพอที่ประเมินผลกระทบได้ชัดเจน ทั้งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม เพื่อให้การชุมนุมบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ดีต่อสังคมหรือต่อส่วนรวม โดยมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นน้อยที่สุดและเกิดความ

เสียหายน้อยที่สุด เป็นต้น  

 3. การสร้างพลเมืองที่มี “วัฒนธรรมทางจิตใจ” แบบใหม่ 

“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” จะต้องมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม สำนึกใน

พันธะหน้าที่ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ และมีความรู้มากพอที่จะประเมินว่าการกระทำหนึ่งๆ ของ

ตนจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างไร เพื่อจะเลือกได้อย่างดีที่สุดว่าตนควรจะทำอะไร และทำ

อย่างไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือส่วนรวม ขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

คือกล้าพูด กล้าเขียน หรือกล้ากระทำในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องดีงาม แม้ว่าตนเองจะต้องได้รับ 

ผลร้ายจากการพูด การเขียน หรือการกระทำนั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องมีใจกว้าง รับฟังความ

คิดเห็นที่แตกต่างโดยพร้อมที่จะพิจารณาความเห็นที่แตกต่างด้วยใจที่เป็นธรรม ใจกว้างมากพอที่

จะเปลี่ยนความคิดเมื่อได้รับรู้เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ดีกว่า และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมใน

ความสำเร็จต่างๆ ฯลฯ 
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วัฒนธรรมทางจิตใจดังกล่าวข้างต้นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “พลเมืองไทย” เป็นผู้ที่  

“เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์” บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ คือมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์ใน

บริบททางสังคมหรือในเงื่อนไขแวดล้อมที่ต่างกัน ไม่ใช้มาตรฐานของตนเองในการตัดสินคนอื่น

อย่างง่ายๆ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่อยู่ในบริบทหรือ

เงื่อนไขแวดล้อมที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติทางการเมือง ความต้องการเข้าถึง

ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการผลิตในระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือเกิดจากสถานการณ์ที่กดดัน ฯลฯ 

  4. การทำให้คนไทยหรือ “พลเมืองไทย” เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เห็นว่าทุก
คนเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยให้เป็นวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาค และทำให้ “พลเมือง
ไทย” ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา12  

การที่ “วัฒนธรรมของสังคมไทย” ที่มีมาแต่เดิมให้ความสำคัญแก่การ “รู้ที่ต่ำที่สูง” ทำให้

คนที่อยู่ใน “ที่สูง” มีค่ามากกว่าคนที่อยู่ใน “ที่ต่ำ” และคนใน “ที่สูง” มักเห็นว่าคนที่อยู่ใน “ที่ต่ำ” 

ไม่ควรจะก้าวก่ายหน้าที่ในการปกครอง และไม่ควรเรียกร้องสิทธิใดๆ แต่ควรจะรอคอยความ

เมตตากรุณาจากผู้ปกครอง วิธีคิดเช่นนี้ทำให้การใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่เรียกร้อง

สิทธิต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย ขณะเดียวกันคนที่เคยอยู่ใน “ที่ต่ำ” เคยเสียเปรียบมามาก ก็จะมีความ

โกรธแค้นเมื่อสำนึกว่าตนเองถูกริบทั้งสิทธิและอำนาจและถูกเอารัดเอาเปรียบมาเนิ่นนาน ทั้งๆ ที่

ตนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและควรจะมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองของชาติอย่างเสมอภาค

กับคนอื่นๆ ความโกรธแค้นเช่นนี้ก็ทำให้การใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเกิดขึ้นได้ง่าย

เช่นเดียวกัน 

การปฏิเสธการใช้ความรุนแรงนั้น
จะเกิดขึ้นได้จากการทำให้คนไทยได้เรียนรู้ที่จะเห็น

คุณค่าความเป็นมนุษย์
และมีความเคยชินกับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทางหนึ่งที่จะทำได้ก็คือ 

ทำให้การเรียนวิชาต่างๆ ในระบบการศึกษาทุกระดับมีมิติของมนุษยศาสตร์มากขึ้น แต่ต้องเป็น

มนุษยศาสตร์ที่มองมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์

ทุกชั้น ทุกท้องถิ่น ทุกชาติพันธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย ที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นๆ มิใช่มอง “ความเป็นมนุษย์” อย่างลอยๆ และมิใช่มองใน

เชิงคนดี-คนชั่ว คนที่ทำถูก-ทำผิด โดยไม่พิจารณาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

การเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมีความเคยชินกับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำให้คน

ไทยปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และไม่มองคนที่คิดต่างเป็นศัตรู ที่จริงในปัจจุบันคนไทยก็ไม่

ยอมรับการใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ทั้งสองฝ่ายต้องสร้าง 

คำอธิบายขึ้นมา ฝ่ายหนึ่งบอกว่ามี “ผู้ก่อการร้าย” อีกฝ่ายซึ่งบอกว่ามี “การใช้กำลังปราบปราม

 12  ทินพันธุ์ นาคะตะ และ พลเอกสุจินดา คราประยูร ทราบดีว่า ในการชุมนุมต่อต้านการดำรงตำแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาใน พ.ศ.2535 ถ้าลั่นกระสุนออกไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแม้แต่นัดเดียวก็แพ้แล้ว โปรดดู 

ทินพันธุ์ นาคะตะ, รัฐศาสตร์การเมืองเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์
กรุงเทพฯ: อินทภาษ, 2554. 
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ประชาชน” เพื่อมิให้ฝ่ายตนถูกมองว่าต้องการใช้ความรุนแรง เพราะตระหนักว่าสังคมไทยปฏิเสธ

การใช้ความรุนแรงกับคนไทยด้วยกัน 

อย่างไรก็ตาม
ยากที่จะปฏิเสธว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงสูง เพราะ

ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจาก

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว การสร้างความรู้และศิลปะ รวมทั้ง

วรรณกรรม ละครโทรทัศน์ เพลง ฯลฯ ที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคนอื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

อันเกิดจากความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของซึ่งกันและกัน ก็น่าจะช่วยได้มาก  

อย่างน้อยก็ทำให้เรารับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้น ใช้ความรุนแรงทางกาย ทางวาจา ต่อกันน้อยลง 

ทำร้ายซึ่งกันและกันน้อยลง 

ความเห็นอกเห็นใจส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในหมู่
“พลเมืองไทย”
น่าจะมาจากความรู้ความ

เข้าใจว่าทุกคนอยู่ใน
“สังคมอุดมความเสี่ยง”
ทำให้ชีวิตขาดความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สังคมทุนนิยมที่คนมีความสัมพันธ์กันในเชิงพาณิชย์ที่เน้นกำไร-ขาดทุนเป็นหลักนั้น การที่จะหวัง

ให้ “ผู้ใหญ่” เมตตา “ผู้น้อย” “นายทุน” เมตตา “ลูกจ้าง” เป็นเรื่องที่หวังได้ยาก และจะหวังให้

“ผู้น้อย” ซื่อสัตย์ กตัญญู จงรักภักดีต่อ “ผู้ใหญ่” ก็หวังได้ยากเช่นกัน การใช้ทรัพยากรในการ

ดำรงชีวิตและการทำมาหากินก็เปลี่ยนแปลงไปมาก มีการแตกตัวทางชนชั้นสูงขึ้น ความขัดแย้งจึง

สูงขึ้นทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่มีแต่ความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างชนชั้นนำหรือ

ชนชั้นกลางกับชาวบ้านเท่านั้น การที่จะทำให้คนที่เสียเปรียบก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ก็ย่อมจะเป็น

ไปไม่ได้ หากเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องก็ต้องเข้าใจและเห็นใจ และที่สำคัญชนชั้นนำทาง

เศรษฐกิจ-การเมืองจะต้องสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหา เช่น มีการกระจายอำนาจ ให้เขามีอำนาจ

ต่อรอง มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้สะดวกขึ้น และเสียเปรียบน้อยลง ฯลฯ มิฉะนั้นความ

ขัดแย้งและความรุนแรงจะสูงขึ้นจนมีผลกระทบต่อคนทุกชั้นในสังคมไทย  

ขณะเดียวกัน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของโครงสร้างสังคม ก็จะช่วยให้

กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนที่เกลียด “อำมาตย์” ได้เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งทัศนคติ

ทางการเมืองของอำมาตย์ สามารถเมตตาและเห็นอกเห็นใจพวก “อำมาตย์” มากพอที่จะต่อรอง

และประนีประนอมกันได้บนสันติวิถ ีนอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของ

โครงสร้างสังคม ก็จะช่วยให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์การใช้นโยบายประชานิยมเป็นเครื่องมือของ

ทุกพรรคการเมือง จนนำไปสู่การตัดสินใจทางการเมืองของทุกคนและทุกฝ่ายที่ใช้อารมณ์น้อยลง 

ใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงมากขึ้น  

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอมรับความรุนแรง
ทั้งความรุนแรงจากการ

ใช้อาวุธ
และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ถ้าหากมีโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิด “ความรุนแรง” เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมที่ทำให้เกิด

ความยากจนเดือดร้อน มีการดูถูกเหยียดหยาม หรือมีการเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป ก็จะ

ต้องหาทางเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรุนแรง ถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจ



202 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 1

 

การเมอืงทำให ้“อำมาตย”์ และ “นายทนุ” สามารถใชอ้ำนาจโดยขาดความรบัผดิ (accountability)

ขาดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพ ก็ต้องสร้างสถาบัน กลไก 

กระบวนการที่ลดโอกาสในการผูกขาดอำนาจของ “อำมาตย์” และ “นายทุน” และต้องสร้างกลไก

ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเร็วที่สุดด้วย 



บางส่วนของ“วิถีไทย”ในอดีตที่ควรนำมาปรับใช้ในปัจจุบัน

“วิถีไทย” คืออะไร ไม่มีคำตอบที่เป็นอกาลิโก ในอดีตที่ผ่านมาการสร้างความหมายของ 

“วิถีไทย” กระทำโดยปัญญาชนที่ต้องการจรรโลงรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจ ในปัจจุบัน หากเรา

ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมั่นคง การนิยาม “วิถีไทย” ใหม่ ก็เป็นเรื่องจำเป็น 

แต่การนิยามใหม่ อาจเลือกความคิดหรือลักษณะบางประการที่เคยมีมาแล้วในสังคมไทยใน

อดีตมาสร้างความหมายใหม่
เพื่อให้เป็น
“วิถีไทย”
หรือ
“ลักษณะไทย”
มีรากฐานอยู่ใน

สังคมไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยสำนึกร่วมกันว่า “วิถีไทย” ดังกล่าวสามารถทำให้เป็นจริงได้ และมี

ความเห็นพ้องต้องกันได้ง่ายขึ้น 

การตีความวัฒนธรรมเดิมให้มีความหมายใหม่เพื่อตอบสนองบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นเรื่อง

จำเป็น ปัญญาชนไทยในอดีตก็ได้เคยทำมามากแล้ว  แม้แต่การตีความพุทธศาสนาใหม่ก็เกิดขึ้น

เป็นระยะๆ13

อนึง่ ในปจัจบุนั “วธิคีดิแบบหลงัสมยัใหม”่ เนน้วา่ไมม่อีะไรมแีกน่แกนตายตวั หรอืหยดุนิง่

ไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอำนาจในการนิยามความหมาย 

ทำให้ “ความจริง” ขึ้นอยู่กับมุมมองเป็นสำคัญ และ “ความจริง” เกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ตามล้วนแต่

ลื่นไหลหรือมีพลวัตทั้งสิ้น ความคิดเช่นนี้ไม่ขัดแย้งกับหลัก “อนิจจัง” และ “อนัตตา” ของพุทธ

ศาสนา คนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาน่าจะยอมรับวิธีคิดดังกล่าวนี้ได้ง่าย และไม่ยึดติดกับ

ความหมายเดิมของ “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” ที่ตนเองเคยชิน ขณะเดียวกัน “วิธีคิดทาง

ประวัติศาสตร์”
ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่า
ไม่มี
“วิถีไทย”
ที่หยุดนิ่งตายตัว เพราะสังคมและ

วัฒนธรรมไทยย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อม ดังนั้น ทั้งวิธีคิดแบบหลังสมัย

ใหม่ วิธีคิดแบบพุทธศาสนา และวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ ล้วนแต่เอื้อให้ “พลเมืองไทย” สามารถ

ปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ “วิถีไทย” ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น 

มีแนวความคิดเกี่ยวกับ
“ความเป็นไทย”
หรือ
“วิถีไทย”
อยู่ไม่น้อยที่เคยได้รับการ

เสนอขึ้นมาในอดีต
ที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
“วิถีไทย”
ใน

 13  เช่น ในรัชกาลที่ 1  ที่เน้นพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมเพื่อเป็นอุดมการณ์รัฐ ในรัชกาลที่ 3 เมื่อมีการ

สถาปนาธรรมยุติกนิกาย ที่เน้นให้ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกและเน้นพระวินัยของพระสงฆ์ ในรัชกาลที่ 5 และ

รัชกาลที่ 6 ที่เน้นการแต่งคัมภีร์ทางศาสนาใหม่เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แนวความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ แม้แต่เรื่องกรรมซึ่งเป็นความคิดหลักของพุทธศาสนา ก็มีการตีความคำสอนเรื่องกรรมใหม่

ในยุคที่คติจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิไม่เป็นที่เชื่อถือของชนชั้นนำอีกต่อไป  



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 1 
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ปัจจุบัน
และมีลักษณะบางประการของสังคมไทยในอดีตที่อาจนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง


“วัฒนธรรมของสังคมไทย”
ที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาผลงานของปัญญาชนไทยที่เคยได้รับการเสนอขึ้นมาในสังคมไทยในอดีต

เกี่ยวกับ “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” พบว่า มีความรู้
ความคิด
และกิจกรรมทางสังคมของ

คนไทยในอดีตส่วนหนึ่งเอื้อต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตย แม้ว่า ความรู้ ความคิด หรือกิจกรรม

เหล่านั้นจะมิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งจะสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม การเรียนรู้

ความคิดเหล่านั้นเพื่อเข้าใจ “ทางเลือก” ที่คนไทยเคยเสนอ เพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอด น่าจะ

ช่วยให้ประชาธิปไตยของไทยงอกงามและเข้มแข็งขึ้น 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง “ค้นพบ” คุณธรรมที่สำคัญของชนชาติไทย 

คือ “ความปราศจากวิหิงสา” (ความปราศจากการเบียดเบียน) และ “ความฉลาดในการ

ประสานประโยชน์” (ทั้งความฉลาดในการประสานประโยชน์กับคนในชาติเดียวกันและกับชาติ

อื่น)14 ซึ่งภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ก็ทรง

เน้นคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นอย่างมากในพระนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น ในพระนิพนธ์ 

ประวัติการทูตไทย และในบทความต่างๆ ของพระองค์ 

 “คุณธรรมไทย”
ในเรื่อง
“ความปราศจากวิหิงสา”
และ
“ความฉลาดในการ

ประสานประโยชน”์ นี ้สงัคมไทยไมเ่คยใหค้วามสำคญัมากอ่น หรอืถงึกบัลมืเลอืนมาเปน็เวลานาน

เพราะชนชั้นนำของรัฐไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 และชนชั้นนำหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ได้นำ

ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกและการปราบปรามคอมมิวนิสต์ จึงไม่สามารถเน้นคุณธรรมสองข้อ

นี้ได้ เน้นแต่คุณธรรม “ความจงรักในอิสรภาพของชาติ” เท่านั้น  

 ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีความขัดแย้งและความรุนแรงสูงขึ้น
หาก
“พลเมืองไทย”
ยึดมั่น

ในคุณธรรม
“ความปราศจากวิหิงสา”
และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์” ก็จะนำไป

สู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและไม่เกิดความขัดแย้งใหม่ๆ ขึ้นมา แต่คุณธรรมทั้ง



สองข้อนี้จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อคนไทยมีจิตใจที่เคารพคนอื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน


จนไม่สามารถเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้
และมีความรู้มากพอที่จะ
“ฉลาด”
ใน

การประสานประโยชน์ด้วย


 อีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้าง “วิถีไทย” บนสันติวิถี คือการบัญญัติศัพท์เพื่อควบคุม

ทิศทางและขอบเขตของความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ซึ่งปัญญาชนของไทยได้พยายาม

บัญญัติศัพท์มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (รัชกาลที่ 5-7) หลังการปฏิวัติ ในพ.ศ.2475 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เช่น 

ปฏิวัติ ประชาชาติ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ฯลฯ ทรงเลือกใช้คำว่า “ปฏิวัติ” ใน 

ความหมายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ “ไม่เดินเร็วเกินไป” และ “ไม่เดิน

 14  โปรดดู สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ” ใน 

ประวัติศาสตร์และการเมือง
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516. และ สายชล สัตยานุรักษ์, สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” และ “ชั้น” ของชาวสยาม กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 
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ผิดทาง” ทรงพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพที่จะทรงงานด้านวัฒนธรรม เพื่อ

ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พระองค์ทรงพระดำริว่า “ถูกต้อง” หรือ “เหมาะสม” 

โดยวิธีการที่อารยะและยึดมั่นในสันติวิถี15

 ปัญญาชนอีกท่านหนึ่ง คือสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ก็เน้นมิติทางสังคมของพุทธศาสนาซึ่งเป็น 

“วิถีไทย” ของคนไทยส่วนใหญ่ พร้อมๆ กับเน้นให้สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางศาสนา

อย่างเสมอภาค นอกจากนี้ยังพยายามอธิบายให้คนไทยเข้าใจถึง “วิถีไทย” ว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยอยู่แล้ว เช่น ชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยมีอยู่ในวัตรปฏิบัติและประเพณีดั้งเดิมของ

คณะสงฆ์และในวัฒนธรรมชาวบ้าน เป็นต้น16

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัญญาชนฝ่ายซ้ายจำนวนหนึ่งเคยใช้อริยวิถีและสันติวิถีในการต่อสู้

แต่ถูกผู้กุมอำนาจรัฐกดดันปราบปรามจนต้องเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

เช่น จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งใช้วิธีแต่งบทกวี แต่งเพลง สร้างความรู้ทางวรรณคดี นิรุกติศาสตร์ และ

ประวัติศาสตร์ แต่ก็มีปัญญาชนฝ่ายซ้ายอีกหลายท่านที่ยึดมั่นในสันติวิถีจนตลอดชีวิต เช่น 

กุหลาบ สายประดิษฐ์, สุภา ศิริมานนท์ ฯลฯ ถ้าหากสังคมไทยสนใจศึกษาความคิดของปัญญาชน

เหล่านี้มากขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถเลือกสรรแนวความคิดหรือหลักการบางอย่างที่ปัญญาชนเหล่า

นี้เคยเสนอไว้ในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบัน เช่น การที่กุหลาบ สายประดิษฐ์ให้ความสำคัญแก่ 

“มนุษยภาพ” และพยายามสร้าง “ขบวนการสันติภาพ” ที่เน้นว่า “ความเสมอภาค” เป็นรากฐาน

สำคัญที่ทำให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริง เป็นต้น  

2. “วิถีไทย” ที่สำคัญประการหนึ่งที่เคยมีในสังคมไทยสมัยโบราณจนถึงก่อนการตรา

กฎหมายสมัยใหม ่(คล้ายกับ “วิถี” ที่มีอยู่ในสังคมจารีตอื่น ๆ เช่น จีน พม่า) คือ หลักความรับ

ผิดชอบร่วมกันของชุมชน
(communal
liability)17“วิถีไทย”
ในแง่ความรับผิดชอบร่วมกันนี้

เป็นเรื่องที่สามารถรื้อฟื้นให้มีพลังในเชิง
“จิตสาธารณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”


ได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้พลเมืองไทยซึ่งมีจิตสำนึกแบบปัจเจกชนนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เกิดความ

สำนึกในพันธะของตนเองต่อส่วนรวม มีสำนึกที่จะมีส่วนร่วม (sense of involvement) และมี

สำนึกผูกพัน (sense of belonging) ที่จะรับผิดชอบต่อ “ประชาชาติไทย” ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 จะเห็นได้ว่ากฎหมายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นมาแล้วที่ระบุว่า “อุเบกขา” คือการ 

เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ถือว่าเป็นความผิด จะต้องถูกปรับไหม 

และจะต้องช่วยชดใช้ความเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์ที่ถูกโจรเอาไป สะท้อนให้เห็นว่าความ 

 15 สายชล สัตยานุรักษ์, “ประวัติศาสตร์การบัญญัติศัพท์ก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475” (อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในโอกาสรองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์เกษียณอายุราชการ).) 

 16 โปรดดู  สายชล สัตยานุรักษ์, “ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน 

พ.ศ.2435-2535” รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. 

 17  วินัย พงศ์ศรีเพียร, “กฎหมายโจรห้าเส้น จุลศักราช ๑๑๙๙ ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน” 

ใน ๑๐๐
เอกสารสำคัญ:
สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย
ลำดับที
่๑๑ ผลงานวิจัยโครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสาร

สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ: 

ศักดิโสภาการพิมพ์, 2554. หน้า 132. 
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รับผิดชอบร่วมกันเป็นวิถีปรกติของคนในชุมชนที่กฎหมายเองก็เน้นย้ำ ดังความตอนหนึ่งใน

กฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะลักภา/ลักษณะโจร ระบุว่า “...ผู้ใดอันอุเบกษา บเอาคนผู้ร้ายนั้น 

ให้ปล่อย บช่วยไล่ช่วยกุมผู้ร้ายนั้น ดังอั้นไซร้ ท่านจักไหมมันโดยขนาด แลหนี้อันแต่สินอันเสีย

ในผู้ร้ายอันชิงเอาไปนั้นเท่าใดไซร้ ท่านจักให้ใช้จุ่งสิ้น”
18 กฎหมายในลักษณะนี้ได้รับการตราซ้ำอีก

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2286) และในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2380) 

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐที่จะให้ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคนใน

ชุมชน การเน้น “ชุมชน” เช่นนี้ ถูกละเลยไปในกฎหมายสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา  

เพราะกฎหมายสมัยใหม่ของไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชนชั้นนำมุ่งสร้างความสำคัญแก่ “ชุมชน

ชาติ” จึงต้องการให้ประชาชนผูกพันและจงรักภักดีต่อ “ชาติไทย” แทนชุมชนตามธรรมชาติของ

ชาวบ้าน  

 ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ามโนทัศน์ “ชุมชน” หรือ “วัฒนธรรมชุมชน” แบบหยุดนิ่งจะกลาย

เป็นข้อจำกัดในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมชนบท แต่ในฐานะที่

เป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญแก่ “ความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชน” ทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว เครือญาติ หมู่บ้าน เมือง ชาติ อาเซียน ไปจนถึงระดับมนุษยชาติ น่าจะได้รับ

การเน้นย้ำ โดยอาศัยสื่อทุกประเภทในการชี้ให้เห็นถึงผลดีอันเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกัน 

และผลร้ายที่จะตามมาจากการขาดความรับผิดชอบต่อ “ชุมชน” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อม ระบบทุนนิยม การก่อการร้าย การจดสิทธิบัตรที่ทำให้บุคคลมีอำนาจเหนือสิ่งมีชีวิต 

ฯลฯ นอกจากนี้ การยอมรับหลัก “พหุนิยมทางกฎหมาย” ก็อาจจะช่วยให้ “ชุมชน” ยังคงมี

บทบาทในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพราะกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายศาสนาล้วน

แล้วแต่มีรากฐานอยู่ในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมใน “ชุมชน” หลายระดับที่เกี่ยวข้องกับวิถี

ชีวิตที่เป็นจริงของผู้คนในสังคม การนำเอา “วิถีไทย” ในกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมาย

ศาสนาบางส่วนมาปรับใช้ในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น จึงน่าจะช่วยลดความขัดแย้ง และช่วย

สร้างความร่วมมือกันในหมู่ “พลเมืองไทย” ได้ดียิ่งขึ้น 

 อนึ่งการเป็น
“นิติรัฐ”
ซึ่งหมายถึง
“ความเคารพกฎหมาย”
ของผู้ใช้อำนาจ

อธิปไตยของรัฐและ
“ความเคารพกฎหมาย”
ของพลเมืองทุกคน
มีความสำคัญอย่างสูงต่อ

ระบอบประชาธิปไตย ในอดีตนั้น ชนชั้นปกครองเคารพกฎหมายเพราะถือว่าเป็น “กฎธรรมชาติ”  

(เรียกว่า “พระธรรมศาสตร์”) ส่วนประชาชนเคารพจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์ของชุมชน เช่น 

กฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากร และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน 

โดยมีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเป็นรากฐาน ในสังคมไทยปัจจุบัน แม้ว่าความเชื่อเรื่อง 

กฎหมายเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติของผีควบคุมอยู่ จะเป็น

เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ แต่ “ความเคารพกฎหมาย” ก็ควรได้รับการฟื้นฟูและเสริมสร้างให้

แข็งแกร่ง โดยสร้างกฎหมายที่ยึดหลักความเป็นธรรมและมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

และสรา้งคำอธบิายใหมท่ีท่ำใหท้กุฝา่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ความสำนกึ และความเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่

เพราะเหตุใดรัฐและสังคมจึงต้องยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการทำผิดกฎหมายแม้แต่ใน

 18 อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 132.
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เรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็อาจมีผลกระทบที่กว้างไกลได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สังคมและพลเมืองทุกคนทำ 

“หน้าที่พลเมือง” ในแง่ที่ช่วยกันดูแลให้การออกกฎหมายทุกระดับถูกต้องชอบธรรม ตั้งแต่ระดับ

รัฐธรรมนูญลงมาจนถึงระดับกฎระเบียบขององค์กรเล็กๆ ในสังคม และดูแลให้ทุกคนและทุกฝ่าย

ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประเภทเท่าเทียมกัน

3. ในด้านศาสนา
ทุกๆ
ศาสนาที่มีอยู่ใน
“วิถีไทย”
ล้วนมีหลักคำสอนที่เราสามารถ

เลือกสรรมาเน้นเป็นพิเศษ
เพื่อให้ศาสนิกของทุกศาสนามีความเป็น
“พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”



 คำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย อาจเน้นในแง่ที่

พุทธศาสนาสอนให้เมตตากรุณา ไม่กดขี่เอารัดเอาเปรียบกัน ความคิดเรื่องความเมตตานี้ เราเคย

เน้นความเมตตาที่คนใน “ที่สูง” มีต่อคนใน “ที่ต่ำ” หรือความเมตตาระหว่าง “ผู้ใหญ่” กับ

“ผู้น้อย” เราก็สามารถจะเปลี่ยนมาเน้นความเมตตาระหว่างคนที่เสมอภาคกัน หรือเน้นความ

เมตตาที่มนุษย์พึงมีต่อกัน เน้นการใช้ปัญญาในการเข้าใจความเป็นไปต่างๆ และการจัดการปัญหา

ทั้งปวงด้วยสติและปัญญา การเผชิญความผันผวนและความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีสติและปัญญา การ

ตระหนักในความเป็นอนิจจังของทุกสิ่ง ทุกคน และทุกสถาบัน ที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรือ

หยุดนิ่งตายตัว การปรับเปลี่ยนความหมายบางส่วนหรือทั้งหมดของทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่อง

ปรกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้  

 การยอมรับความหลากหลายทางศาสนาอย่างเสมอภาคมีความสำคัญอย่างมากใน

ระบอบประชาธิปไตย และเมื่อเรายอมรับความหลากหลายทางศาสนา เราก็สามารถเลือกสรร

หลักคำสอนที่มีอยู่ในศาสนาต่างๆ ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเน้นให้เด่นชัดและมีพลัง

มากขึ้นในสังคม เช่น ความรักในเพื่อนมนุษย์ของศาสนาคริสต์ ความสำนึกอย่างลึกซึ้งในความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ในศาสนาฮินดู และหลักความเสมอภาคและการบริจาคของ

ศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

4. ในด้านวัฒนธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง ในอดีตการจัดการกับความขัดแย้ง

ด้วยระบบไกล่เกลี่ยเคยมีความสำคัญมากในสังคมไทย การเน้นระบบไกล่เกลี่ยมากขึ้นจนกลาย

เป็น “วัฒนธรรมไกล่เกลี่ยประนีประนอม” ก็จะทำให้ความขัดแย้งในหมู่พลเมืองไทยลดลง หรือ

นำไปสู่จุดแตกหักน้อยลง 

5. แม้แต่การกระจายอำนาจก็มีอยู่ใน
“วิถีไทย”
ในอดีต แต่ละชุมชนมีอำนาจที่จะ

จัดการเรื่องต่างๆ และต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดการทรัพยากร การดูแล

ความสงบเรียบร้อย ผู้มีอำนาจในชุมชนก็มิได้มีเพียงผู้เดียว แต่มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ หมอผี 

แก่เหมือง-แก่ฝาย และสภาผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งสามารถคานอำนาจของซึ่งกันและกันและคานอำนาจ

ที่มาจากภายนอกได้เป็นอย่างดี การกระจายอำนาจจึงเป็น “วิถีไทย” ที่ควรนำมาใช้เป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน โดยเน้นอำนาจอธิปไตย

ของพลเมืองไทยทั่วประเทศ และหาทางทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับ

ตำบลเข้มแข็งขึ้น 
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เรื่องที่ไม่ควรรื้อฟื้นให้เกิดขึ้นใน“วิถีไทย”ในปัจจุบัน

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต 

ส่วนหนึ่งจึงใช้ไม่ได้อีกต่อไป หากนำมาใช้ก็จะเกิดการต่อต้าน เกิดความขัดแย้ง และเกิดความ

รุนแรงตามมาได้ง่าย ดังนั้น จึงควรละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมบางประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.
 “การปกครองแบบไทย”
นั้น
ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว
การตัดสินใจโดยคนๆ

เดียว ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีคุณธรรมและมีความรู้ที่สูงส่งเพียงใด ก็ไม่มีทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับ

ความเป็นธรรม เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ซับซ้อนขึ้นมาก การใช้ทรัพยากรมีความ 

แตกต่างหลากหลายอย่างมาก ในท่ามกลางบริบทดังกล่าวนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ ดังนั้นจึงต้องมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่คนทุกคนและคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีอำนาจต่อรองอย่าง

เสมอภาคกัน ไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบมากเกินไป 

2.
 การมองว่า
“สังคมที่ไม่มีการเมือง”
หรือ
“ความเงียบทางการเมือง”
เป็นเรื่องที่ดี


ส่วน
“การเมือง”
นั้นไม่ดีหรือเป็นปัญหา
และการเห็นว่าการคิดต่างเป็นเรื่องผิดปรกติหรือ

ทำให้คนไทยแตกสามัคคีกัน
หรือเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาหรือการสร้างความเจริญ

ก้าวหน้า
ก็ควรนับว่าเป็น
“มิจฉาทิฐิ”
คือเป็นวิธีคิดที่ผิดที่ไม่ควรจะมีในสังคมไทยอีกต่อไป

แต่ควรเห็นว่าการคิดต่างเป็นเรื่องปรกติธรรมดา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรี 

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิด

เผยตรงไปตรงมา 

3.
 การเน้นแต่
“หน้าที่พลเมือง”
โดยไม่เน้น
“สิทธิพลเมือง”
ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

อีกแล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเน้นแต่ “สิทธิ” โดยไม่เชื่อมโยงกับหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่สังคม

ไม่ควรจะยอมรับเช่นกัน 

4.
 “คุณธรรมไทย”
บางประการที่เคยมีการปลูกฝังอย่างเข้มข้นในระบอบการปกครอง

แบบรวมศูนย์อำนาจ
ก็ควรละทิ้งไปเสีย เช่น ความเชื่อฟัง การรู้ที่ต่ำที่สูง และความรักพวกพ้อง

โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือความถูกผิด ฯลฯ เพราะ “คุณธรรมไทย” ดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคต่อ

ประชาธิปไตยอย่างมาก เช่น “ความเชื่อฟัง” เป็นอุปสรรคต่อการเสนอความรู้ หรือความคิดเห็น 

หรือการเสนอทางเลือกใหม่ๆ ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทัศนะวิพากษ์ของคนไทยใน

ปัจจุบันและอนาคต “การรู้ที่ต่ำที่สูง” เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในเรื่อง

ต่างๆ ส่วน “ความรักพวกพ้อง” โดยไม่เปิดใจให้กว้างในบริบทที่สังคมไทยมีความขัดแย้งแตกแยก

ทางความคิด ก็ทำให้แต่ละฝ่ายสูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งที่คิดต่าง สูญเสียโอกาสที่จะ

เรียนรู้จากฝ่ายที่คิดต่าง และยากที่จะเกิดความสมานฉันท์ขึ้นมาในสังคม  

5.
 การมอง
“ความเปน็ไทย”
แบบแชแ่ขง็
(คอืคดิวา่
“ชาตไิทย”
และ
“ความเปน็ไทย”


มมีาแตโ่บราณ
ยนืยงอยา่งไมเ่ปลีย่นแปลงตราบจนถงึปจัจบุนั
และจะดำรงอยูอ่ยา่งยัง่ยนืสืบไป

ในอนาคต)
ก็เป็นการมองสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างผิดพลาดและไร้ประโยชน์
เราต้อง
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ตระหนักว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมาก เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ หรือมีความรู้ 

เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน แตกต่าง และหลากหลาย ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม

และวัฒนธรรมไทย เข้าใจบริบทของ “คนไทย” ต่างชาติพันธุ์ ต่างสถานภาพ ต่างท้องถิ่น

ต่างเพศ ต่างวัย ไม่บังคับให้ทุกคนเหมือนกัน แต่ทำให้ทุกคนตระหนักว่าอยู่ใน “ประชาชาติ” 

เดียวกัน คือ มีความสำนึกร่วมกันว่าเป็นคนใน “ชาติ” เดียวกัน มีชะตากรรมร่วมกัน เช่น อยู่

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและงบประมาณเดียวกัน อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เดียวกัน มีอุดมคติคือความเสมอภาคและมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เคารพซึ่งกันและกัน 

เมตตาซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึงการที่ทุกคนเป็น “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 

ของรัฐประชาชาติเดียวกันนั่นเอง

การบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ มีกุญแจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
หรือ
“วิถี

ไทย”
จากวิถีไทยแบบเดิมที่มีรากฐานอยู่บน
“จิตใจแบบไทย”
ที่สำนึกในเรื่อง
“ที่ต่ำ-ที่สูง”


อย่างลึกซึ้ง
ให้กลายเป็น
“วิถีไทยบนฐานความรู้”
ซึ่งต้องอาศัยระบบการศึกษาและสื่อต่างๆ 

เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “ความเป็นมนุษย์” ในบริบททางสังคม ที่ทำให้เห็น

คุณค่าความเป็นมนุษย์และเห็นอกเห็นใจมนุษย์ทุกคน นำไปสู่ “ความปราศจากวิหิงสา” และ 

“ความฉลาดในการประสานประโยชน์” ระหว่างคนที่มีความคิด มีความต้องการ และมีจุด 

มุ่งหมายแตกต่างกัน และมีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่กำลัง

เปลี่ยนแปลง จนแต่ละคนเข้าใจ “เมืองไทย” ที่ดำรงอยู่ตามความเป็นจริง  เกิดความเข้าใจ

โครงสร้างหรือบริบทของปัญหา และมองเห็นทางออกที่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง แทนการ

เน้นความสำคัญของตัวบุคคลหรือผู้นำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งมีความรู้และมีสติปัญญาที่

จะเป็นส่วนหนึ่งของ “การเมืองภาคพลเมือง” หรือเป็น “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” อย่าง

เต็มตามศักยภาพ 



สรุป

ท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในสังคมไทยปัจจุบัน การสร้าง

“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” นับเป็นทางเลือกที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ 

คนไทยสามารถต่อรองและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสอยู่ร่วมกันได้

อย่างราบรื่นขึ้น สามารถสร้างความมั่นคง ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติได้ดีขึ้น 

เมื่อเป็นพลเมืองของชาติแล้ว คนไทยย่อมมี “สิทธิพลเมือง” และ “หน้าที่พลเมือง” เท่า

เทียมกัน “สิทธิพลเมือง” ที่สำคัญสำหรับทุกคน ก็คือสิทธิที่จะมีอำนาจและใช้อำนาจในการ

ตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และทุกคน

มีหน้าที่พลเมือง คือหน้าที่ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่าง

ปัจจัยต่างๆ รอบตัว เพื่อจะใช้สิทธิเลือกพรรคการเมือง เลือกนโยบาย เลือกโครงการ เลือกตัว

บุคคล และเลือกทางเดินของตนเองอย่างชาญฉลาด ช่วยแก้ปัญหาของสังคมและไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปัญหาเสียเอง 
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“สิทธิพลเมือง”
และ
“หน้าที่พลเมือง”
ดังกล่าวข้างต้นนี้จะดำเนินไปด้วยดี
ก็ต่อเมื่อ

เราเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เอื้อต่อความเสมอภาคและการจัดการกับความขัดแย้งด้วย

สันติวิธี
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ที่คนในทุกวัฒนธรรมเสมอภาคกัน เป็น “วัฒนธรรมฐานความรู้” 

โดยที่มีทัศนะใหม่ต่อความรู้ คือเห็นว่าความรู้ไม่ใช่สัจธรรม คนแต่ละคนสามารถมีความรู้จากมุม

มองของตน โดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับอย่างเพียงพอ ต้องมีทัศนะวิพากษ์อย่างใจกว้าง

และใจดี การต่อสู้ การต่อรอง และการมีส่วนร่วมต้องกระทำอย่างอารยะ พลเมืองจึงต้องมี

คุณสมบัติที่เอื้อให้สามารถต่อสู้ ต่อรอง และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างอารยะ เช่น เคารพ

สัจจะ เคารพเหตุผลและข้อเท็จจริง เคารพมนุษย์คนอื่น เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และไม่ใช้

ความรุนแรง เป็นต้น 

อนึ่ง คุณลักษณะต่างๆ ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีรากฐานทาง

ปรัชญารองรับ เพื่อให้เป็นความคิดที่มีพลังที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน เช่น มีคำตอบเชิงปรัชญาว่า

ทำไมต้องเคารพสัจจะ ทำไมจึงควรเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทำไมจึงไม่สามารถใช้วิธีการที่เลว

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดี ทำไมต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญไม่น้อยกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

ทำไมต้องเป็นพลเมืองที่มีสติปัญญา ฯลฯ ทั้งนี้ รากฐานทางปรัชญาจะต้องไม่ใช่คำตอบตายตัว 

แต่ต้องเปิดกว้างสำหรับการถกเถียงโต้แย้ง 

เมื่อ“วัฒนธรรมไทย”
เปลี่ยนจากวัฒนธรรมที่ เน้นการแบ่งชั้นทางสังคม
ไปสู่


“วัฒนธรรมฐานความรู้”
ที่ให้ความสำคัญแก่ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม
ความเคารพใน

สิทธิมนุษยชน
“วิถีไทย”
ก็จะกลายเป็นวิถีทางที่คนทุกกลุ่มมีโอกาสมากขึ้นในการดำรงชีวิต

และสร้างความเจริญก้าวหน้าตามความใฝ่ฝันของตนเอง
ประชาธิปไตยของไทยก็จะมิใช่เป็น

เพียงการเมืองในระบบเลือกตั้ง
แต่เป็นวิถีชีวิตที่คนทุกคนในสังคมไทยมีเสรีภาพที่จะเลือกเดิน


เพื่อบรรลุถึง
“ความเป็นมนุษย์”
ที่สมบูรณ์ขึ้น
ซึ่งย่อมหมายถึงการบรรลุ
“ความเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของไทย”
อย่างแท้จริงนั่นเอง






วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร* 
 

บทคัดย่อ

นับแต่ทศวรรษ 2530 จนถึงปัจจุบัน สังคมไทยได้มีความ 

ขัดแย้งทางการเมืองจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นก็คือ การมีระบบ

การปกครองที่ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

โดยเฉพาะการไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ทางความคิด 

ที่สอดคล้องต้องกันในเรื่องของประชาธิปไตย อีกทั้งไม่สามารถ 

ฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อันเป็นการเปิดเผย 

จุดอ่อนของการรวมศูนย์อำนาจของรัฐและปฏิเสธพลังการ 

มีส่วนร่วมของพลเมือง 

การทำความเข้าใจเรื่องความคิด คุณค่า และอุดมการณ์

ประชาธิปไตย และความจำเป็นที่ต้องสร้างพลเมืองให้สอดคล้องกับ

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในกระแสของการปฏิรูป 

ทั้งทางการเมืองและการศึกษา จะช่วยทำให้เราได้เห็นสังคมและ

ลักษณะของคนหรือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยกัน อีกทั้ง 

 * ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา 
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จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ และประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็น หาทางออก และออกแบบความเป็นประชาธิปไตยของพลเมืองไทยร่วมกันได้ 

การแสวงหาแนวทางและรูปแบบเพื่อสร้างพลเมืองไทย และการพิจารณาถึงวิถีไทย หรือ

ลักษณะสังคมไทย ทั้งที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย จึงเป็นความคิดและข้อเสนอสู่การถกเถียงและอภิปรายให้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง ในการปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญของประเทศ 

กับทุกภาคส่วนของสังคม กระทั่งนำสู่การตัดสินใจจากทุกฝ่าย อันเป็นกุญแจสำคัญของ

กระบวนการประชาธิปไตย 









เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 1 
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วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย

“ความเป็นพลเมือง” เป็นคำที่เริ่มใช้กันมากขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษ ของการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่พลังจากประชาชนในสังคมรวมตัวเข้าร่วมขับเคลื่อน กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง และเป็นอำนาจทางการเมืองที่เป็นอิสสระจากอำนาจรัฐ จนเกิดการเมืองของ

พลเมืองที่มีการขยายตัวและทำงานในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาอำนาจจากรัฐ เช่น องค์กร 

สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสาธารณะ การศึกษา 

เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากอำนาจทางการเมืองของประชาสังคมหรือภาค

พลเมืองที่เห็นเด่นชัดก็คือ การต่อต้านอำนาจทหารในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 และ 

หลังจากนั้นมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสังคม ทั้งด้านการเมือง การศึกษา สาธารณสุข  

สื่อสาธารณะ และการกระจายอำนาจ กระทั่งสามารถผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 

อันเป็นฉบับที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการขับเคลื่อน

ของภาคพลเมือง และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างมากที่สุด 

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามครรลองของ

ระบอบประชาธิปไตย และให้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาล โดยมีกลไกการ

ตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระหลายองค์กร การกระจายอำนาจออกจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังให้มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองเพื่อพัฒนาการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชน  

สำหรับปี พ.ศ. 2554 นี้ คำว่า“พลเมือง” เป็นคำสำคัญที่ ได้รับการบันทึกไว้ใน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง” ในสมัย

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อันเป็นช่วงเวลาของปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 

อย่างสูงในเรื่องของปัญหาประชาธิปไตยที่ได้สร้างความแตกแยกในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อน 

นอกจากนี้องค์กรของภาครัฐก็ได้มีการทำงานด้านการสร้าง “พลเมือง” อย่างแข็งขันหลาย

องค์กร อาทิเช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า และสภาพัฒนาการเมือง  

เป็นต้น รวมทั้งภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองก็ได้มีการเคลื่อนไหวด้านการ “สร้างพลเมือง”


โดยกลุ่มองค์กร สมาคม และนักวิชาการอิสระทำการศึกษาเพื่อหารูปแบบ
“การสร้างพลเมือง”

ที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทางการเมืองของประเทศเยอรมัน 
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ปี พ.ศ. 2554 จึงเป็นที่เด่นชัดว่าสังคมไทยมีความชัดเจนมากขึ้นในความต้องการที่จะสร้าง

คนในทิศทางที่จะให้เป็น “พลเมือง” ในแบบของประชาธิปไตย ดังที่งานวันนี้ของสถาบัน 

พระปกเกล้า ก็กำหนดหัวข้อไว้ว่า “ความเป็นพลเมือง
:
กับอนาคตประชาธิปไตยไทย” ซึ่ง

หมายความว่าประชาธิปไตยไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ด้วยการกำหนดของพลเมืองไทยนั่นเอง 

แต่ “ความเป็นพลเมือง” สำหรับคนไทยและสังคมไทยก็ยังไม่มีการทำความเข้าใจให้ตรง

กันชัดเจน การใช้คำว่าประชาชนและพลเมืองจึงถูกใช้ควบคู่กันไปอยู่เสมอโดยมิอาจแยกแยะ 

ความหมายและความสำคัญของคำดังกล่าว 

การพูดถึง “ความเป็นพลเมือง” ในทุกวันนี้ เราพึงเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า เรากำลัง 

พูดถึง “พลเมือง” ในความหมายของคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

เพราะคำว่า “พลเมือง” นั้น มีปรากฏอยู่ในทุกระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ แต่พลเมือง

จะมีบทบาท หน้าที่ และบุคลิกภาพอย่างไร ก็อยู่ที่ระบอบทางการเมืองของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อการ

ดำรงอยู่และความมั่นคงของรัฐที่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและค้ำจุนโดยคนในสังคมหรือ

ประชาชนนั่นเอง ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต การกินเป็น อยู่เป็น และคิดเป็นอย่างไร ล้วนอยู่ที่การเมือง

การปกครองนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐเผด็จการ กึ่งเผด็จการประชาธิปไตย หรือกึ่งประชาธิปไตย 

และประชาธิปไตย ผู้อยู่ภายใต้ระบอบนั้นๆ ก็จะถูกออกแบบมาให้อยู่ตามครรลองของอุดมการณ์

ทางการเมืองนั้นๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรม หรือเป็นวิถีปฏิบัติ เช่น ระบอบเผด็จการ พลเมืองก็

จะเป็นผู้รับสนองนโยบายของรัฐ เคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ตามที่ดี ไม่ต้องมีความ

คิดเห็น เพราะถูกจำกัดเสรีภาพและรัฐทำให้ทุกอย่างอยู่แล้ว ดังที่เราเคยได้ยินคำว่า “เชื่อผู้นำ

ชาติพ้นภัย”
ซึ่งลักษะเช่นนี้อยู่ในขั้วตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ให้อิสระการคิด การแสดงออก กระทั่งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความ

เป็นไปของสังคมได้ 

ความเป็นพลเมืองในสังคมเผด็จการ
และประชาธิปไตยจึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


ดร.วิชัย ตันศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และอดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เป็นหัวหอกให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542 ได้

ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้ 2 ลักษณะในหนังสือวัฒนธรรมพลเมือง ความเป็น

พลเมืองในความหมายเก่า หมายถึงการเป็นผู้รับ คอยแบมือรับทั้งผลบวกและผลลบจากนโยบาย

รัฐบาล การเป็นพลเมืองจึงเป็นเพียงผู้ตาม ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง และกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

เป็นพลเมืองที่ยอมรับอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นทางการ คือ เป็นผู้อยู่ใต้การปกครองนั่นเอง 

ความเป็นพลเมืองในความหมายใหม่ คือ พลเมืองมีส่วนเป็นผู้กระทำ มีจิตสาธารณะ  

เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบ และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ

อันเป็นความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ที่มองเห็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน 

ในสังคมที่พลเมืองต้องเข้าร่วมรับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมือง ผู้นำ หรือรัฐบาล

เท่านั้น 
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คำว่า “ประชาธิปไตย” นั้น แท้จริงแล้วก็คือระบอบการเมืองที่เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคน

ได้เป็นตัวแสดงไม่ให้ใครมาผูกขาดคิดรับเหมาทำแทนโดยไม่ผ่านการยอมรับได้ง่ายๆ ดร.เอนก

เหล่าธรรมทัศน์ ได้พูดไว้ในหนังสือการเมืองของพลเมืองว่า “ประชาธิปไตยนั้นมีเนื้อหาและ

วิญญาณที่เป็นเอกอุ
คือการปกครองของเราเอง
เพื่อเราเอง
และที่ตอกย้ำให้ถึงที่สุดก็คือโดย

พวกเรากันเอง” พูดง่ายๆ ก็คือการปกครองกันเอง การปกครองแบบนี้ คนในสังคมก็ต้องพูดกันรู้

เรื่อง มีเหตุมีผล มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่เฮกันไปตามวาทกรรมของผู้นำ หรือ

นักการเมืองที่มักผูกขาดการชี้นำแบบเผด็จการ  

โดยที่ประชาธิปไตยนั้น เป็นทั้งระบอบการเมืองและวิถีชีวิต บิดาทางรัฐศาสตร์ของตะวันตก

ได้แก่ เพลโต (Plato) และอาริสโตเติ้ล (Aristotle) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบการเมืองการปกครอง 

กับพฤติกรรมมนุษย์หรือบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการเมืองของสมาชิกในสังคมนั้นจะต้อง

สอดคล้องกัน จากความเห็นดังกล่าว การสร้างพลเมืองให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง ก็จะ

เป็นการค้ำจุนตัวระบอบ ซึ่งการใช้ชีวิตจนเป็นวิถีชีวิตของพลเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

อุดมการณ์ของระบอบก็จะทำให้การเมืองมีความมั่นคง 

สำหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยขณะนี้ หากอนาคตของประเทศอยู่ที่ประชาธิปไตย 

และพลเมืองคือผู้สนับสนุนค้ำจุนตัวระบอบ เรายังไม่มีฉันทานุมัติ (Consensus) ในเรื่อง

ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐที่ควบคุมกลไก

ทางการเมือง กับพลเมืองที่เป็นที่มาของอำนาจทางการเมือง นอกจากนี้ปัญหาที่ทับซ้อนกันก็คือ 

เราจะ “สร้างพลเมือง” หรือเปลี่ยนแปลงประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตและมีวัฒนธรรม

การเมอืงทีส่อดคลอ้งกบัระบอบการเมอืงหรอือดุมการณป์ระชาธปิไตยไดอ้ยา่งไร และโดยวธิกีารใด

สิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นก็คือสังคมไทยอ่อนแอ ไม่อาจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤติใหญ่ๆ ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 วิกฤติการเมือง ความแตกแยกแบ่งสี ตั้งแต่ปลายปี 

2549 และวิกฤติมหาอุทกภัย 2554 สิ่งที่น่าพิจารณาคือหลังการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2475 

จวบจนปัจจุบัน ทั้งกลไกการเมืองระดับบนสุด และกลไกบริหารด้านต่างๆ ของรัฐมิได้มีความ

แข็งแกร่งหรือความสามารถในการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ที่รุนแรงดังกล่าวมาแล้วได้ 

แม้ว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังปี 2475 คือ การขยายมิติการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมือง โดยการนำเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่ระบอบเดิม แต่ก็

ปรากฏว่ามิตินี้ยังไม่สามารถผนึกกำลังเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุดมการณ์  

ค่านิยม และด้านสถาบันทางการเมือง ทำให้บทบาทของผู้นำ หรือผู้กุมอำนาจรัฐมีความสำคัญ

และเกิดการรวมศูนย์อำนาจของรัฐราชการมากขึ้น จึงทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีขึ้นได้

ก็โดยผ่านการเลือกตั้ง และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ตามที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด การมีบทบาท

ทางการเมืองของประชาชนจึงถูกจำกัดอยู่เพียงการเป็น “ผู้เข้าร่วม” ทางการเมือง หาใช่ผู้ “มี

ส่วนในการกระทำร่วม” ทางการเมืองตลอดระยะเวลานับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แม้

ในอีก 1 ขวบปีข้างหน้าคือป ี2555 ก็จะครบรอบ 80 ปี ของการนำเอาระบอบประชาธิปไตยมา

ใช้ในประเทศ และคนไทยมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วถึง 18 ฉบับ แต่ความเข้าใจและรับรู้ทางการเมือง

ของคนไทยยังอยู่ในลักษณะจำกัด แม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมเปิด เป็นสังคมพหุนิยมก็ตาม 
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ความอ่อนแอของสังคมจึงสะท้อนได้จากการไม่สามารถสร้างมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ให้เป็นพลังสังคมร่วมกับรัฐในการพัฒนาความมั่นคงทางสังคม เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติใหญ่ๆ ของ

ชาติไปให้ได้ เรื่องการเมืองจึงยังไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของคน

ไทยโดยทั่วไป หรืออาจกล่าวได้ว่าคนไทยยังขาดวัฒนธรรมการเมือง จึงควรที่เราจะได้ทำความคุ้น

เคยกับ “การเมือง” ให้มากขึ้น เพราะการเมืองเกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกเรื่อง ทั้งอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต การไม่สนใจการเมือง และไม่มีความรู้และความเข้าใจการเมือง จึงมีผลทำให้คนไทย

ถอยห่างจากการเมืองมากขึ้น และปล่อยให้ธุระทางการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการ นักการเมือง 

นักธุรกิจ และกลายเป็นธุรกิจการเมืองไปแล้ว เมื่อข้าราชการ นักธุรกิจ และนักการเมือง ร่วมกัน

ทำกิจกรรมทางการเมืองในทุกระดับ จึงเกิดการคอร์รัปชั่นขนานใหญ่ กลายเป็นมะเร็งร้ายทางการ

เมืองที่กัดกร่อนสังคมไทยอยู่ในทุกวันนี้ 

คำว่า “การเมือง” มีรากศัพท์มาจากคำว่า “Polis” เป็นคำกรีกโบราณ แปลว่าเมือง ส่วน

การเมืองก็คือกิจกรรมที่ทำกันในเมืองเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตส่วนรวม ในความหมายนี้ 

การเมืองจึงเป็นเรื่องกิจสาธารณะ เรื่องของประโยชน์ส่วนรวม การเมืองจึงเป็นกิจกรรมธรรมชาติ

เพื่อมนุษยชาติ รัฐบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเมือง และการเมืองมิใช่มีไว้สำหรับนักการเมือง

เท่านั้น ดังที่อาริสโตเติ้ล ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “โดยธรรมชาติแล้วพวกเราล้วนเป็นผู้สร้าง

การเมือง”


การเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ในเมือง ที่มารวมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมิใช่เรื่อง

แก่งแย่งหรือแบ่งปันผลประโยชน์กัน การเมืองจึงเป็นเรื่องการทำความดี เป็นเรื่องของคุณธรรม  

สำหรับการเมืองในประเทศไทยที่เราได้เห็นมี 2 ประเภท ประเภทแรก คือ การเมืองแบบ

ตัวแทน โดยประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้ง มีระบบรัฐสภา มีรัฐบาล เมื่อภายหลังการ

เลือกตั้ง อำนาจทางการเมืองถูกจำกัดวงอยู่ในหมู่นักการเมืองและข้าราชการ การเมืองในแบบ

แรกถูกผูกขาดโดยนักการเมืองหรือรัฐบาล ดังจะเห็นนโยบายและโครงการต่างๆ ที่รัฐบาล

ประกาศออกมาโดยประชาชนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ เป็นการเมืองที่ผูกขาดการให้บริการ และ

ประชาชนรอรับการบริการ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีก็ตาม 

ส่วนประเภทที่สอง คือ การเมืองของพลเมือง หรือการเมืองภาคพลเมือง ถือเป็นอำนาจ

ทางการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากพลังในสังคมนอกกลไกรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นอำนาจที่มา

จากประชาสังคม (civil society) ซึ่งหมายถึง สถาบันและพลังต่างๆ ในสังคมที่มิใช่สถาบันของรัฐ

ซึ่งได้แก่ ส่วนเอกชน อันหมายรวมถึงองค์กร และพลังอาสาเอกชนที่อยู่นอกสถาบันอำนาจรัฐด้วย 

เป็นการเมืองที่พลเมืองเชื่อว่าตนสามารถเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้  

แก้ปัญหาได้ เป็นการเมืองที่คนสนใจต่อปัญหาสังคมและต้องการแก้ไข โดยการรวมกลุ่มกันเป็น

องค์กร สมาคม หรือชุมชน เพื่อทำกิจสาธารณประโยชน์น้อยใหญ่ เป็นอิสระจากกลไกอำนาจรัฐ 

ไม่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองและรัฐบาลเท่านั้น พลเมืองจึงไม่ใช่เพียงผู้หย่อนบัตร

เลือกตั้ง และปฏิบัติตามกฎหมาย 
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“การเมือง” จึงมิใช่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่นักการเมืองทำไปทุกเรื่อง แต่เมื่อการเมืองเป็นเรื่อง

กิจสาธารณะ การเมืองของพลเมืองจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้เดือดร้อนมองเห็นปัญหาและอยาก

แก้ไขให้ชุมชนปลอดภัย น่าอยู่และมีสันติสุข การเกิดขึ้นของพลังสังคมในรูปของประชาสังคม

หรือกลุ่มพลเมืองที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสาธารณะ การศึกษา ฯลฯ เหล่านี้จึง

ทำให้พลเมืองมีความหมายในทางการเมืองของสังคมประชาธิปไตย และเป็นความหมายที่กว้าง

ทำให้การเมืองครอบคลุมการกระทำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ 

แม้ว่าทุกเรื่องทุกอย่างจะไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงแต่ก็มีมิติทางการเมืองอยู่ในแทบทุกเรื่องที่

นำพาผู้คนแม้ ไม่รู้ จักกันให้มาร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมสาธารณะ (Civ ic 

Engagement) ตั้งแต่ระดับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

เรื่องโรคเอดส์ เป็นต้น พลเมืองจึงเป็นผู้มีส่วนกระทำ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง 

แต่เป็นการเมืองที่พลเมืองต้องการมีพันธะทางการเมือง (Political Engagement) 

สถานะของพลเมืองจึงเป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างการเมือง ดังที่อาริสโตเติ้ล ก็ได้กล่าวไว้ว่า 

“ความเป็นพลเมืองจึงมิใช่ผู้ชมหรือผู้เคราะห์ร้ายทางการเมือง
แต่บทบาทนี้ได้เปลี่ยนเขาจาก

การเป็นประชาชนที่รอชม
และเรียกร้องโอกาสจากรัฐบาล
จากเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่รอการ



ช่วยเหลือมาเป็น
“ผู้กระทำ”
ที่สามารถทำการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้
และกลายเป็น

อำนาจทางการเมืองใหม่
ที่พลเมืองสร้างขึ้นด้วยตัวเอง” นี่คือความแตกต่างระหว่างประชาชน

กับพลเมือง สำหรับประเทศของเราจะทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีจิตใจ

ประชาธิปไตยเช่นนี้ได้ 

สำหรับสังคมไทย นอกจากคำว่า “พลเมือง”
ที่ใช้ในความหมายของความเป็นพลเมืองแล้ว 

คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คำว่าประชาชนด้วย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ให้ความเห็นใน 

เรื่องนี้ว่า “ประชาชน”
(people) นั้น มีมาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง (non-

ruler) ในสมัยโบราณนั้นประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด การเมืองสมัยใหม่ได้ปลดปล่อย

ประชาชนจากการเป็นไพร่หรือทาส ให้กลายเป็นเสรีชนที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน 

กลายเป็นราษฎร เป็นประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ และต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายบ้านเมืองเช่นกันหมด การจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยก็ต้อง

เปลี่ยนราษฎรหรือประชาชนให้เป็นพลเมืองด้วย สำหรับประเทศตะวันตกโดยความหมายของ

พลเมืองนั้น คือ ผู้ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทและ

อำนาจทางการเมือง มีสิทธิเข้าไปร่วมทำกิจต่างๆ เพื่อส่วนรวมร่วมกับรัฐด้วย 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 จึงยังไม่ได้สร้างความตระหนักของบทบาท

พลเมืองต่อระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองจึงเป็นการเข้าร่วม

ทางการเมืองโดยผ่านตัวแทนคือการเลือกตั้งเท่านั้น และยังต้องตกอยู่ภายใต้บรรยากาศของการ

แก่งแย่งผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองในระดับชนชั้นนำ รัฐประหาร และเผด็จการรัฐสภา 

ประชาชนยิ่งถูกกีดกันออกจากการเมืองมากยิ่งขึ้น ทำให้พลังประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นไม่มีความ 

ต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นรัฐราชการโดยมีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ 
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ส่วนกลาง แนวคิดเรื่องการสร้างพลเมือง หรือกระบวนการกล่อมเกลา (socialization) ทางสังคม

เพื่อให้มีพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองจึงยังไม่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน  

โดยที่หัวใจปรัชญาของประชาธิปไตย คือการปกครองกันเอง พึ่ งตนเอง ระบอบ

ประชาธิปไตยจึงต้องการพลเมืองที่มีวัฒนธรรมของพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

ต่อบ้านเมืองหรือส่วนรวม มีความเสียสละต่อส่วนรวม และรวมกลุ่มเพื่อทำงานส่วนรวม (Civic 

Engagement) มคีวามเปน็อสิระ (Freedom) มศีกัดิศ์รใีนความเปน็มนษุย ์เคารพในความเสมอภาค

(Human Rights) ไม่ว่าจะยากดีมีหรือจน ก็ถือว่าตนเป็นพลเมืองของประเทศซึ่งมีหน้าที่พื้นฐาน

ต่อบ้านเมืองร่วมกัน ความพยายามใดๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่พยายามพึ่งพาตนเองในการแก้ไข

ปัญหาจากการร่วมจิตร่วมใจของคนในชุมชนด้วยกันจนประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียเวลา 

รอนโยบายจากรัฐ-ราชการ ไม่ว่าท้องถิ่น หรือระดับชาติ เป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก  

แต่สามารถผนึกผสานพลังจากภายในชุมชนด้วยกันเอง จึงนับว่าเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นได้ 

ในระดับชุมชนอย่างแท้จริง ประชาธิปไตยเช่นนี้จึงเป็นประชาธิปไตยที่อุดมด้วยคุณธรรม เพราะ

ชุมชนมีจิตใจที่เสียสละทำความดีร่วมกัน เป็นสำนึกประชาธิปไตย สำนึกสาธารณะที่เกิดขึ้นได้ตั้ง

แต่ระดับครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะกลายเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างพลเมืองในระดับ

ฐานรากของสังคม 



คุณลักษณะของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

“ระบอบประชาธิปไตย
ต้องการนักประชาธิปไตย” เป็นคำกล่าวของคุณอังเดย์ ฟุกส์ 

ประธานมูลนิธิฟิดริก เอแบร์ท และอดีตรองประธานรัฐสภา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จาก

สุนทรพจน์ในงานสัมมนา “บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” ใน

ประเทศไทยปี 2551 สาระสำคัญ คือ ประสบการณ์ของเยอรมันที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองใน

การมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political Participation) มีจิตวิญญาณสาธารณะ (Civic 

Engagement) มีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ซึ่งการที่พลเมืองจะ

แสดงออกถึงบทบาทเหล่านี้ได้เขาต้องมีการศึกษา มีความรู้ และมีความเข้าใจทางการเมือง 

(Political literacy) มีความเสมอภาค (Equality) รักในความยุติธรรม (Justice) มีเสรีภาพ 

(Freedom) ในการแสดงออกเพื่อประโยชน์ของปัจเจกและส่วนรวม และแน่นอนการมีอยู่ของเสียง

ส่วนใหญ่ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของเสียงส่วนน้อยด้วย คือไม่ละเลยเสียงข้างน้อย คุณลักษณะดัง

กล่าวของพลเมืองเยอรมันก็เพื่อผดุงระบอบประชาธิปไตยไม่ให้หันกลับไปหาระบอบอื่นที่อยู่ใน

ด้านตรงข้ามที่สังคมเยอรมันได้เผชิญมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวโดยสรุปแล้ว ลักษณะ

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากลนั้น ได้มีการทำการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการจากทุก

ทวีปมารวมตัวกัน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และได้มีการพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยมี

สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1

1  John J. Cogan. Multidimensional
Citizenship
:
Educational
Policy
for
the
Twenty-first
Century,
an 

Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study, Tokyo, Japan, 1997. 
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 1.  การเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา และความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของ

ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคมโลก  

 2.  มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในบทบาท

ส่วนตนและต่อสังคม  

 3.  มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

 4.  มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ  

 5.  มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าทีสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง  

 6.  มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภค เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  

 7.  มีความสามารถที่จะเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 8.  มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้งในระดับ 

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

ซึ่งบุคลิกลักษณะทั้ง 8 ประการนี้ มีลักษณะเป็นพลเมืองสากล คือ เป็นได้ทั้งพลเมืองของ

ประเทศและเป็นพลโลก ด้วยเหตุที่โลกปัจจุบันนี้แต่ละประเทศก็ต่างมีสถานะที่พึ่งอิงพิงกัน 

ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ผลที่เกิดขึ้น ณ ที่หนึ่งก็จะส่งผลต่ออีกที่หนึ่งเสมอ เพราะโลก

ปัจจุบันมีการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และไม่มีพรมแดน การพูดถึง

ประชาธิปไตยในปัจจุบันจึงก้าวล่วงไปถึงประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการทำลาย 

สิ่งแวดล้อม ณ ที่หนึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออีกที่หนึ่งได้ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมี

จิตใจรักสิ่งแวดล้อม การกินอยู่ ดำรงชีพ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย

และแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ อันจะเป็นการละเมิดต่อชีวิตผู้อื่น  

ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งของประชาธิปไตยและเคารพในศักดิ์ศรีของ

มนุษย์ 

คุณลักษณะของพลเมืองในสังคมไทยก็ควรที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังกล่าวข้างต้น 

เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของสังคมโลก เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) และ

อีก 2 ปีข้างหน้า ASEAN จะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที ่จึงมีแต่การสร้าง

พลเมืองไทยให้มีมาตรฐานสากล ให้ยืนอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกที่ในโลก  

ไม่ว่าในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ในกลุ่มประชาคมยุโรป (EU) หรือในเวทีใดๆ ก็ตาม 

คุณลักษณะทั้ง 8 ประการนั้น มีเงื่อนไขหลักอยู่ที่ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี ความ

ร่วมมือกัน ความเข้าใจกัน ใช้เหตุผล แม้แตกต่างกัน และมีสันติโดยไม่ต้องมีความรุนแรงหรือ

ละเมิดต่อกัน บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์หรือสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอันเป็นคุณค่า- 

คุณธรรมร่วมที่อยู่เหนือชาติ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีทั้งมวล 
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ต่อเมื่อทำให้ประชาชนได้เป็นพลเมืองที่มีความรู้และความสามารถจะดูแลปกครองตนเอง

และปกครองกันเองได้ ไม่ปล่อยให้ผูกขาดอยู่แต่ในมือของรัฐราชการ รัฐบาล หรือนักธุรกิจ

การเมือง การก้าวสู่ความเป็น “พลโลก” ในทางสากลก็อยู่ไม่ไกลแล้ว 

การจะสร้างพลเมืองอย่างไร ให้มีความรู้ทางการเมืองและให้รู้เท่าทันการเมือง (Political 

Literacy) หรือให้รู้บทบาทของพลเมือง ที่มีทัศนคติและทักษะในการทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมและ

ส่วนรวมได้มากขึ้น มีความเชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่มาจากรัฐ และทำอย่างไรให้ 

คนไทยได้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ (Ownership) ประเทศของตน เจ้าของสิ่งของสาธารณะทั้งหลาย

ที่ได้มาโดยภาษีอากร น้ำพักน้ำแรงของทุกคน เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกหวงแหนและรักษาไว้ให้เป็น

สาธารณสมบัติจนชั่วลูกหลาน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องช่วยกันคิดอย่างมี

ฉันทานุมัติ และสร้างเจตจำนงทางการเมืองร่วมกัน (Political will) ในการสร้างคนให้มีการใช้

ชีวิต วิธีคิด วิธีทำงานให้สอดคล้องกับระบอบการเมืองและเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยให้เดิน

ไปข้างหน้าให้ได้ 



คุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สนับสนุนหรือ
ขัดขวางต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

วิถีไทยที่ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย 

ดังได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองมาแล้วข้างต้น  

การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาจะครบ 80 ปี ในปี 2555 นี้แล้ว ก็ยังนับว่าเป็นเรื่อง

แปลกแยกสำหรับสังคมไทย และทำให้คนไทยจำนวนมากยังขัดแย้งกันในเรื่องทั้งวิธีการและ 

เป้าหมายของประชาธิปไตย ความไม่ชัดเจนในเรื่องประชาธิปไตยนี่เอง ยังส่งผลต่อการพัฒนา

ความเป็นพลเมืองที่ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง อะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยสำหรับสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อการ

พัฒนาความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ 

  1.  การเป็นรัฐอุปถัมภ์  

 ในงานของ ศ. ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ มีความ

สอดคล้องกันในเรื่องของรัฐรวมศูนย์ผูกขาดอธิปัตย์ คือการผูกขาดอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี 

2475 เป็นการถ่ายโอนอำนาจจากระบอบเก่าสู่ระบอบใหม่ เป็นรัฐใหม่ที่ใช้ระบอบรัฐธรรมนูญ

นิยม หรือประชาธิปไตย บนความแข็งแกร่งของระบบราชการที่มีอยู่ก่อนแล้ว ความจำเป็นของ

ระบอบใหม่ที่ต้องมีผู้นำจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการ

เปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงยังคงผูกขาดอำนาจและบทบาทไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด ประชาชนจึงถูก

ครอบงำและถูกกำกับเพียงทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษีและไปเลือกตั้ง ทำให้ประชาชน

โดยทั่วไปเข้าใจว่าประชาธิปไตย คือการไปเลือกตั้ง จึงยังไม่มีพลเมืองที่ไปมีส่วนร่วมในการ



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 
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กำหนดการมีอำนาจ และการสืบทอดอำนาจทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงจำกัด 

อยู่เพียงระดับการเลือกตั้ง2 นอกจากนั้นแล้วการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางสังคมของประชาชน 

ก็มีขอบเขตจำกัดอยู่เพียงการไปเข้าร่วมในโครงการของทางราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

มหาดไทย เป็นต้น จึงทำให้ประชาชนถอยห่างจากการเมือง และคอยรอรับการช่วยเหลือจาก 

ทางราชการ ซึ่งเป็นลักษณะของประชาชนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้ที่เหนือกว่า และขาดความ

เชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง

 และแม้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศจะกดดันให้มีการ

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นช่วงทศวรรษ 2540 แต่การกำหนดอำนาจดังกล่าวนี้มิได้เกิดจากการ

เข้าไปมีส่วนร่วมคิดและกำหนดจากประชาชนในท้องถิ่นทั้งในเรื่องของอำนาจหน้าที่และการเงิน 

การคลัง ทำให้อำนาจของท้องถิ่นยังถูกยึดโยงอยู่ที่อำนาจส่วนกลาง คือ รัฐบาล นักการเมืองใน

ส่วนปกครองท้องถิ่นเองก็มีพฤติกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างจากส่วนกลางที่มาจากการเลือกตั้ง

ระดับชาติ ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ใหม่ที่กดทับความอ่อนแอของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนี้ 

ยังได้มีการกำหนดและบงการความสัมพันธ์อาณาบริเวรของการเมืองและเศรษฐกิจออกจากกัน 

มิได้กระตุ้นส่งเสริมพลังต่างๆ ในประชาสังคม หากแต่จำกัด-ควบคุมโดยอาศัยมาตรการทาง

กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับต่างๆ เช่น การห้ามสมาคมการค้า องค์กร สมาคม 

มูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง อันเป็นการแยกประชาสังคมออกจากการเมือง และมีผลทำให้

เฉือ่ยชา และเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวยังคงเป็นข้อปฏิบัติ

จนถึงปัจจุบัน 

 ลักษณะการรวมศูนย์การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จึงกลายเป็นระบอบ

คณาธิปไตยในความเป็นจริง เพราะวัฏจักรทางการเมืองที่คณะบุคคลและบุคคล ต่างสลับกัน 

ขึ้นครองอำนาจ และมีลักษณะการใช้อำนาจเพื่อความมั่นคงของตน ซึ่งเป็นลักษณะอำนาจนิยม 

ที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่พบเห็นกันโดยทั่วไป คือ วัฒนธรรมผู้น้อย-ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสกว่า 

และมีลักษณะของการแบ่งพรรคแบ่งพวก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนหรือพวกของใครจึงจะได้ดี มีแต่การ

ยกย่องผู้มีอำนาจวาสนา คนไทยจึงมีคติว่า “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” หรือ “พูดไปสองไพเบี้ย


นิ่งเสียตำลึงทอง” อันสะท้อนทัศนคติที่คนไทยโดยทั่วไปต้องรู้จักการเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่ว่าจะถูก

หรือผิด และดีที่สุดคือไม่ต้องแสดงความคิดเห็น เพราะผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ทั้งวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ

จะไม่พอใจ และมีผลต่อการงานและชีวิตส่วนตัวได้ การใช้อำนาจและระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 

จึงมีอยู่มากในระบบราชการ เช่น การมีเส้นสายเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง มากกว่าพิจารณาจากความรู้

ความสามารถ โดยเฉพาะในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่านักการเมืองที่อยู่ในอำนาจจะมีอิทธิพลสูง และ 

ใช้อำนาจของตนในการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม โดยอ้างความเหมาะสม ยิ่งเมื่อ

ประเทศไทยเร่งรัดพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในช่วงต้นทศวรรษ 2530  

เกิดวัฒนธรรมบริโภค นักธุรกิจมุ่งแสวงหากำไรอย่างขาดสติ นักการเมืองส่วนใหญ่ก็ใช้อำนาจทาง 

 2  ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐกับสังคม
:
ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม.
พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : 

สถาบันนโยบายศึกษา. 2554), หน้า 207. 
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การเมืองหาผลประโยชน์เพื่อสร้างอิทธิพลของตนภายในพรรค และอาศัยพรรคและกระบวนการ 

เลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการให้อามิสสินจ้างรองรับความชอบธรรมที่จอมปลอม ภายใต้ระบบอุปถัมภ์

ที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ดังจะเห็นได้ชัดในระบบการเมืองที่เกิด “ระบบมุ้ง” ที่ผู้อุปถัมภ์ (ด้วยเงิน) แก่

สมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้มีอิทธิพลและคนกุมอำนาจที่แท้จริงในพรรค อีกทั้งการจัดสรรตำแหน่ง

รัฐมนตรี ก็จะจัดไปตามกลุ่มผู้นำ ซึ่งสามารถคุมคะแนนเสียงในกลุ่มของตนไว้ได้เท่าใด ระบบ

อุปถัมภ์บนพื้นฐานของเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของ

การเมืองไทย3 เมื่อนักธุรกิจเข้าสู่การเมืองมากขึ้น ทำให้การเมืองกลายเป็นเรื่องธุรกิจการเมือง  

ที่นักธุรกิจใช้ช่องทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจและสมคบคิดกับข้าราชการผู้ซึ่งรู้

กฎหมายและระเบียบวิธีการต่างๆ เป็นช่องทางเพื่อหาผลประโยชน์เพิ่มเติม เกิดเป็นผลประโยชน์

ทับซ้อนทั้งธุรกิจและการเมือง และมีการคอร์รัปชั่นง่ายและมากขึ้น จนทำให้เรื่องคอร์รัปชั่นกลาย

เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ดังที่มีผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องคอร์รัปชั่นว่า “นักการเมือง

โกงกินไม่เป็นไร
ขอให้มีผลงานบ้าง” ซึ่งเท่ากับแสดงว่าเราได้ยอมรับการใช้อำนาจที่ไม่สุจริต 

ขาดคุณธรรมของผู้มีฐานะและอำนาจบารมีทางสังคมและการเมือง และเป็นผู้อยู่ต้นทางของระบบ

อุปถัมภ์อันเลวร้าย 

 การผูกขาดการใช้อำนาจที่ขาดการส่งเสริมประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในทาง 

การเมือง จึงสร้างผลเสียต่อสังคมโดยรวม เป็นการไม่เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเหตุผล

ของมนุษย์ กดประชาชนให้อยู่ในพันธนาการทางความคิดแบบผู้อาวุโส ผู้น้อย ไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนได้ เป็นเผด็จการทางความคิด ที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสังคม และสร้างชาติ ทำให้ประชาชนอ่อนแอ  

ขาดพลัง ต้องยอมรับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของรัฐที่มาจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ 

ส่วนกลางมากจนเกินไป 

  2. การศึกษา  

 ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า ระบบการเมืองการปกครองมีความสอดคล้องต้องกันกับพฤติกรรม

มนุษย์ในสังคม การศึกษาไทยก็ถูกออกแบบและกำกับโดยระบอบการเมือง หรือผู้นำทางการเมือง

นั่นเอง ซึ่งรัฐไทยในอดีต ก็ได้เน้นกล่อมเกลาให้ราษฎรได้เข้าใจหน้าที่ของตนโดยมีรัฐเป็น

ศูนย์กลาง การจัดการศึกษาในเมืองหลวงจึงเน้นหนักไปในการสร้างคนเพื่อรับใช้กลไกหลักของรัฐ 

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ขณะที่การขยายการศึกษาไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศเป็นการสร้าง

พลเมืองที่ดี ดังเช่น หนังสือธรรมจริยาที่ใช้สอนตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ก็เป็นมาตรการของรัฐในการ

ให้การกล่อมเกลาทางการเมืองอย่างเป็นระบบ 

 สำหรับรัฐไทยใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญนิยม หรือระบอบประชาธิปไตย ก็ได้มีการนำ

ระบบการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่มีหลักสูตรกลาง มีการเรียนการสอนในระบบที่ควบคุมโดยรัฐ

นั้น ก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมทางสังคมด้านอุดมการณ์ของรัฐที่ต้องดำเนินไปพร้อมๆ 

 3  วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 

2547), หน้า 53. 



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 

223การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

กับการควบคุมทางสังคมด้านการใช้อำนาจการปกครองบังคับ การศึกษาแบบนี้จึงมีแผนการศึกษา 

หลักสูตร การจัดการศึกษาระดับต่างๆ อย่างครบถ้วน และใช้เป็นการทั่วไปทั้งประเทศ การ

จัดการศึกษาที่รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางเช่นนี้ได้ละเลยความสำคัญของความเป็นชุมชน ความเป็น

พหุสังคมที่มีศาสนา ภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันในประเทศอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ 

ท้องถิ่นจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ในแบบวิถีชุมชน เพื่อรักษาอัตลักษณ์และ 

ภูมิปัญญาของชุมชน ทำให้ชุมชนอ่อนแอ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาที่ขาดความเสมอภาคและเท่าเทียมในพื้นที่ที่ห่างไกล ในยุคการเร่งรัดพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา กระทั่งเข้าสู่ยุคบริโภคนิยม ก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้

ผู้คนละทิ้งท้องถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ เพื่อยกระดับฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ดังคำกล่าวที่ว่า “งานคือเงิน
เงินคืองานบันดาลสุข” ก็ยิ่งสร้าง

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสูงยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ของประเทศ ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 เมื่อเกิดวิฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” อันเนื่องจากระบบ

การศึษาไทยไม่สามารถสร้างพลเมืองของประเทศให้มีความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกระทั่งนำสู่กระแสการเรียกร้องให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษา การเมือง และสังคม เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค

โลกาภิวัตน์ 

 นอกจากนี้ บรรยากาศการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยในระยะเวลายาวนานนั้น 

เป็นการสอนตามความสนใจของผู้สอนที่มุ่งป้อนวิชาความรู้ (Informative processing) เพื่อให้ 

ผู้เรียนเชื่อฟัง จดจำ และทำตาม ไม่ได้ฝึกฝนให้ทำ และนำให้คิด เพื่อนำสู่การปฏิบัติและ

แสดงออก เป็นการเน้นวิชาการ แต่ขาดการส่งเสริมทักษะทางสังคม ผู้เรียนจึงถูกแยกส่วนออก

จากอาณาบริเวณทางการเมืองและสังคม ไม่สามารถเชื่อมโยงบทบาทของตนกับสังคมภายนอกได้ 

และไม่สามารถสร้างจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของสังคมที่เขามีชีวิตอยู่ และรับผิดชอบไปภายภาค

หน้า ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “เยาวชน
คือ
อนาคตของชาติ” แม้ว่าหลักสูตรจะยังมีการให้ความรู้

เรื่องของสังคมทั่วไป รวมทั้งระบอบการเมือง การปกครอง และระบอบประชาธิปไตย แต่ก็เป็น

เพียงการสอนให้ท่องจำและทำตามในเรื่องรูปแบบการปกครอง และจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียน 

ซึ่งไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจทางสังคมและการเมืองมากไปกว่าการให้ฝึกทดลองจากการมีสภา

นักเรียน และการเลือกตั้ง การศึกษาจึงทำให้คนไทยรู้จักประชาธิปไตยเพียงการเลือกตั้ง แต่ขาด

ทักษะชีวิต การคิด การใช้ชีวิตในแบบสังคมประชาธิปไตย ที่ต้องการการแสดงออกถึงวุฒิภาวะใน

การใช้ความคิด การมีเหตุมีผล การมีความรับผิดชอบ ดังที่นักการศึกษาของไทย ศ. ดร.สุมน 

อมรวิวัฒน์ ได้ให้ความเห็นถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและพลเมืองว่า “การเรียนรู้มีข้อ

จำกัดคือวิถีชีวิตในครอบครัวไทย
ในการบริหารการจัดการศึกษา
และวิถีชีวิตในสังคมไทย

ทั่วไป
เพราะเมืองไทยยังไม่ได้เป็นสังคมเปิดให้มีการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยมากพอ


(Democratic
Learning
Society)
ชีวิตเด็ก-นักเรียน
จึงถูกพ่อ
แม่
และคนรอบข้างครอบงำ


กำกับ
สั่งการทั้งหมด
จึงจำเป็นต้องให้การศึกษาอบรมพ่อ
แม่
ครู
ผู้บริหารการศึกษาให้มาก

ขึ้น” ซึ่งการครอบงำทางการศึกษาไทย และครอบครัวไทย ก็มาจากระบบการใช้อำนาจนิยมของ

รัฐดังได้กล่าวไว้แล้ว 
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 และแม้ว่าประเทศไทยเราจะเคยมีวิชา “หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม” ซึ่งปัจจุบันวิชา

เหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสังคมศึกษา แม้โรงเรียนจะได้มีการฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการของ

ระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้มีสภานักเรียน มีการเลือกตั้ง และมีพรรคการเมืองจำลองขึ้น แต่

เมื่อพ้นวัยเรียนไปแล้ว ก็ไม่ได้มีส่วนเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง จึงเท่ากับว่าการเรียนรู้

ทางสังคมและการเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองของคนไทย เกิดจากการมีประสบการณ์ตรงที่ไม่ใช่

การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หากแต่เป็นการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง การได้รับข้อมูล 

ข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในข่าวปกติของสื่อมวลชน ก่อให้เกิดการตื่นตัวและความกระตือรือร้นที่จะผลัก

ดันประเด็นปัญหาด้านนโยบาย และเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านหรือสนับสนุนบางเรื่อง ดังที่เกิดขึ้นใน

อดีต เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 

จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนับแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

 การสอนในระบบการศึกษาไทยที่เน้นการสอนให้เชื่อฟังและทำตามนี้ เป็นไปตาม

แนวคิดเรื่องการเป็นพลเมืองที่เชื่อฟัง ทำตามกฎระเบียบ และเคารพกฎหมายของสังคม  

ซึ่งสะท้อนถึงความเป็น “คนดี” ในค่านิยมการศึกษาไทย และเป็น “พลเมืองดี” ที่เคารพ

กฎหมายอย่างที่เป็นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ การเป็น “เด็กดี” จึงต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

ทำให้เด็กดีในวันนี้ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ก็ไม่อาจโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่กว่า 

อาวุโสกว่า หรือมีอำนาจกว่าได้ ซึ่งทัศนคติดังกล่าว ได้ถ่ายทอดเป็นบุคลิกของคนไทย และกลาย

เป็นวิถีไทยที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาผ่านระบบการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ามกลาง

บรรยากาศทางสังคมและการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้ขาดพลังขับดันที่จะอยากรู้ ไม่กล้า

แสดงออก ไม่แสวงหาความถูกต้อง ตลอดจนจริยธรรมก็พลอยลดน้อยถอยลงด้วย การหลีกหนี

ความรับผิดชอบ และจำกัดขอบเขตสำนึกของตนเอง เพราะเกรงกลัวอำนาจของผู้ที่อยู่ในสถานะที่

เหนือกว่า 

 การศึกษาที่รวมศูนย์อำนาจการจัดการไว้ที่รัฐบาลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมของ

คนที่ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของตนเอง และไม่สนใจเรื่องส่วนรวม 

นักเรียนจึงมุ่งแข่งขันกันเรียน จนเมื่อสำเร็จการศึกษาก็มุ่งหาเลี้ยงชีพเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และทิ้งภาระทางสังคม-การเมืองไว้กับนักการเมือง อันเป็นค่านิยมของการบูชายกย่องผู้มีความ

สำเร็จทางเศรษฐกิจ มากว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
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ที่มา:  เอกสารประกอบการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองของไทย 

ครั้งที่ 1, วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ, จัดโดย มูลนิธิฟรีดริค  

เอแบร์ท, สภาพัฒนาการเมือง, สถาบันพระปกเกล้า, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(Thai PBS) คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสถาบันนโยบายศึกษา 



  3. สื่อสารมวลชน 

 ดร.วิชัย ตันศิร ิได้เขียนไว้ในหนังสือ วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูปว่า “ครูที่

สำคัญที่สุดของเยาวชนด้านวัฒนธรรมการเมือง
คือ
นักการเมืองและผู้นำทางการเมือง




รองลงมาคือ
สื่อสารมวลชน”4 และผู้นำทั้งสองกลุ่มนี้ มีบทบาทและภาระที่ต้องแสดงตนให้

สอดคล้องกับระบบและวิถีประชาธิปไตย การทำหน้าที่ของนักการเมือง และสื่อจะทำให้ประชาชน

สัมผัสได้ และรู้เห็นอยู่ตลอดเวลา การถ่ายทอดวิธีคิด การทำงาน และบุคลิกภาพที่สื่อออกไปสู่

ประชาชน ล้วนมีผลต่อการจดจำและเอาเป็นตัวอย่างได้ง่าย 

 กล่าวสำหรับสื่อสารมวลชนนั้น ในอดีตที่ตั้งกรมโฆษณาการขึ้นตั้งแต่ปี 2475 นี้ ก็เพื่อ

โฆษณาความคิด ความเชื่อของผู้นำ และแจ้งข่าวสารของราชการให้ประชาชนปฏิบัติตาม เป็นการ

สื่อสารเพียงด้านเดียวที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย โดยอาศัยสื่อวิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสาร 

จากรัฐบาลถึงประชาชนในการแถลงข่าว การปราศรัยในพิธีและโอกาสสำคัญๆ ของผู้นำในคณะ

รัฐบาล อันเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรประชาสัมพันธ์ของรัฐ ที่ต่อมาพัฒนาเป็นกรมประชาสัมพันธ์

ของรัฐบาลจวบจนปัจจุบัน การทำหน้าที่ของสื่อจึงถูกผูกขาดและกำกับโดยนโยบายของรัฐบาล 

เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐ ยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการ หรือ

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  เอกสารประกอบการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการสรางพลเมือง
ของไทย คร้ังที่ 1, วันท่ี 25 สิงหาคม 2554 ณ หองรัตนโกสินทร โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ, จัดโดย 
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท, สภาพัฒนาการเมือง, สถาบันพระปกเกลา, องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสถาบันนโยบายศึกษา 

 
 
3. สื่อสารมวลชน 

 ดร.วิชัย ตันศิริ ไดเขียนไวในหนังสือ วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป วา “ครูที่สําคัญ
ที่สุดของเยาวชนดานวัฒนธรรมการเมือง คือ นักการเมืองและผูนําทางการเมือง รองลงมาคือ 
สื่อสารมวลชน”4 และผูนําทั้งสองกลุมนี้ มีบทบาทและภาระที่ตองแสดงตนใหสอดคลองกับ
ระบบและวิถีประชาธิปไตย การทําหนาที่ของนักการเมือง และสื่อจะทําใหประชาชนสัมผัสได 
                                         
4  วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป. พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2547), 
 หนา 74. 

               ความรูในหนังสือ 
 

ความดี 
 

สอนตามความ 
สนใจของผูสอน 

หนาที่ 
 

เคารพศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย 

ศีลธรรม 
 
คานิยมดานจริยธรรม 
 
 
ความรับผิดชอบ 
ทางสังคม 
 

ยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน/ 

ความแตกตาง 

    สอนตามความ 
   สนใจของผูเรียน 

   

    เรียนรูผานการมี 
         สวนรวม 

การพัฒนาชุมชน   ประสบการณ 
คิดแบบมีวิจารณญาณ  นอกโรงเรียน 

  

การแสดงบทบาทจําลอง 

ความสามารถในการสรางสรรค 

คนด ี

พลเมืองที่
เขมแขง็ 

 4 วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 

2547), หน้า 74. 
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กึ่งประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจทางการเมืองก็ได้ใช้สื่อดังกล่าวในการโฆษณาชวนเชื่อ และใช้เป็น

เครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมือง เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล นอกจากนี้ยังทำลายผู้ที่มี

แนวคิด อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างจากตน ซึ่งการทำหน้าที่ของสื่อดังกล่าว จึงไม่ได้สะท้อน

ความคิด ความทุกข์สุข และความต้องการของประชาชนแต่อย่างใด  

 แม้ว่าสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับ ตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และกระแสความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้ามาทำงานในด้าน

สื่อสารมวลชนมากขึ้น แต่การทำงานของเอกชนด้านสื่อก็ยังต้องถูกกำกับภายใต้การดูแลของรัฐ

อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสื่อ และของประชาชนที่ต้องการจะรู้ข่าวสาร ทั้งของ

ราชการและของสังคมทั่วไป 

 จนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 จึงได้มีกระแสการ

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองหลายด้านครั้งสำคัญ รวมถึงการปฏิรูปสื่อสาธารณะ เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชน โดยเห็นว่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจาย-

เสียง
วิทยุโทรทัศน์
และวิทยุโทรคมนาคม
เป็นการสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

และเป็นความสำเร็จที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ในปี 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ยัง

คงใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสื่อ

สาธารณะของตนเอง ที่รวมกลุ่มกันอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ 

 การที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การครอบงำจากสื่อ ภายใต้การกำกับของรัฐมาอย่าง

ยาวนาน ทำให้มีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ทำให้ประชาชนไม่รู้ ไม่สนใจ 

และไม่เข้าใจเรื่องการเมือง ทั้งที่ทุกเรื่องของชีวิตเกี่ยวพันกับการเมืองจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคน

ไทย ที่ไม่เห็นความสำคัญกับการเมือง และไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพราะการเมืองเป็น

เรื่องไกลตัว และอาจนำอันตรายมาสู่ตนได้ จึงเห็นว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง และรัฐบาลเท่านั้น 

การที่ประชาชนถูกหล่อหลอมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังกล่าว จึงกลายเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาพลเมืองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งแม้ปัจจุบันสื่อมวลชนจะได้รับ

เสรีภาพมากขึ้นภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่รัฐบาลหลายรัฐบาลก็ยังพยายามเข้า

แทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนตลอดมา การพัฒนาพลเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย 

จึงต้องการสื่อที่มีเสรีภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้พลเมืองแสดงความคิดเห็นเต็มที ่ซึ่งสื่อสารมวลชน 

คือภาพสะท้อนการมีเสรีภาพของสังคม 

  4. สถาบันครอบครัว 

 เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การใช้ชีวิตการงานในสถาบัน 

องค์กรต่างๆ จึงมีลักษณะแบบถูกจำกัดทั้งการมีทัศนคติแบบอุปถัมภ์ การไม่ให้ความเท่าเทียมกัน

ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ระบบการเลี้ยงดูในครอบครัวก็ได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วย ซึ่งอันที่

จริงแล้วการบ่มเพาะตั้งแต่เด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยน มีคุณธรรม

รู้จักการมีเหตุผล แบ่งปัน รู้จักรับฟัง มีการแสดงออก และหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทด้วยการใช้

กำลัง แต่การเลี้ยงดูเด็กของคนไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร เพราะเราสอนเด็กแบบอำนาจ



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 
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นิยมจากการคุ้นชินการใช้ชีวิตภายในรัฐที่ใช้อำนาจในการปกครองบังคับ เราจึงสอนเด็กโดยใช้

ระบบอาวุโสเป็นใหญ่ สอนแบบใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นใหญ่ ผูกขาดความถูกผิดทุกอย่างที่

ลูกต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยขาดเหตุผล เด็กไม่เข้าใจว่าเขาควรมีวินัยอย่างไร ต้องคอยเอาใจ

ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ผู้อาวุโสทุกๆ คนที่อยู่ในครอบครัว เขาจึงไม่มีวินัย ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเอง จัดการ

ตัวเองไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร “เด็กดี
คือ
ผู้ที่เชื่อฟังผู้ใหญ่”
นั่นเอง 

 ดังนั้น ระบบการอบรมเลี้ยงดู จะช่วยสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้ก็ตั้งแต่ที่บ้าน  

ตั้งแต่เล็ก ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เสรีภาพและวินัย โดยเฉพาะการสร้างนิสัยให้เป็นผู้มี

วินัยที่ควบคุมตัวเองได้ เพราะคำว่า วินัย หมายถึง ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติอย่างสมัครใจจนเป็น

นิสัย วินัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการปกครองประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองประชาธิปไตยนั้น 

เป็นการปกครองตนเอง ดังนั้น ถ้าประชาชนในชาติไม่มีวินัยในตนเองแล้ว นั่นย่อมหมายถึง  

การไม่สามารถบังคับหรือควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบกติกาที่ตนเองและผู้อื่นร่วมกำหนดขึ้นได้

ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในการปกครองอย่างเหมาะสมได้เช่นกัน ซึ่งการเป็นผู้มีวินัย

นั้น ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนด้วย คือ มีความรับผิดชอบต่อสถานภาพต่างๆ ที่ตน

เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของชุมชน ของครอบครัว และเป็นพลเมืองของประเทศ5 ซึ่งการมีวินัย

นี้มีความจำเป็นมากสำหรับสังคมไทย เพราะคนไทยโดยทั่วไปนั้นมักขาดวินัย ชอบอิสระ  

ดังคำกล่าวที่ว่า “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” คนไทยจึงชอบหลบหลีกกฎหมาย หรือระเบียบของ

สังคม เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจร การหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น

 การขาดวินัยของคนไทย ส่วนหนึ่งมาจากการกล่อมเกลาทางสังคม ไม่ว่าระบบการ

ศึกษา และสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องวินัยอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กๆ  

ดังคำกล่าวที่ว่า “วินัยเกิดขึ้นที่บ้าน” นอกจากนี้ เพลง “เด็กดี” มี 10 ประการ ที่แต่งขึ้นใน

อดีต และมีการร้องมาจนถึงปัจจุบันในโรงเรียนต่างๆ นั้น ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีเรื่องวินัยอยู่ด้วย แต่

เน้นในเรื่องความกตัญญู ความรักชาติ และนับถือศาสนา เป็นสำคัญ ทำให้เด็กไทยไม่สามารถจะ

มีวินัยในตนเอง ไม่สามารถบังคับตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย หรือการตรงต่อเวลาได้ กลายเป็น

ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของการเป็นพลเมืองที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะผู้ที่ขาดวินัยก็มัก

จะขาดความรับผิดชอบด้วย ย่อมสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ง่าย 

จากปัจจัยทั้ง 4 ประการ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการฉุดรั้งและไม่ส่งเสริมโอกาสให้

ประชาชนเป็นพลเมืองนั้น ล้วนมาจากโครงสร้างทางการเมือง การมีระบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากลึกมา

ยาวนานจากสถาบันที่ถืออำนาจทางการเมือง สถาบันที่ใช้อำนาจทางการเมือง คือ รัฐ และระบบ

ราชการ สู่สถาบันการศึกษา อันเป็นโรงงานบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พลเมือง สู่ชุมชนและครอบครัว  

ที่ล้วนมาจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ราชการส่วนกลางมากจนเกินไป เพราะขาดสำนึกถึงความ

สำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของพลเมือง การไม่เชื่อในคุณค่าของมนุษย์ที่มี

ศักดิ์ศรีและมีเหตุผลนั้น มีผลทำให้สังคมขาดพลัง และรัฐบาลประเภทนี้ไม่สามารถที่จะบริบาล

ประชาชนได้จากภัยพิบัติตามธรรมชาติ ดังปรากฏอย่างชัดเจนแล้วในกรณีภัยธรรมชาติ อุทกภัยที่

 5  พัณณิน กิตติพราภรณ์. แนวคิดและวิธีสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย.


(กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 32-33. 
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เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร ในปี 2532 และปี 2554 ในปัจจุบัน ซึ่งผลจากภัย

ธรรมชาตินี้เอง ทำให้เกิดการเปิดเผยจุดอ่อนของอำนาจรัฐที่รวมศูนย์มากเกินไปอย่างชัดแจ้ง6

วิถีไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ดี ข้อดีที่สังคมไทยมีและกลายเป็นวิถีไทยที่มีจุดแข็งทำให้สังคมไทยมีวิวัฒนาการ

มาได้อย่างยาวนาน แม้ระบอบประชาธิปไตยจะล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเกือบ 80 ปีแล้ว ซึ่งสิ่งที่

เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยทั่วไปรวมทั้งสังคมไทย มีหลายประการควร

ที่คนไทยจะได้หาทางศึกษาและนำมาพิจารณาเพื่อให้เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น คือ 

  1. สังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

 สำหรับสังคมไทย แม้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ จึงนับว่า 

พุทธศาสนาเป็นพื้นฐานดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งความคิดและการปฏิบัติมาช้านาน 

วัฒนธรรม และจริยธรรมล้วนมีที่มาจากคำสั่งสอนของพุทธศาสนา แต่สังคมไทยก็ไม่ปิดกั้น 

การนับถือศาสนาอื่น การให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงเป็นจุดแข็งและเป็นสังคมเปิดที่พร้อม

อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด และความเชื่อของผู้อื่น 

 ดร.วิชัย ตันศิริ ได้ เขียนไว้ในหนังสือ วัฒนธรรมพลเมือง ถึงความสำคัญของ 

พุทธศาสนากับสังคมว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ที่มีขันติธรรม 

และเชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มองโลกแบบผู้รักสันติภาพ จึงอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆ  

ได้โดยไม่มีความขัดแย้ง เพราะพุทธศาสนาไม่ได้เน้นการเปลี่ยนศาสนาของผู้อื่น การสอน 

พุทธศาสนามีแต่บวกกับบวกในสังคม อันที่จริงความสุขของสังคมไทยนั้น มีรากฐานมาจากคำ

สอนของพุทธศาสนา7

 ด้วยพื้นฐานดังกล่าวจึงทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษที่เปิดโอกาสให้ 

ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาที่ตนมีความเชื่อและศรัทธาได้ แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยจะนับถือศาสนาพุทธ

ก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นรากฐานความคิด ความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยส่วนใหญ่

นั้น เป็นปรัชญาที่เชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มองโลกแบบผู้รักสันติภาพ และไม่เน้นการ

บังคับหรือเปลี่ยนศาสนาผู้อื่น สังคมไทยจึงเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย

ทั้งทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แม้จะทรงนับถือ

ศาสนาพุทธ แต่ก็ทรงดำรงตนเป็นองค์อุปถัมภกของทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทย 

 6  ชัยอนันต์ สมุทวณิช. วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย.
ปาฐกถาพระยาอนุมานราชธน

อนุสรณ์ แสดงในงานปิดงานเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 101 ป ีของพระยาอนุมานราชธน ณ วัดพระแก้ว 14 ธันวาคม 

2532, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537), หน้า 15. 

 7  วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมพลเมือง.
(กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2551), หน้า 52. 
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 รัฐธรรมนูญไทยนับตั้งแต่ฉบับปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ได้ให้การรับรองไว้

ในหมวด 3 มาตรา 37 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา
นิกายของศาสนา


หรือลัทธินิยมในทางศาสนา
และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม
ศาสนบัญญัติ


หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน
เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง
และ



ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”


 การให้เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละ

ศาสนา จึงนับว่าเป็นคุณค่าสำคัญที่สังคมไทยมี และเกื้อหนุนต่อวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย และ

หากคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาจะสามารถนำแก่นของศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตในทาง 

การเมืองที่ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เคารพต่อผู้อื่น มองโลกแบบผู้รักสันติ มีเหตุผล  

ก็จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำร้ายกัน และละเมิดต่อกัน 

 กล่าวสำหรับศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนั้น เป็นคุณค่าสากลที่สังคมยอมรับ

มานาน คุณค่าปรัชญาชาวพุทธ เป็นคุณค่า-คุณธรรมร่วมอยู่เหนือชาติ ภาษา ที่มิได้ไปทำลาย

กดขี่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในทางตรงข้าม กลับเสริมให้โอกาสคนในสังคมได้อยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติและยั่งยืน พุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่มีขันติธรรมสูงต่อความแตกต่างหลากหลาย 

และยอมรับว่าความแตกต่างอาจดำรงอยู่ควบคู่ได้แม้จะเป็นคู่ตรงข้าม ไม่มีการแบ่งแยกเด็ดขาด 

ไม่ตัดตอน และไม่เชื่อในความเด็ดขาดสมบูรณ์ ในทางสังคมการเมือง วัฒนธรรมพุทธ เน้นความ

เสมอภาคระหว่างปัจเจกบุคคล เน้นมนุษยชาติ ความมีเหตุผล คุณธรรม ความดี ไม่เบียดเบียน 

ทางสายกลาง คือ พอดี รู้จักพอ หลักของศาสนาและจริยธรรมนี้จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม ซึ่งสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบต่อกันมา ดังจะเห็นได้ว่าความเป็นชุมชนไทย

นั้น ศาสนาจะอยู่คู่กับบ้านและโรงเรียน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นลักษณะวิถีไทยที่ยังคงมี

อยู่จนถึงปัจจุบัน 

  2.  ลักษณะวิถีไทย ที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน  

 ชุมชนไทยดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตร เป็นชาวนา ซึ่งมีระบบความเชื่อ จิตสำนึก

โน้มเอียงสนับสนุนความผูกพันภายใน มีการพึ่งตนเองและมีการปกครองตนเอง การพอยังชีพทาง

เศรษฐกิจ และทางเอกลักษณ์ของชุมชนหมู่บ้าน ความเชื่อพื้นฐานของชาวบ้านคือ ความเชื่อใน

บรรพบุรุษ จึงมีการนับถือ “ผี” บรรพบุรุษ คือ ผีปู่-ย่า-ตา-ยาย และนับถือพุทธศาสนา ลักษณะ

ชุมชนไทยมีความหลากหลายในระดับท้องถิ่นที่ยังคงวัฒนธรรมย่อย และภาษาถิ่นเอาไว้ได้โดยที่

วฒันธรรมยอ่ยและภาษาถิน่เหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิผลรวมของความเปน็ไทย ซึง่ ดร.ชยัอนนัต ์สมทุวณชิ

ได้ให้ทัศนะว่า ชุมชนอันหลากหลาย คือจุดสุดยอดของพัฒนาการมนุษย์ ไม่ใช่รัฐ8 ซึ่งสอดคล้อง

กับความเห็นของ ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ว่า ชุมชนเป็นแหล่งรวมของประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ และชุมชนหมู่บ้านคือสถาบันเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เป็นสถาบันที่เป็น 

พื้นฐานที่สุดของสังคม ลักษณะสำคัญของชุมชนท้องถิ่นไทย คือ ความเป็นชุมชนที่มีความเป็น

 8  ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 3 , (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 

2547), หน้า 173. 
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สถาบันที่พึ่งตัวเองได้ มีศักดิ์ศรี มีถิ่นฐาน มีประวัติศาสตร์ และมีวัฒนธรรม9 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ให้ความเห็นว่า “ชุมชนไทยแต่โบราณได้มีการปกครองตนเอง



อยู่ก่อนแล้ว
ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ
ในหมู่บ้านของเมืองไทยนั้น
ในอดีตมีการเอาปัญหาส่วน

รวมมาถกเถียงพูดคุยกันในที่ประชุมหมู่บ้านเป็นประจำ
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เรียกประชุม


และมีลูกบ้านจำนวนมากเข้าร่วมกันคิด
ร่วมกันหาทางออก
แก้ปัญหาให้กับส่วนรวม
ตัวอย่าง

เช่น
หลังการอภิปรายและถกเถียงกันเสร็จแล้ว
ก็มีข้อสรุปว่าหมู่บ้านนี้ต้องการบ่อน้ำ
หมู่บ้าน

นี้ต้องการถนน
วิธีแก้ปัญหาแบบไทยแท้แต่โบราณก็คือ
การรวมกำลังกันไปขุดบ่อน้ำ
และทำ

ถนนด้วยกันเอง
เรียกได้ว่าทั้งหมู่บ้านไปช่วยกันทำงานให้ส่วนรวม
บางคนก็ออกแรง
บางคน



ก็ทำกับข้าวไปเลี้ยงผู้ออกแรง
และมีการพูดคุย
ร้องเพลงให้กำลังใจกันไป
แต่กล่าวได้ว่าทุกคน

มีงานทำเพื่อส่วนรวมกันหมด
นี่คือจิตวิญญาณประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองตนเอง”

(Self – Government Democracy) ลักษณะวิถีชุมชนไทยนี้ ถือเป็นพัฒนาการสุดยอดของชุมชน

ที่ใช้คุณธรรม และจิตใจที่เสียสละในการแบ่งปันทุกข์สุขเพื่อส่วนรวม เป็นประชาธิปไตยที่สร้างขึ้น

ในชุมชนโดยคนในชุมชนนั่นเอง 

 ความเป็นชุมชนหมู่บ้านอันเป็นลักษณะไทยมาแต่โบราณ การรวมตัวของคนที่อยู่ใน

ชุมชนมีลักษณะการพึ่งพากันเสมือนญาติ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมเอื้ออาทร มีการ

แบ่งปันและการเสียสละ เป็นสังคมที่มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งยังพบเห็นได้ในสังคม

ชนบท ดังจะเห็นจากการแบ่งปันความสุขที่หากบ้านใดมีอาหารหรือทำอาหารอะไรก็จะตักแบ่งใส่

ชามไปให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง และบ้านอื่นๆ นั้นก็จะตักอาหารใส่ชามกลับคืนมาให้เป็นการแบ่งปัน

ความสขุแกก่นัและกนัในชมุชน และหากมเีรือ่งทกุขร์อ้นในชมุชนกจ็ะมกีารแจง้ขา่วใหท้กุคนไดร้บัรู ้

โดยการตีกลองที่วัดก็จะดังไปทั่วหมู่บ้าน หรือการตีระฆังก็จะมีการมารวมตัวกันที่วัด หรือทุกวันนี้

อาจพัฒนาเป็นเสียงตามสายของหมู่บ้าน หรือวิทยุชุมชน เพื่อบอกข่าวเล่าเรื่องสารทุกข์สุกดิบให้

แก่คนในชุมชนได้รับทราบ สร้างการรวมตัวและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองแก่ชุมชนไทยมากขึ้น 

    ด้วยความสำคัญของชุมชนที่เป็นรากฐานของประเทศหรือรัฐนี่เอง ประเทศไทยจึงได้

ให้การพิทักษ์ ปกป้องชุมชน โดยรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้รับรองสิทธิของชุมชนไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

    การรับรองสิทธิของชุมชน ทำให้เรื่องของชุมชนท้องถิ่นมีความหมายและมีคุณค่า ไม่ให้

ถูกละเลย และให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนได้เอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนความคิด

ว่า ชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายอยู่ทั่วประเทศ มีความสำคัญและมีความหมายต่อการ

พัฒนาความเข้มแข็งของความเป็นประเทศ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ปกครองกันเองได้นี้เอง คือ 

ชุมชนประชาธิปไตยที่ควรได้รับการสนับสนุน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 9  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
จากประวัติศาสตร์หมู่บ้าน
สู่ทฤษฎี
2
ระบบ.
(สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 

2544), หน้า 20-21. 
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  3.  ความเป็นพี่เป็นน้อง  

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสังคมไทยที่แสดงออกด้วยการให้เกียรติและ

นับถือกันเสมือนความเป็นพี่น้อง แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน เป็นความสัมพันธ์พิเศษที่แสดงถึงความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ง่าย ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตก ความเป็นพี่น้องที่เรียกผู้อื่นว่าพี่ ป้า น้า อา 

ทั้งที่ไม่รู้จักกันนี้เอง ทำให้เกิดความเป็นกันเอง สนิทสนมกันเร็วยิ่งขึ้น เป็นความสัมพันธ์ของ

มนุษย์ที่พร้อมให้ความรักและนับญาติกันได้แม้ไม่รู้จักกัน เป็นการเปิดพื้นที่ส่วนตัว (private 

sphere) ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นการเปิดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับผู้อื่นอย่าง

กลมกลืน ลักษณะไทยที่เปิดตัวง่ายพร้อมต้อนรับกับสิ่งใหม่และผู้มาใหม่ได้ง่าย ทำให้เกิดความรัก 

ความเกื้อกูล เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ลักษณะเด่นนี้ ทำให้คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทยสามารถ

ปรับตัวและทำงานกับคนไทยได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวัฒนธรรมและอัธยาศัยของความเป็นไทย  

ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเสมอกัน และเข้าใจถึงความเป็นพหุสังคม  

ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญของคนในสังคมประชาธิปไตย 

  4.  ความเป็นพหุสังคมในสังคมไทย 

 ประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย ชุมชน ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ภาษา และวัฒนธรรม เพียงแต่สัดส่วนของความเป็นเชื้อชาติไทยมีมากกว่า ความเป็นพหุสังคม

สยามในอดีต ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบัน ที่ประเทศสยามนั้นได้มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนที่ 

แตกต่างกันทั้งทางเชื้อชาต ิภาษา และวัฒนธรรม เช่น อินเดีย จาม มาเลย์ จีน ญวน มอญ 

เขมร ลาว ไทย เป็นต้น โดยมีไทยนั้นเป็นเพียงชนชาติหนึ่งในสยาม และแม้จะเป็นชนชาติใหญ่ 

และมีอำนาจทางการเมืองเหนือกว่าชนชาติอื่น แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยยอมรับ

วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติอื่น ซึ่งนโยบายยอมรับความแตกต่างนี้ มิใช่ความแตกแยกและ 

ได้รับรองความชอบธรรมทางวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลาย ซึ่งมีมาโดยตลอดสมัยสมบูรณา- 

ญาสิทธิราชย์ เป็นเอกลักษณ์ของสังคมสยามที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งปกป้อง

ดูแล คุ้มครองทุกเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ที่อยู่ในสยามประเทศ ซึ่งหลักการนี้มีอยู่

ตลอดยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 10 แต่ด้วยการสร้างชาติตามสมัยนิยมใหม่ ด้วยการสร้าง

เอกลักษณ์ใหม่บนพหุลักษณ์ดังกล่าวในยุคสมัยของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้

เปลี่ยนชื่อสยาม มาเป็นไทย ในปี 2482 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

กษัตริย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลที่ชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนไทย จึงเป็นการสร้าง

เอกลักษณ์ใหม่ให้แก่รัฐ และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดินแดนสยามได้รับเอกลักษณ์ที่มี

ลักษณะทางเชื้อชาติ ที่เน้นความเป็นไทยที่เหนือกว่าและครอบงำชนกลุ่มน้อย 

 จากลักษณะพื้นฐานของสังคมไทยในอดีตที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสังคมที่มี

ความหลากหลาย เป็นสังคมเปิดและประนีประนอม สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่างทาง

เชื้อชาติและความเชื่อ ที่ไม่มีความขัดแย้ง แต่สามารถอยู่กันสืบต่อมาอย่างสันติสุข การเป็นสังคม

 10  ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐกับสังคม
:
ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

สถาบันนโยบายศึกษา, 2554) หน้า 78-79. 
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เปิดที่ยอมรับความแตกต่างกันนี้เอง จึงเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมเอื้ออาทร ดังจะเห็นได้จากการดำรงอยู่ของชุมชนจีน ชุมชนมอญ ชุมชน

ลาว ชุมชนมุสลิม ฯลฯ ที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดี ทำให้เป็นทุนทาง

สังคมของวิถีไทยที่สืบต่อจากความเป็นสยาม เป็นรากอันแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคม 

มีพื้นฐานที่ดีที่สามารถสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย และ

ประนีประนอม อันเป็นลักษณะที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 



บทส่งท้าย

สังคมในโลกยุคที่เอาความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และการจัดการความรู้

ที่มีอยู่อย่างมากมาย สังคมไทยจะก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไรหากเราไม่ทำการทบทวนตนเองว่า

ขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใด และเวลาใดของโลก เราต้องการความเป็นประชาธิปไตย เป้าหมายปลาย

ทางคือความสมานฉันท์ และเส้นทางของประชาธิปไตย เราจะออกแบบอย่างไรให้คนไปสู่จุด

สุดท้ายที่หวังไว้ การตรวจสอบสุขภาวะประชาธิปไตยของพลเมืองไทย จึงมีความสำคัญและความ

จำเป็นในท่ามกลางความขัดแย้งอย่างสูงในสังคมภายใต้ความขัดแย้งที่ไม่มีกลไกใดของรัฐได้ทำ

หน้าที่ได้แต่เพียงลำพัง เพราะความเป็นประชาธิปไตยนั้นได้ถูกออกแบบไว้ในมือของพลเมืองไม่ใช่

รัฐบาล การมีอยู่ของรัฐบาลจึงต้องได้รับการสนับสนุนและค้ำจุนจากพลเมืองผู้มีความสามารถที่จะ

รับผิดชอบต่อสังคมของเขา หาใช่เสียงส่วนใหญ่เพียงเทคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ แล้วปราศจาก

ความตระหนักรู้ในหน้าที่ของพลเมือง ด้วยตัวระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและเป็นระบอบการ

ปกครองที่สร้างศักยภาพและนำศักยภาพของปัจเจกบุคคลของชุมชนต่างๆ มาใช้ให้เกิดเป็นพลังที่

หลอมรวมจากความหลากหลาย เป็นพลังสร้างสรรค์ ไม่ใช่พลังเพื่อการบ่อนทำลายจนทำให้ 

ทอนกำลังของสังคมที่ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ 

มีคำถามว่า เราจะช่วยกันสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลทั้งหลายให้มีความเป็น

ประชาธิปไตยได้อย่างไร เราจะทำลายกำแพงที่ขวางกั้นการเมืองที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นจริงที่มีอยู่ใน

ชุมชนสังคมเล็กๆ อันเป็นรากฐานของชุมชนประชาธิปไตยได้อย่างไร สังคมไทยจะกล้าหาญ 

ทางจริยธรรมพอที่จะออกมาต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยม การรวมศูนย์อำนาจ การอุปถัมภ์ค้ำชูที่ 

ไร้คุณธรรม การคอร์รัปชั่นที่เป็นมะเร็งร้ายและเป็นภัยต่อการสร้างนักประชาธิปไตยได้อย่างไร  

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องคิดเรื่องการศึกษาใหม่ที่ปลดปล่อยพันธการทั้งหลายออกไป เพื่อ

สร้างคนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีความกล้าที่จะคิดฝันและมีจุดยืนเพื่อสังคม คำถามทั้งหลายต้องการ 

การคิดใหม่ที่ไม่ต้องการให้รัฐจัดการให้ แต่ทุกๆ คนต้องคิดและลงมือช่วยกันหาทางออก 

โดยแสวงหาจุดแข็งที่เราพอมีเป็นเชื้อไฟได้จุดติดเร็วขึ้น 

จากพื้นฐานของสังคมที่เรามีทุนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเป็นชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แตกแยก 

ความอดทน เปิดใจกว้าง และการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้สร้างและผู้ผลิต

ประวัติศาสตร์เพื่อมนุษยชาติ การสร้างวิถีไทยให้เป็นวิถีประชาธิปไตยด้วยทัศนะใหม่ตาม 
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โลกาภิวัตน์ “การมีความรู้คู่ความคิด” และต้องมีคุณธรรมด้วย บทบาทของผู้ปกครองหรือรัฐ  

จะเปลี่ยนไป ระบบการศึกษา โรงเรียนก็จะต้องเปลี่ยนไป การสร้างวัฒนธรรมพลเมืองที่เป็น

สากลเท่านั้นจึงจะค้ำยันไม่ให้ประเทศไทยล้าหลัง การสร้างคุณภาพพลเมืองจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่

ท้าทายสังคมไทย เพราะคุณภาพของพลเมืองคืออนาคตของประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศ

ไทยด้วย  

การแสวงหาแนวคิดใหม่ที่ปลอดจากการครอบงำแบบเดิมๆ ในการสร้างทรัพยากรที่สำคัญ

ที่สุดของไทย ดูจะเป็นเรื่องยากและท้าทายยิ่งต่อการสร้างคนไทยให้คุ้นชินกับวิถีประชาธิปไตย 

การหาความคิดร่วมกันจึงเป็นทางออกและเป็นทางเดียวในสังคมประชาธิปไตย และสังคมฐาน

ความรู้ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการออกแบบสังคมที่เขาเป็นเจ้าของ และ

ต้องการมีส่วนร่วมอย่างถึงที่สุด 

สรุป 

จากการตรวจสอบลักษณะไทยที่ทั้งสอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อวิถีประชาธิปไตย ทำให้มี

คำถามว่าเราจะขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้อย่างไร พร้อมๆ กันนั้น ก็ต้องช่วยกันส่งเสริมปัจจัยที่

สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยให้เต็มที่ สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่และเห็นพ้องกันมากในสังคมโดย

ทั่วไปคือ โครงสร้างทางสังคม และการมีระบบอุปถัมภ์ ที่เป็นเครื่องค้ำยันของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ที่ฝังรากในสังคมไทยมานาน กระทั่งถ่างขยายความไม่เป็นธรรมในสังคมให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นด้าน

ลบที่ติดอันดับต้นๆ ของข้อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นด้วยการรัฐประหาร

หรือการจ้องโค่นล้มกันเองของนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาล อันเป็นวัฏจักรอันเลวร้าย

ทางการเมืองของสังคมไทยที่ยังไม่อาจก้าวข้ามเพื่อให้ผ่านไปได้ 

การนำเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ได้ก้าวล่วงเข้าปีที่ 80 ในปี 2555 นี้แล้ว แต่สังคม

ไทยก็ยังไม่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงให้มีวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยได้ ดังที่ได้

ปรากฏผลสำรวจ “คนไทย” มอนิเตอร์จากการสำรวจข้อมูล 100,000 คน ใน 77 จังหวัด พบ

ข้อมูลที่ยืนยันความน่าตกใจก็คือ สิ่งที่คนไทยอยากทำเพื่อประเทศไทยนั้น คำตอบอันดับ 1 คือ 

การไปเลือกตั้ง อันดับ 2 คือ ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม มีเพียง 5% ตอบว่าจะพยายามเป็นหู

เป็นตาให้กับประเทศ ในขณะที่เมื่อถามถึงคุณค่าที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง อันดับ 1 

คือ การให้รักการเรียน อันดับ 2 คือ การห่างไกลยาเสพติด มีเพียง 11% คิดปลูกฝังการ 

ไม่คดโกง คอร์รัปชั่น และ 4% คิดปลูกฝังการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ข้อมูลเหล่านี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปอันเป็นผลผลิตจาก

สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมือง คนไทยยังไม่มีการปลูกฝังวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตและการ

งานในแบบวิถีประชาธิปไตย จึงทำตนแยกส่วนจากปัญหาทั้งทางการเมืองและสังคม ทั้งที่ปัญหา

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนกระทบต่อทุกคน การไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงต่อเรื่องทางการเมือง

ทำให้สังคมไทยขาดพลังในการแก้ไขและพัฒนา โดยคนไทยจำนวนมากยังคงวางตัวเป็นผู้รับ

บริการจากนโยบายของรัฐ (Passive Citizen) พวกเขาจึงเฉื่อยชา ไม่คิดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
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การบริหารจัดการบ้านเมือง แล้วยังปล่อยและฝากปัญหาทั้งหลายนี้ไว้กับคนอื่นทำแทน คนไทย

โดยทั่วไปจึงมักแสดงการวิพากษ์ วิจารณ์ด้วยอารมณ์ เพื่อแสดงความรู้สึกว่าไม่พอใจ และ 

เรียกร้องให้คนอื่นหรือรัฐบาลเข้าช่วยแก้ไขในทุกเรื่อง ประเทศไทยจึงมีความน่าวิตกในคุณภาพ

ของคนไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คุณภาพของคนที่ไม่คิดถึงส่วนรวม ไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่มี 

ส่วนร่วมทางการเมือง และรู้จักประชาธิปไตยเพียงการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้นักการเมืองไร้ความ

รู้และคุณธรรม ใช้เสียงข้างมากฟอกตัวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างง่ายดาย แล้วเราจึงไม่แปลกใจ

ในสัจธรรมที่ว่า ประชาชนเป็นอย่างไร ผู้แทนก็เป็นอย่างนั้น ตราบเท่าที่เรายังไม่มีผลิตภาพของ

ความเป็นพลเมืองของประเทศที่ใส่ใจเป็นหูเป็นตาให้ประเทศของตนมากกว่าปล่อยให้คนอื่นคิด

และทำแทนมาตลอดระยะเวลาอันนานนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา 

อย่างไรก็ดี ลักษณะความเป็นวิถีไทยที่ปรากฏในด้านบวกก็มีอยู่มาก และสามารถเป็นจุด

แข็งและจุดขายในการเข้าสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตยได้ในอนาคตอันใกล้ หากคนไทยได้มี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขจุดที่เป็นด้านลบแล้วกลบด้วยด้านที่เป็นบวก ที่สอดคล้องกับ

ประชาธิปไตยดังได้กล่าวไว้แล้ว คือ ลักษณะชุมชนไทยที่ยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อันเป็น 

ร่องรอยของชุมชนที่มีกิจกรรมโอบอุ้มความเป็นชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา

ด้วยความรู้ใหม่ผสมผสานกับสังคมนอกชุมชน และกับประชาชนให้ผนึกกำลังกันพัฒนาไปใน

ทิศทางที่เสริมแรงซึ่งกันและกัน เข้าทำนอง ไม่มีชุมชนเมืองก็ไม่มีประเทศ (No State without 

City) ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งอิงพิงกัน ไม่อาจครอบงำแบบรวมศูนย์อำนาจ แต่ก็ไม่ใช่กระจายอำนาจ

แบบแยกส่วน จนไม่อาจพัฒนาฐานความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ใช้ร่วมกันได้ กล่าว

สำหรับความคิด ความเชื่อ ที่เป็นด้านบวก และถือว่าฝังรากในสังคมไทยมานาน ก็คือ ศาสนา

พุทธ ที่สามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ ทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนของธรรมทุกศาสนา ซึ่งต่าง

มุ่งสอนศาสนิกชนให้เป็นคนมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียน และมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมี 

ศักดิ์ศรี อันเป็นหัวใจสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนหนึ่งในหลักการประชาธิปไตย ซึ่งสถาบัน 

การศึกษา โรงเรียนทั้งหลาย ควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน ในการนำศาสนามาเป็นบทนำใน

การเรียนการสอน เน้นเรื่อง “ความรู้
คู่คุณธรรม”
เพราะปัจจุบัน การเป็นผู้มีความรู้ สามารถ

สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจได้สูงยิ่ง บางคนจึงกล่าวว่า “ความรู้
คือ
อำนาจ” การเป็นผู้ที่มี

โอกาสในการแสวงหาความรู้ จึงมีโอกาสที่จะทำอะไรได้เหนือผู้อื่นที่เขาไม่รู้ ฉะนั้น หากการมี

ความรู้ และใช้ความรู้นั้นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบ และเบียดเบียนผู้อื่นได้ จึงต้องมี

หลักจริยธรรมและคุณธรรมกำกับและบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก การสอนศาสนาในโรงเรียนจึงเป็น 

สิ่งจำเป็น และควรให้มีการสอนอย่างเข้าใจ ให้มีการตีความและถกเถียงเพื่อให้เข้าถึงแก่นคำสอน 

ไม่ใช่การท่องจำ ซึ่งไม่อาจนำสู่การคิด และนำไปสู่การปฏิบัติได้ คำสอนของศาสนาจึงไม่แผ่ซ่าน

อยู่ในวิถีชีวิต เช่น หลักธรรมทางพุทธศาสนาเตือนให้รู้ว่าคนเราต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ตามหลัก 

กาลามสูตร 3 ข้อแรกที่ชัดเจน คือ อย่าเชื่อตามที่ฟังกันมา อย่างเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา และ 

อย่าเชื่อตามคำเล่าลือ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าศาสนาได้ส่งเสริมเสรีภาพในการคิด และฝึกให้ใช้

วิจารณญาณ จะทำให้เราได้สติ มีปัญญาเพิ่ม และไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำและชักจูงไปได้ง่าย 

อีกทั้งยังต้องมีความกล้า มีความเป็นอิสระที่จะแสดงความเห็นของตนเอง ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับ

คนอื่นซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งกับผู้นำ ต้องกล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำด้วยตัวเอง 
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บ้านเมืองจะเจริญได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายขององค์ความรู้ ไม่ใช่เชื่อตามๆ กัน

โดยไม่มีใครตั้งคำถาม อย่ารอให้คนอื่นคิด แล้วรอคำตอบ มันง่ายและสะดวกดี แถมทำแทนให้อีก 

เป็นสิ่งที่คนไทยภายใต้รัฐอุปถัมภ์คุ้นชินกันดีอยู่แล้ว แต่รัฐไทยในสังคมประชาธิปไตย เราต้องการ

คนที่เข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด พูด และทำ ต้องเป็นพลเมืองที่ใส่ใจกระตือรือร้น (Active 

Cit izen) ต่อปัญหาของชุมชน ของสังคม และของประเทศ การเสริมสร้างบรรยากาศ

ประชาธิปไตยเหล่านี้เข้าไปสู่สังคมไทยให้มากขึ้น จะช่วยเอื้ออำนวยให้คนไทยได้อยู่ในสังคมที่เปิด

กว้าง มีอิสระ เป็นสังคมของการเรียนรู้และเจริญปัญญา ปราศจากการครอบงำและชี้นำทางความ

คิดแบบเดิมๆ การเป็น “เด็กดี” ต้องสามารถที่จะแสดงศักยภาพ ซึ่งความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง 

และพร้อมที่จะแสดงจุดยืนและรับผิดชอบ มีความกล้าหาญในทางดีที่เป็นมิตรกับผู้อื่น และส่วน

รวม อีกประการหนึ่ง การมีด้านบวกที่เด่นของลักษณะไทยที่ชัดเจน คือ ความมีน้ำใจ ความเป็น

มิตร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะเป็นด้านที่สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่แตกหัก 

รู้จักการประนีประนอม เป็นทางสายกลางที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ใช้เสียงข้างมากมา

ลบล้างเสียงข้างน้อย จนทำให้เสียงข้างน้อยไม่มีที่ยืนในสังคม ซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่การมี

อยู่ของเสียงข้างมากย่อมไม่ละเลยต่อเสียงข้างน้อย เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีใน

ความเป็นมนุษย์ อันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  

การมีอยู่ของระบอบประชาธิปไตย จึงอยู่ที่คุณภาพของคนภายใต้ระบอบที่รัฐและระบบการ

ศึกษาได้ออกแบบไว้ คุณภาพของพลเมือง จึงเป็นตัวชี้วัดอนาคตประชาธิปไตย ซึ่งขึ้นอยู่กับการ

สร้างให้เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงร่วมกันของคนทั้งสังคม ด้วยเหตุที่ประชาธิปไตยไม่มีขาย และมนุษย์

ก็ไม่มียีนประชาธิปไตยในตัวเอง อนาคตประชาชนไทยอยู่ในมือของทุกคน การปฏิรูปการเมือง 

และการปฏิรูปการศึกษา ควรให้เวลาแก่การพูดถึงการสร้างพลเมืองให้มากที่สุด และกว้างขวาง

ที่สุด เพื่อสร้างพลเมืองในความหมายใหม่ที่ปลอดพ้นจากกรอบเดิมที่เป็นการชี้นำและกำกับจาก

ส่วนกลาง จากบนลงล่าง แต่ปรับสู่แนวระนาบที่มีเสียงการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ยุทธศาสตร์การ

สร้างพลเมืองของประเทศในสถานการณ์การปฏิรูปทั้งการเมืองและการศึกษา จำเป็นต้องเปิดกว้าง

ด้วยบรรยากาศประชาธิปไตย เพื่อการถกเถียงสาธารณะจากทุกสถาบัน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน 

อย่างเข้าใจ กระทั่งเกิดพลังเป็นเจตจำนงร่วมกันในทางการเมือง นี่จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญ

ท่ามกลางการแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของพลเมือง ด้วยการแสวงหาด้านบวก และนำสู่

การปฏิรูปสังคมอย่างทั่วด้าน เพื่อการสร้างนักประชาธิปไตย-พลเมืองใหม่ขึ้นมาค้ำยันระบอบ

ประชาธิปไตยให้เดินไปข้างหน้า
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Development of Chinese Civil Society is  
facing a New Challenge 



Professor Xizhen Zhang* 



Abstract

Since the reform and opening up started in the end 
of 1970s, Chinese civil awareness has been raised greatly 
and social organizat ions including NGOs have been 
developed quickly. This development may lay a foundation 
for social democratization in China. In passed decades 
however, the development of Chinese NGOs was always 
faced with restriction from government. Most social 
organizations could not independently operate like real non-
government organizations. Unsurprisingly this situation is 
determined by the unique political system in China that 
author i zes the Communis t Par ty to lead a l l in the 
country?of cause NGOs must accept the leadership and 
supervision by the Party. The paper touches the latest 
development of trouble relations between NGOs and 
government because of banning recently the term “civil 
society” in public media. In this case the paper tries to 
draw a route to democracy in China. 

 * Professor at Peking University, China and Thammasat University, 
Thailand
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DevelopmentofChineseCivilSocietyis
facingaNewChallenge


In the early 1990s the term “civil society” was still pretty new for most Chinese 

people. The reform and opening up to the outside brought about not only tremendous 
economic development, but also great changes in the society of China. One of social 
changes was that a relative independent social force was emerging in Chinese 
society. This pheromone had never appeared in the past because all Chinese society 
was controlled by the government, namely the Communist Party of China which 
strictly followed the principle that the Party leads all. The most important mark of the 
rising of the civi l society is that social organizations were springing up like 
mushrooms.  

Actually in China NGOs as most outside observers often mention are very few 
and the term “NGO” has never been used officially in China, instead the term “social 
organization” is often used officially and widely. Terminology will be discussed further 
below. 

Before 1978, there were only about 6,000 so-called ‘social organizations’ in 
China. By the end of 2001, the total number of social organizations at all levels 
reached 129,000, among which 1687 are national organizations. There are also 
82,000 private non-enterprise organizations. By the end of 2007, the number of 
registered social organizations had reached 387,000. In light of statistics in 2011, 
registered social organizations reached 450,000. The growth rate of the number of 
social organizations was as high as 8-10%.1



I.Whydidsomanysocialorganizationsemergeafter
thereform?

The reform and opening up in 1978 brought about great changes in almost 
every aspect of Chinese society. Chinese economy began to transit from a planned 
economic system to a market economic system. In the past more than three decades 
China made a great success in economic development. In both urban and rural areas 
people’s living standards keep on increasing. At the same time, however, the rapid 
economic development has also caused serious problems and challenges in China’s 
social development. Major problems are: 

 1. Environmental degradation 

 1 “Social Organization” http://baike.baidu.com/view/183605.htm
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Due to its low cost, coal is still the dominant energy source (70% of all energy 
sources), which is a key cause of air pollution. Rising incomes of people led to a 
15% national vehicle growth rate. In pursuit of profits, enterprises are reluctant to 
adopt waste management system, especially small rural industries, such as paper-
making. More and more water resources had been polluted. In resource conservation, 
the situation is not better, especially in the less developed western regions. Due to 
unsustainable practices, deforestation, soil erosion and desertification threaten the 
agricultural land and add to the severity of natural disasters. Environmental pollution 
and resource destruction caused a lot of threats to and damaging of public interests 
and people’s living safety   

 2. The disadvantaged and vulnerable groups 

With development of economic competition in markets the economic gap 
between the rich and poor was getting deeper and deeper. This big gap also existed 
between the east and west areas, rural and urban areas, strong and weak people. 
The rapid industrialization and construction in urban areas led to the massive migration 
from rural to urban areas. These migrants didn’t have legal residency status and could 
not enjoy the social benefits city residents had. Great number of farmers in poor 
areas and urban migrants became the disadvantaged and neglected group. With the 
reform of state owned enterprises the resultant mass laid-offs further increased the 
number of disadvantaged and vulnerable groups. These people who gained hardly 
much care from governments were very easily to become elements to lead to social 
unrests 

 3. The shortage of education resources 

In three passed decades, China’s education had developed very fast. However, 
the gap between the society’s demand for education and the resources available 
remains huge. The shortage of funding was still serious problem for rural areas, 
especially poor countryside and plagued China’s education sector for many years. With 
the largest school age population in the world, China’s education expenditure as a 
percentage of GNP had always been much lower than most other developing 
countries because governments paid a lot of  resources on economic sectors. Schools 
increasingly relied on tuition and fees and profits from school owned businesses to 
generate more fund. This brought about a great number children dropping out from 
school. There’re also discriminations against migrant children in receiving education. 
They had to pay much higher fees to get in public schools than city residents and 
 2 Xiaohua Liu?“NGOs in China: An Overview” http:/ /docs.google.com/viewer?a=v&q=
cache:SDrH6tXxOk8J:www.icfdn.org/publications/NGOsinChina-ICFWhitePaper.doc+The+rapid+
deve lopment+of+NGOs+ in+Ch ina+dur ing+the+pas t+ twenty+years+ i s+command ing+the+
world%E2%80%99s+attention.+The+reform+and+opening+up+policy+spurred+economic+growth+in+
China,+but+it+also+led+to+some+serious+social+problems,+which+the+government+itself+does+not+have+
sufficient+ability+to+deal+with.+The+government%E2%80%99s+policy+of+%E2%80%9Csmall+state,+
big&hl=zh-CN&pid=bl&srcid=ADGEESi98fti lzGMp8fTkyBDmH2Da1tt1htx0xQKVtZ5Yb5shPK_ 
vd2cAHENsAqbIZk7pQq7CguYCANCFjVodi2fijs5Z_ufQBidpgaZ0m6VmcWizK9ygVMXiNG9lRUU8EBKfm77
UObg&sig=AHIEtbR9XLXF8KWFAwZMT8Q1bACPUXr1Eg 
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meanwhile the less expensive private migrant schools did not have legal status in 
many major cities. Education quality is also significantly lower than public schools.2

Faced with these pressing social problems, Chinese government increasingly 
finds its own capability insufficient to address them. During the reform period, 
government fiscal revenue as a percentage of GNP has been decreasing rapidly, from 
30.9% in 1987 to 10.8% in 1996.  This greatly affects the government’s ability to 
provide public good. The government also realized that it’s not appropriate for it to 
manage all social affairs. To improve efficiency and effectiveness of the government, 
some of its functions had to be transferred to social organizations. As a result, since 
the 1990s, Chinese government had been advocating a “small government, big 
society” strategy. This strategy means, “The state only takes charge of matters, which 
the society cannot or will not take on, such as the courts, police, and public services. 
Society, in turn, assumes responsibil ity for the other matters and the people 
themselves would have to find solutions for social problems. The core of the strategy 
is to expand the third sector (the NGOs) to mobilize resources from society to solve 
social problems. The functional transition of the government and the rising social 
needs of society had formed an important societal base for the development of 
NGOs.  



II.GONGO:NGOwithChinesecharacteristics

The rapid development of the civil society and growth of the number of social 
organizations attracted great attention of both domestic and foreign scholars to do 
research. The first question they are faced with is if the term “NGO” which was 
prevalent in the West is suitable to describe so-called “social organization” which was 
used widely in China. So far China’s government and the Communist Party’s 
leadership have never used the term “NGO”, instead “social organizations”. It is 
widely believed that the first characteristic of NGO is that it is independent from 
governments. Therefore the closer the organization is to the government; the less 
likely it is to be a real NGO. Most outside watchers tend to divide Chinese NGOs into 
GONGOs (government organized NGOs) and grassroots NGOs. Some also judge by 
looking at whether the organization takes a bottom-up or a top-down approach in their 
internal decision making. Those taking bottom-up approaches are considered NGOs; 
the others are not. Another method of categorizing an organization is to look at its 
legal status, i.e. if the organization is registered with the Department of Civil Affairs 
as a social organization, it is considered an NGO. If the organization is registered with 
the Bureau of Industry and Commerce, it is considered a commercial entity. 
Technically, those not registered at all are considered illegal.  

But generally speaking it is widely believed that to be NGO must have three 
conditions: first, independent from government; second, autonomous in decision 
making and third, non-profit in operating.  
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Obviously the social organizations that existed in China before the reforms could 
not be called NGO because they were fully controlled by the state and served the 
state’s objectives. Even today this kind of social organization still exists widely. 
Everything they need is provided by the government, and actually these social 
organizations should be called quasi-official agencies (or quasi-official social 
organization) controlled completely by government, only under a name of social 
organizations, such as the “Chinese People’s Association for Friendship with Foreign 
Counties” under guide of the Ministry of Foreign Affairs. 

More registered social organizations are best described as government-organized 
NGOs (GONGOs). GONGOs, such as the All China Federation of Youth and the All 
China Women’s Federation are large, national-level organizations, which were founded 
by governments and receive most of funding from the government. Their staff and 
premises are also provided by government. They are still keeping close relations with 
governments, and but today they are encouraged to be more independent and 
autonomous in seeking funding, organizing activities and personnel affairs. 

Many social organizations belong to academic and professional NGOs such as 
the China Society of Southeast Asian Studies. They are founded by academics and 
professionals and just focus on their own academic and professional activities. They 
gain very little founding from government and are much more autonomous than former 
two social organizations but they must keep their activities in consistence with policies 
of government and the Party. These NGOs account for very big proportion of total 
number of social organizations 

The social organizations most analogous to Western-style NGOs are individual 
organized NGOs. They are more autonomous than others. They are usually established 
by a committed individual, who has some personal connections with the government. 
The leader also has ties with the West and knows what a difference NGOs can make 
there. The role of the leader is significant in these NGOs. They have very limited 
personals and financial resources to begin with and the leader manages to keep the 
organization running despite difficulties. Their funding mainly comes from small grants 
of international NGOs, personal savings of founders and tiny contributions from 
members. Since environment is not a politically sensitive area and Chinese government 
encourages public participation in environmental protection. The most active and 
influential individual organized NGOs are in the environmental field, such as the 
Friends of Nature and the Global Village of Beijing.  

In light of my research current social organizations in China can be divided into 
four categories: first, quasi-official social organizations; second, GONGOs, third 
academic and professional NGOs, and fourth, real NGOs. It is estimated that the first 
three categories account for 95% of total number of social organizations. Registered 
real NGOs only account for 5%. Additionally there are a great number of non-
registered NGOs in China. Because of variety of obstacles for registration they are not 
allowed to register. They are regarded unlawful but they still can operate basically 
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without intervenes from governments because most of them are very small and local. 
This kind of organization looks more like NGO, but they are not protected by laws 
and are always faced with threats of closing and banning by governments. The 
number of this kind of social organization is very difficult to count up. It is estimated 
that non-registered NGOs reach 2 million to 2.7 million.   



I I I .WhydoesChinahavesomanygovernment-
organizedandgovernment-controlledNGOsandso
fewreallegalNGOs

To answer this question we must examine China’s basic political system. In light 
of the Chinese Constitution no any opposition parties or groups are allowed to exist 
and the Communist Party of China is the sole ruling party in the country. All social 
forces must accept the leadership of the Party therefore it can’t be allowed that any 
social organization repel the Party’s leadership and keep independent. As long as 
some organization wants to be independent from government it has been considered 
to violate the basic political principle of Chinese political system. This principle is 
carried out to ensure that no any political group can constitute threat to the 
leadership position of the Communist Party of China. With rapidly growing of social 
demands which could not be met by governments, only government-organized or 
government-controlled NGOs are encouraged to be organized. At the same time a 
small number of real NGOs are also allowed to register but the fields of their 
operation are only restricted to no-political and no-sensitive fields, such as environment 
protection, poverty relieve and rescue of disasters  

In order to restrict establishment of real NGOs governments take some 
measures of restriction including laws and regulations. The theme of these laws and 
regulations is to control and restrict NGOs’ development in China. 

In 1989, the “Regulation on the Registration and Administration of Social 
Organizations” was adopted to meet the needs of the new situation in China’s NGO 
development. In 1998, it was revised and “Interim Procedures on the Registration 
and Administration of Private Non-enterprise Organizations” was promulgated. These 
two sets of regulations were used to govern the establishment and management of 
China’s NGOs.  According to China’s “Regulat ions on the Registrat ion and 
Administration of Social Organizations”, a NGO to register must first find a 
government or Party sponsor and get the i r approva l to register . After i ts 
establishment, the sponsor should continue to play a supervisory role by carrying out 
annual reviews, approving budgets and staffing plans, etc. This leads to a dual 
management system, wherein both the registration and administration department and 
meanwhi le the state or Party sponsor is responsib le for NGO registrat ion, 
administration and routine activities. For instance, the China’s Society of Southeast 
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Asian Studies, an academic NGO, must register in the Ministry of Civil Affairs and 
accept its administrative leadership, and at the same time it also must accept 
professionally supervision by its sponsor unit, the China Academy of Social Science 
which is government academic institution. This system strengthens the government’s 
supervision, management and control over NGOs. It also ensures that only NGOs in 
compliance with government policies and needs are able to register legally. 

If some one wants to establish a NGO which focuses on some political or 
sensitive fields, it may not find any government or the Party sponsor because nobody 
likes to take a political risk for it thus the NGO can’t be registered finally.  

Another important principle is the non-competition principle, which means that 
similar organizations with the same scope of business can not exist in the same 
administrative region. This stipulation protects the monopoly of those existing 
government organized NGOs and limits the establishment of new individual organized 
NGOs. 

According to these regulations, to establish a social organization, 6 criteria must 
be met: Possession of more than 50 individual members or 30 unit members, a total 
of more than 50 members are required if a social organization consists of both 
individual and unit members; possession of a standardized name and corresponding 
organizational structure; possession of a fixed domicile; possession of full-time staffs 
suitable for its business; Possession of lawful assets and sources of funding: a 
national social organization shall have a business fund of more than 100,000 Yuan, 
while a local social organization, and a trans-administrative-district social organization 
shall have a business fund of more than 30,000 Yuan; possession of the ability to 
bear civil liabilities independently. These restrictions are always obstacles for some 
NGOs to register.  

Under this management system of NGOs those NGOs which seek independent 
from governments and get rid of supervision and control by governments are almost 
unlikely to be registered. This is why there are so many GONGOs, and so few real 
NGOs in China. 



IV.Anewchallengetodevelopmentofthecivi l
societyinChina

Recently China’s NGOs are faced with more difficulty. As early as January this 
year, the Propaganda Department of Central Committee of the Party informed all 
media in China not to use the term “civil society” in news reports or to build up 
stories around the topic any more. But this directive from the authority in charge of 
ideology did not explain reasons for the ban of “civil society”. 
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By middle May this year, the answer came out. Zhou Benshun, General-Secretary 
of the CCP’s Central Commission of Politics and Law published a article “Road of 
Social Management Innovation with Chinese Characteristics,” in Seeking Truth, a 
official magazine of the Party, on May 16th  this year. It warns people to be alert 
about the “civil society.” In the article Zhou attacks the concept of “civil society” by 
calling it “a trap set by some western countries” for China. He warned people not to 
“mistrust, misrepresent” or “fall into the trap.” Zhou stresses in his article “to intensify 
and innovate social management” is not to let society take on the governments’ duty, 
but to intensify restrictions on social organizations; not to stress role of social 
organizat ions as the third sector, but to bring social organizat ions into the 
management system under the leadership of government and the Party. He criticizes 
some wording as mistake that social organizations can be identified as the third sector 
being independent from government. He said that most NGOs abroad also have 
government background and are placed under management of governments.3 Overall 
he believes that social management belongs to government duty and responsibility 
while social organizations can only play supportive role as supplement for government 
and further more under the leadership of government. 

Given only accepting the term “social organization” instead of “NGO”, banning 
the term “civil society” and calling civil society as “trap”, we can clearly find the 
leadership of the Communist Party of China is mobilizing a new campaign to block a 
trend of rapid development of civil society in current China. So far it is not clear yet 
if to oppose civil society has been set as a long-term strategy or not. If so, 
democratic reform promised by Chinese leaders will seriously be frustrated. 



V.WhyistheChineseleadershipreluctanttoaccept
civilsociety?

To oppose civil society actually is implicated to oppose NGO, since NGO is main 
mark of civil society. I am afraid there are following considerations by the government 
for not accepting NGOs. 

1. From the beginning Chinese leadership has been distrusting so-called NGOs 
which are always considered a factor of West-style democracy. It is repeated again 
and again that China is determined not to adopt the West-style democracy, and 
independence principle of NGO is also not in line with the constitution, therefore NGO 
could not be accepted.  

2. NGO is considered as threat to social stability. It is believed that over high 
social demands and expectations of the people often leads to social unrest and 
instability nevertheless the over high social demands and expectations are stirred up 

 3 http://news.163.com/11/0517/07/7487CPEI0001124J.html
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and stimulated by NGOs by holding public activities in human rights protection, social 
welfare, environment protection, etc.  

3. It is worried that NGO becomes dissidents or anti-government organizations 
which can gradually overturn and undermine the leadership of the Communist Party. 
Usually domestic NGOs kept some ties and connection with international NGOs by 
receiving founding, information and other support. Given “color revolution” taking place 
in other countries Beijing is always worried that foreign hostile forces use NGOs to 
launch a color revolution in China. 

4. Increasingly growing of popularity and contributions of NGO to common 
people possibly weakens the legitimacy of the Communist Party. Generally NGOs 
directly serve interests of the people and the public therefore NGOs can easily win 
the public welcome. The more NGO wins and the more government loses in some 
areas. If government loses its popularity too much among the people, the Communist 
Party’s legitimacy will be declined. Therefore to consolidate the ruling position of the 
Communist Party, government try its best to monopoly all opportunities to serve the 
people’s interests. That is why Zhou Benshun so much stress that social management 
belongs to government duty and social organizations (including NGOs) can’t take on 
government duty. Actually, government was placed in a dilemma: on one hand it 
understands that its management could not cover every thing with the people’s 
interests; on the other hand, it is reluctant to welcome NGOs to compete with it. In 
order to secure the legitimacy of the ruling party position the Party leadership rather 
restricts development of NGOs than supports them to play positive role in social 
management. 



V.WhatisChineseroutetodemocracy?

To raise public’s civil awareness, help NGOs grow up and promote formation of 
civil society should be a right route to mature democratic society. In China however, 
this route to democracy may not be practicable since NGOs’ development has been 
restrained and restricted. It is also difficult for GONGOs to play positive role in 
promoting democratization. 

What is the route to democracy which is adaptable to China? It is expected 
widely that Chinese democratization should start with internal democracy inside the 
Communist Party. So far there has been no real democracy inside the Party. Party’s 
elections have not been free and process of elections is controlled closely by the 
Party leadership without campaign and competition. In every election of general 
secretary in the National Party Congress always only single candidate participates in 
the election without others to compete. Party elections at local levels mostly are the 
same. Party’s internal democracy should be accepted by the Party’s leadership 
because there is no risk to lose ruling position no matter who wins election. 
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If the Party’s internal free election is carried out, gradually improved and 
perfected it will set up a good example for the public and mass and show them how 
to practice democracy. When the Party’s internal democracy has been practiced for 
some period and enough experience has been accumulated the party-outside election 
can begin to be gradually popularized nationwide. By this way Chinese democracy can 
step by step be realized smoothly and peacefully.  

But here a question is if the Party really wants to carry out the Party’s internal 
free election. I believe that there are at lest three driving forces to push the Party’s 
internal democracy: first is Party’s internal democratic faction who are actively 
promoting the Party’s internal democratic election; second, a great number of 
intellectuals who have basically reached consensus to favor the Party’s internal 
democracy first; third, the growing of public civil awareness. With development of 
market economy and rising of public education level, common people will be more and 
more understanding their own independent and equal personality, their rights, interests, 
duty and responsibility to society. Mature civil awareness which can’t be blocked will 
present requirement of democracy. I believe that these three forces will form a great 
pressure to urge the Party to open to democracy, the Party’s internal democracy first 
at lest.  









Developing Political Citizens in Australia 

Professor Dr. Murray Print* 


Democracy depends on all of us: the price of liberty is 
not just ‘eternal vigilance’, as Abraham Lincoln said, 
but eternal activity. 

Sir Bernard Crick (2008) 

We face a chal lenge in the modern world – to 
engage our citizens in order to sustain healthy democracies.
Participation in the political life of society is a fundamentally
important component of modern democracies (Crick, 2008; 
Dalton, 2004; Dewey, 1916). Yet most modern democracies 
face a significant challenge to their viability and even to 
their future sustainability due to decreasing participation by 
their citizens. Dalton (2004) argues that “This challenge 
does not come from enemies within or outside the nation. 
Instead, the challenge comes from democracy’s own 
citizens, who have grown distrustful of politicians, sceptical 
about democratic institutions, and disillusioned about how 
the democratic process functions” (p. 1). The research 
evidence indicates that disengagement is widespread 
across countr ies and across different categories of 
indicators – civic indicators (active group membership, 

 * University of Sydney, Australia 
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volunteering, community participation); political engagement indicators (media use, 
boycotting, boycotting, internet use) and electoral indicators (voting, political party 
activity). This situation faces many democracies not just those in the West. What can 
Thailand learn from the experiences of others? How do other countries, like Australia, 
build citizen awareness and engagement in their democracy? Given the challenge 
identified above how do these questions make sense for Thailand from the Australian 
experience? 



PROMOTING CITIZENSHIP IN AUSTRALIA 

Australia, one of the oldest democracies and also most multicultural countries in 
the world, faces the challenge of engaging its young citizens in order to sustain a 
healthy democracy. First we should review the concept of citizenship despite a 
widespread lack of definitional consensus. Citizenship may be seen as consisting of 
three components – civil (rights and responsibilities), political (participation and 
representation) and social (social virtues and community involvement) that allows 
citizens differential emphasis according to different contexts. Citizenship broadly then 
is the state of being a citizen of social, political, national, or community groups, as 
well as globally, which carries with it both rights and responsibilities, duties and 
privileges, guided by social virtues and encouraging active participation. Apart form a 
narrow political / legal perspective of citizenship (citizen of a nation state) one may 
view citizenship extremely broadly (e.g. citizen of Bangkok; global citizen; local 
community citizen) to include membership of almost anything (Hudson, 2000).  
The focus of this paper clearly identifies citizenship from a political and legal 
perspective. Civics may be defined as an identifiable body of knowledge, skills and 
understandings relating to the organisation and working of society, including one’s 
national political and social heritage, democratic processes, government, public 
administration and judicial system. This definition also includes regional and global 
perspectives as well. Understanding civics can be considered as an important 
contribution to effective citizenship. 

Although citizenship is a concept that has been discussed over the time since 
Plato and Aristotle, more recently it has been given a renewed attention by 
governments, NGOs and researchers. The reasons for this interest are numerous and 
include globalization and increased movements of people, concerns about civic and 
political engagement particularly amongst the young, and continuing evidence of global 
injustice and inequality. 

Within Australia we have concerns about the level of engagement of young 
citizens in our democracy. It is widely argued that healthy, sustainable democracies 
are those with high levels of citizen engagement. ie active citizens. One measure of 
engaged citizens may be seen in voting in national elections. Australia is one of the 
few countries that requires its citizens to vote through compulsory voting, reinforced 
by sanctions for non compliance. Yet the most recent estimates indicate around 1.6 
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million eligible Australians have not enrolled to vote (Australian National Audit Office, 
2010). 

While enrolment and voting is but one indicator (electoral) of engaged 
citizenship it is an essential one for a healthy democracy. It is a particularly insightful 
indicator for young people and their future electoral behaviour. All young Australian 
know that voting in Australian elections is compulsory and that the voting age 
commences at 18 years (Print, 2007, 2009). Yet in Australia of 18 year olds the 
enrolment rate is only 52%. Though this does not persist (by the time young electors 
turn 19 over 80 per cent are enrolled) it is nevertheless problematic and can lead to 
a culture of non-engagement. Consequently enrolmentrates do not achieve 90 per 
cent until electors reach their mid-30s. The Electoral Council of Australia has 
attributed this, in part, to the relatively high housing and workplace mobility of young 
adults (2010, p81) 



Active citizenship 

From a political perspective active citizenship is an important contributor to 
maintaining a healthy democracy. Where citizen participation declines the foundations 
of democracy are challenged. In the European Union, active citizenship is defined as 
“participation in civil society, community and/or political life, characterized by mutual 
respect and non-violence and in accordance with human rights and democracy” 
(Hoskins 2006). This approach focuses on three components - relationship between 
individuals and their community, democratic values, and involvement. Active citizenship 
is also a contested concept. However, reviewing the literature suggests that active 
citizenship includes: 

 ๏ Engagement and participation of people in their multiple societies 

 ๏ Participation is not only political but also about civic and civic society 

 ๏ Learning in school is part of a lifelong experience 

 ๏ Includes both active and ‘passive’ elements 

 ๏ Involves active dimensions of citizenship from skills development as well as 
a base of knowledge and understanding 

 ๏ Citizenship based on theoretical approaches from liberal, communitarian and 
civic republican traditions where activity ranges from individualistic and 
challenge driven approaches to more collective actions and approaches. 

Of course we should always ask what type of citizens do we want in our 
countries. Realistically that is the topic for many papers. 
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The school 

A widely held role for schools in a democracy is to prepare the next generation 
of engaged citizens (Crick, 1998;Dewey, 1916; Forbrig, 2005; Grossman, et al., 
2008; Print, 2001, 2007). The links between democracy and education are strong and 
well grounded in the literature. A theoretical base drawn from the works of the 
American educational philosopher John Dewey (1916) to recent comprehensive reports 
such as in England (Crick, 1998) and many others argue that citizens need to be 
educated to enable them to part ic ipate effect ively within their democracy. 
Participation, Dalton (2004) claims, is the lifeblood of democracy as it is through 
public discussion, interest and involvement in politics that societal goals are defined 
and implemented. Further, without public involvement in the process, democracy lacks 
both its legitimacy and guiding force (Crick, 1998). This means an important 
educative role for the school. 

In general research has demonstrated a positive relationship between education, 
democracy and participation. The more education one has the more likely one will be 
knowledgeable about democracy and politics and be likely to participate in democratic 
activities (Putnam, 2000).For schools in particular the literature (Dewey, 1916; Frank 
and Huddleston, 2009; Niemi&Junn, 1998; Print, 20012, 2007; Torney-Purta, et al., 
2001)argues that schools are an important source for learning about democracy by 
young people because: 

 1. Schools are a key source of learning civic competences for young people 

Civic knowledge and critical thinking can both be taught effectively through 
the curriculum in the classroom and young people can be given opportunities 
to experience democracy in action in the classroom and in the school 

 2. Schools give young people experience of public life It is in schools that 
young people experience what it is like to live and work with others in the 
public sphere 

 3. Schools are a common denominator for young people Almost everyone goes 
to school. As peoples’ lives become increasingly diverse and disconnected 
involvement in formal education and curriculum learning remains one of the 
few experiences common to the majority of young people. 

 4. Schools provide diverse citizenship learning experiences Formal and informal 
learning experiences are provided through the school curriculum to build 
citizenship 

Promoting citizenship through the national curriculum 

Key to preparing an informed, active and responsible citizenry is the active 
participation of young citizens at many levels – within classes, within schools, within 
communities, within our nation and internationally. To be effective, active citizens 
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require the knowledge and understanding of the rights and responsibilities of 
citizenship, together with the associated and necessary supporting skills, values, 
attitudes and dispositions that support effective democracy. The vehicle for young 
people to acquire the knowledge, skills and values of democratic citizenship require a 
school curriculum. 

Australia has a mixed history of promoting citizenship through schools. After a 
strong, nationalistic-oriented program in the first half of the twentieth century, political 
interest in promoting citizenship waned until the 1990s (Print, 2007; 2009). Recently 
all nine of the Australian Governments endorsed a set of national goals for schools 
that required all young Australians should become active and informed citizens as a 
result of their school experience (MCEETYA, 2008). This experience should build 
student’s appreciation of Australia’s social, cultural, linguistic and religious diversity, 
and understanding of Australia’s system of government, history and culture; develop 
commitment to national values of democracy, equity and justice, and participate in 
Australia’s civic life; work for the common good, in particular sustaining and improving 
natural and social environments, and become responsible global and local citizens. 

A set of agreed national educational goals with specific reference to citizenship, 
that school authorities are committed to implement is important. To determine if 
students are learning a subsequent curriculum driven by those goals one component 
of a national assessment program should address civics and citizenship outcomes. 
What should be the expectations of a citizenship curriculum in Australian schools or 
Thai schools? 

A citizenship curriculum should aim to: 

 I. Equip students with the knowledge, skills, attitudes, values and dispositions 
to fully participate as active citizens in their communities, the nation and 
globally. 

 II. Develop knowledge, understanding and commitment to the nation’s 
parliamentary, liberal democracy, legal system and civic life. 

 III. Develop an appreciat ion and cr i t ica l perspect ive of the r ights and 
responsibilities of citizenship and civic life nationally and globally. 

 IV. Build an understanding and appreciation of our society, a commitment to 
support ing human r ights and intercu l tu ra l understand ings and an 
understanding of our democratic heritage. 

 V. Encourage active citizenship including an appreciation of the influence of 
media and communication technologies. 

 VI. Equip students to understand global issues and the ways in which people 
cooperate, or not, at multiple levels. 
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To achieve these aims aCitizenship Curriculum should be organized around 
agreed knowledge and understandings, appropriate processes and skills and be guided 
by a set of democratic values, attitudes and dispositions. These might be represented 
as:  



Knowledge and understanding 

 a) Key elements of the political system and the processes of parliamentary 
government at local, national, international levels. 

 b) Knowledge about democracy, political parties, voting, elections and current 
political issues. 

 c) Key elements of the legal system and legal processes including constitutional 
limitations and one’s legal rights. 

 d) Rights and responsibilities of citizens (incl. human rights, social rights and 
duties) nationally and internationally. 

 e) The media and the role of the media in political and social life 

 f) History and cultural heritage including the predominant norms and values 

 g) The function and work of voluntary groups and civil society 

 h) Sustainable development locally and internationally 


Processes and skills 

There are four sets of skills that support active and engaged citizens in 
democracies: 

1) inquiry and critical thinking 

Capable of inquiring and investigating information and ideas; reflective-critical 
thinking, i.e. take conditions into consideration; appreciating power-relations in society; 
critical reflection before action, critique information in relation to citizenship. 

2) working together 

Display interest and skill in solving problems and conflict resolution through 
cooperation; capable of multiple belongings i.e. see themselves, as appropriate, as 
citizens of a locality, a state, a country and globally; demonstrate intercultural 
competence to live and work in a multicultural environment including different 
religions. 
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3) analysis 

Able to evaluate a position or decision, take a position, and defend a position on 
matters to do with citizenship and society; distinguish a statement of fact from an 
opinion; being media competent - to interpret and critique media messages, including 
the interests and value systems that are involved; monitor policies and decisions, 
including through voting; research capability, critical reflection and coping with 
ambiguity 

4) communication 

possess communication skills (to be able to present in verbal and/or written 
manner your ideas) including critical reading, debating, writing, critical listening, 
empathic and social skills; critically deconstruct history and culture. 

Values, attitudes and dispositions 

The knowledge, understandings, processes and skills of Civics and Citizenship 
are underpinned by a general sense of civic virtue and behavioural dispositions to 
participate in parliamentary, liberal democracy and community life informed by: 

 ๏ values that are the foundation of liberal democracy and parliamentary 
democracy such as freedom of expression, government by the people, 
equal i ty, ru le of law, equal i ty before the law, one vote one value, 
responsibility, accountability, common good, and 

 ๏ values of ‘civic virtue’ or citizenship in a democracy including appreciation of 
and support for, care and compassion, cultural identity and diversity, fairness, 
social justice, freedom, honesty, respecting others rights, being responsible, 
inclusiveness, equality, tolerance towards difference, peace, giving and 
contributing and valuing involvement as active citizens. 

 a) dispositions: are the likelihood or The intention to participate in the 
political community 

 b) The intention to be active in the community 
 c) The intention to participate in civil society 
 d) Intention to participate in social issues, civil society, political life, 

community life, global issues 
 e) Intention to improve society as guided by civic values and attitudes  



Curriculum applied 

In general, there is recognition in the literature that for schools to teach 
democratic citizenship effectively there is a need for learning in the classroom through 
conventional teaching - i.e. through the formal curriculum - so that young people 
develop the cognitive dimension (knowledge and understanding and skills). However, 
given democratic citizenship is also about experiencing democracy in action there is 
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also an acceptance that formal curriculum teaching is not sufficient but needs to be 
supported by opportunities to experience democracy both in and beyond the school 
so as to also address the skills and affective dimensions (attitudes, values and 
behaviours). 





















Figure 1: POLITICAL AND CIVIC LEARNING Source: Print, 2009 


If the goal is to achieve civic learning and subsequent appropriate civic and 
political behaviour research has identified four constituent parts within the school– the 
formal, informal, extra and hidden curricula (Print, 2007, 2009). The formal curriculum 
is defined as the specific school subjects taught under the control of the school 
(Print, 2007, 2009) (Figure 1). School subjects related to citizenship (civics, politics, 
legal studies) are a potentially powerful source of citizenship knowledge and skills and 
potentially good predictor of civic participation (Kahne&Sporte, 2008; Niemi&Junn, 
1998; Torney-Purta et al., 2001). By contrast the informal curriculum is defined as 
those experiences that are part of the school day (but not subjects), usually planned 
and which focus on student engagement such as student governance, clubs, 
assemblies and fundraising. The extra curriculum (after school hours) and hidden 
curricula (unknown by learners) are important though highly variable amongst 
students, difficult for the school to ‘control’ and to affect student democratic 
engagement.  

More opportunities exist to build student civic engagement with the informal 
curriculum which consists of two categories of activities – instrumental (which have a 
distinct civic outcome) and expressive (less distinct civic outcomes) (Print, 2009) 
(Figure 1). Examples of instrumental activities include student governance, student 
fundraising, school clubs, student newspapers, school assemblies and school 
excursions (though these are often part of the formal curriculum when they are 
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fieldwork components of subjects). McFarland and Thomas (2006) suggested that 
expressive activities (sports, orchestra) tend to have insignificant, or even negative, 
effects on potential student political participation. In the context of the school, a 
combination of the formal and informal curriculum may produce political and civic 
learning that, in conjunction with non-school factors, can build civic action as students 
and later political engagement as adults. 

Through an explicit combination of the informal and formal curricula schools can 
engage young people as active citizens with opportunities to: 

๏ develop social and personal relationships 

๏ express their views and opinions 

๏ take part in decision-making 

๏ become involved in positions and roles that have responsibilities 

As the IEA CIVED study noted ‘schools that model democratic values by... 

inviting students to take part in shaping school life are most effective in promoting 

civic knowledge and engagement... and [students in the school] are more likely to 

expect to vote as adults than other students’ (Torney-Purta et al., 2001). 


Conclusions: Obstacles / promoting citizenship 

What can Thailand learn from promoting factors or reducing obstacles impeding 
citizen politics from the Australian experience in schools? 

First, the history of democracy demonstrates that active, engaged citizens are 
important to sustaining a healthy democracy. Schools play a vital role in contributing 
to developing democratic citizens. A comprehensive national educational policy will 
help promote active citizenship. 

Second, the school curriculum is highly significant in determining what a school 
can contribute to building democratic citizens. All students should experience a 
national curriculum that provides opportunities for building citizenship.A specific 
citizenship curriculum is needed as in the case of Australia. 

Third, to promote citizenship this curriculum should be national in nature and 
developed specifically to build the necessary knowledge, skills values and attitudes for 
active citizenship. Determining what knowledge, skills and values should constitute that 
curriculum is a potential obstacle if not well conceptualized or is subject to excessive 
politicization. 

Fourth, an explicit combination of formal and informal curriculum – how to blend 
and mutually reinforce each other - can be a problem and an obstacle to building an 
effective citizenship program in schools. This has somewhat been the case in Australia 
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and we are now seeking ways to blend these complementary sources into a more 
effective citizenship –building experience for students. 

Fifth, any curriculum in schools is only as effective as the teachers who 
implement it. Teachers need to be qualified in civics and citizenship or a clear 
potential problem will emerge as no matter how brilliant the citizenship curriculum if 
there are not qualified, enthusiastic teachers to teach the curriculum it will be 
unsuccessful. All of the above factors require clear and deliberate educational policy 
to be applied if they are to promote active citizenship rather than obstacles. 
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Citizen Assessment of Democracy 

Andrew Ellis* 

The estab l ishment and/or re -estab l ishment of 
democratic forms of government in the last few decades, 
coupled with a significant increase in democracy and 
governance support, have triggered an enormous interest 
in assessing, analysing and measuring democracy and 
governance.  Many measures and assessment tools have 
been developed around the world. International IDEA is a 
global institution supported by 27 governments around the 
world whose mission is to support locally owned and 
sustainable democrat ic change worldwide, and has 
developed a reform-oriented assessment framework 
intended to support the efforts of citizens in evaluating the 
quality and performance of their own democracies. This 
framework contains two complementary methodologies: 
State of Democracy (SoD) for use at national level, and 
State of Local Democracy (SoLD) for use at local level. 

S oD a n d S o LD a r e n o t d e s i g n e d t o a s s e s s 
democracy through a quant i tat ive ‘ t ick the boxes’ 
approach.  While ‘football league table’ type scoring of 
democracy can be extremely useful for political science 

 * Director for International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA) 
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analysis, it is often nothing like as effective in encouraging the development and 
debate of citizen led reform agendas which can lead to actual democratic change. 

Launched in 2000, SoD has been applied by a variety of actors in 25 countries 
worldwide to date. Its development continues to benefit from the State of Democracy 
Network formed by teams from across the globe. A regional centre for citizen 
assessment initiatives in Asia and the Pacific has been established at the University of 
the Philippines National College of Public Administration and Governance in partnership 
with International IDEA. The objective and approach of SoD and SoLD is to enable 
citizens to be the ones who make judgments about the quality and performance of 
their democracies, and to support citizens in mounting reform agendas to address 
identified democratic deficits.  

The assessment frameworks, like all of International IDEA’s approaches
to

democracy building, are based on the following fundamental principles:  

 ๏ Democratisation is a complex
process that requires time and patience; and  
all democracies have to continually strive—at varying degrees—to perfect it;  

 ๏ Democracy is not achieved through elections
alone;  

 ๏ Democratic practices can be compared
but
not
prescribed;  

 ๏ Democracy is built from within societies; and therefore cannot
be
imported,



or
exported,
but
can
be
supported.



DISTINGUISHINGFEATURESOFTHESoDANDSoLD
ASSESSMENTFRAMEWORKS

 ๏ Founded on cleardemocratic
principles of “popular control” and  
“political equality” among citizens; 

 ๏Flexible in that they can be used in
whole,
in
part
or even targeted to  
specific topics of interest; 

 ๏ Clearly defines the mediating
values against which democratic institutions &  
processes are assessed (i.e. participation, authorisation, representation, 
accountability, transparency, responsiveness and solidarity); 

 ๏Universal
in
application and can be used in both developed and developing  
countries alike;  

 ๏
Local
leadership
&
ownership of the assessment process is key to the  
assessment; 
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 ๏Comprehensive in that it links democratic principles, mediating values with  
institutions and processes; and assesses formal institutions against practice; 

 ๏
Oriented
towards
action
and
reform. 



OVERVIEWOFTHESoDASSESSMENTFRAMEWORK









DISTINGUISHING FEATURES OF THE SoD AND SoLD ASSESSMENT FRAMEWORKS 
 

 Founded on clear democratic principles of “popular control” and “political equality” 

among citizens; 

 Flexible in that they can be used in whole, in part or even targeted to specific topics of 

interest; 

 Clearly defines the mediating values against which democratic institutions & processes 

are assessed (i.e. participation, authorisation, representation, accountability, transparency, 

responsiveness and solidarity); 

 Universal in application and can be used in both developed and developing countries 

alike;  

 Local leadership & ownership of the assessment process is key to the assessment; 

 Comprehensive in that it links democratic principles, mediating values with institutions and 

processes; and assesses formal institutions against practice; 

 Oriented towards action and reform. 
 

OVERVIEW OF THE SoD ASSESSMENT FRAMEWORK 
 

1. CITIZENSHIP LAW & 
RIGHTS 

 
1.1 Nationhood & 

Citizenship: Is there 
public agreement on a 
common citizenship 
without discrimination? 

 
1.2 The Rule of Law & 

access to Justice: Are 
State & society 
consistently subject to 
the law? 

 
1.3 Civil & Political Rights: 

Are civil & political rights 
equally guaranteed for 
all? 

 
 
1.4 Economic & Social 

Rights: Are economic 
and social rights equally 
guaranteed for all? 

 
 

2. REPRESENTATIVE & 
ACCOUNTABLE 
GOVERNMENT 

 
2.1 Free & Fair elections:  

Do elections give people 
control over 
governments & their 
policies? 

 
 
2.2 The democratic role of 

political parties: Does 
the party system assist 
the working of 
democracy? 

 
2.3 Effective & 

Responsive 
government: Is 
government effective in 
serving the public and 
responsive to its 
concerns? 
 

2.4 The democratic 
effectiveness of 
parliaments: Does the 
parliament or legislature 
contribute effectively to 
the democratic process? 

 
2.5 Civilian control of the 

military and police: 
Does the parliament or 
legislature contribute 
effectively to the 
democratic process? 

 
2.6 Integrity in public life: 

Is integrity in the conduct 
of public life assured? 

3. CIVIL SOCIETY & 
POPULAR 
PARTICIPATION 

 
3.1 The Media in a 

democratic society: 
Do the media operate 
in a way that sustains 
democratic values? 

 
3.2 Political 

Participation: Is there 
full citizen 
participation in public 
life? 

 
3.3 Decentralization: 

Are decisions taken at 
the level of 
government which is 
most appropriate for 
the people affected? 

4.  DEMOCRACY 
BEYOND THE 
STATE 

 
4.1 External influences 

on the country’s 
democracy: Is the 
impact of external 
influences broadly 
supportive of the 
country’s democracy?  

 
4.2 The country’s 

democratic impact 
abroad: Do the 
country’s international 
policies contribute to 
strengthening global 
democracy?  

OVERVIEWOFTHESoLDFRAMEWORK

 ๏ Focus on the performance
of
local
institutions in delivering democracy and  
examines both institutions and process dimensions;  

 ๏Participatory
research
approach by involving citizens and local key actors  
such as politicians, civil society, local authorities 
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 ๏ Three components covering a total of 18 sub-components: 

 
The
Context: The specific context in which we are to evaluate the 
performance of local democracy 

 
Representative
Democracy: Assesses the institutional infrastructure of 
local democracy 

 
Participatory
Democracy: Examines the participatory features at the 
local level and any limitations to citizen participation 



SoDINACTION–THEPHILIPPINES

The final report of the 2005 assessment in the Philippines focused on Social 
and Economic Rights effectively communicated a particular story about democracy that 
has been forged through national consensus. The report assessed the situation in the 
Philippines with regards to education, shelter, food, health and the environment.  
The aim was to present a consolidated report that would inform government officials, 
civil society organizations, and the academic community with regards to the fulfillment 
of these rights in the country.  

“In the Philippines there are already many advocacy groups that are pushing 

for reforms in the areas of social and economic rights, but most of them are 

focused on one issue, such as health. The assessment contributed with a broader 

perspective,” says Ramon Fernan, one of the lead researchers of the assessment and 
a member of the State of Democracy Network. 

The assessment report concluded that while the government can be said to be 
formally respecting these rights, they do not have the resources to ensure their 
fulfillment or enforcement. When it came to environmental issues, it became evident 
that the report was one of the first to cover this new area of focus in the country.  
Legislators working with environmental issues therefore found the report particularly 
useful, according to Fernan. 

In general, the report constituted a first step at attempting to build indicators 
for economic and social rights that would be acceptable to all sectors, including the 
government.  This is also the main impact of the report according to Fernan: 

“Its point about a system of rights-based indicators was well received by both 

government and civil society groups and the assessment is therefore an important 

tool for evidence-based advocacy.” 

While the report has yet to result in any direct reforms, it does contribute to the 
agenda setting by recommending a rights-based system of indicators as a complement 
to other indicators of development. It may therefore serve as a guide for 
development agencies and donors alike. When it comes to the report having a direct 
impact on reform, Fernan argues that this goes beyond the actual report: 
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“The report is contributory to an effort made by civil society organizations and 

academics, and it is this cumulative effort that will lead to reform as there is power 

in numbers.” 



SoDINACTION–ZAMBIA

In the early 1990s Zambia successfully transitioned from being a one-party state 
to multi-party democracy. Since then, Zambia remains one of the very few Southern 
African countries to experience peaceful alternation of power between opposing 
parties. Zambia’s commitment to democracy can be seen by its willingness to subject 
itself to an African Peer Review Mechanism; and the engagement of citizens in the 
political process which, to give one example, prevented the then President Chiluba 
from amending the constitution in 2001 so he could seek a third term in office. 

Conducted by the Department of Political and Administrative Studies of the 
University of Zambia and the Foundation for Democratic Process, the Zambia State of 
Democracy (SoD) Assessment is nearing completion and its draft conclusions and 
findings are being shared with key stakeholders at national and district levels.  A 
workshop in Lusaka on 10 August 2011 looked at the major issues revealed during 
the assessment process. These include concerns about economic and social rights – 
which were considered by some to exist more in theory than in practice – and the 
lack of citizen access to justice, especially by the poor. Other issues discussed were 
the influence of donors on Zambia’s democracy and how this has trespassed on local 
ownership of the democratization processes. As for the participation of women in 
democratic processes, it was concluded that there is still significant room for 
improvement. 

One of the participants at the Lusaka workshop commented that “The issues of 
democracy are delicate and that is why we need processes like this to keep us in 

check”. The assessment findings contribute to defining pathways to improve the 
quality of Zambian democracy, including the inevitable process of building a new 
constitution. 
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FURTHERINFORMATION

The full assessment framework and the search questions can be accessed at  
<www.idea.int/sod>.

The SoD Handbook in English can be downloaded at <www.idea.int/publications/aqd/
index.cfm>.  A translation into Thai is anticipated shortly.   

The SoLD Handbook can also be downloaded from <www.idea.int/publications>. 

For more information about citizen assessment of democracy generally, visit  
<www.idea.int/sod> and <www.citizensdemocracy-aspac.org>













ความเป็นประชาชนพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง

Michael Volpe* 




ส่วนที่1:บทนำ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ก็เพื่อเป็นการอธิบายงานเขียน

วิชาการต่อการทำหน้าที่ประชาชนพลเมือง การมีส่วนร่วมของ

พลเมืองและการศึกษาการทำหน้าที่การเป็นพลเมือง 

แนวทางอันเป็นหลักสำคัญการประชุมของสถาบันพระปก-

เกล้าฯ ในอันดับต่อไปก็เพื่อที่จะสำรวจวิธีการในการส่งเสริมให้มี

การมีส่วนร่วมในทางพลเมืองและเป็นประชาชนที่มีความ 

รับผิดชอบในความเป็นพลเมืองของสังคมมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้

จะ ทบทวน โดยศึกษาพิจารณา ผลงานทางวิชาการในหลายพื้นที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ซึ่งรวมถึง :  

 • การจำกัดความและคำศัพท์เฉพาะทาง มีหลายคำจำกัด

ความของความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาสังคม และมีความคิดที่ไม่ลงรอยในวิธี

การที่นำมาใช้จำกัดความ มันถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจ

ขอ้ถกเถยีงเหลา่นี ้เนือ่งจากการจำกดัความของคำเหลา่นี ้

มีผลกระทบต่อวิธีการที่นำไปใช้ศึกษาและการนำไปใช้

อภิปราย 

 * Ph.D. Student, George Mason University.
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 • ทฤษฎีของความเป็นประชาชนและการมีส่วนร่วมของพลเมือง มีทฤษฎีจำนวนมากเกี่ยว

กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาสังคม ทฤษฎีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะชี้แจงระบุผล

ประโยชน์ของความมีส่วนร่วมของพลเมืองประชาสังคม และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลที่จะมามีส่วนร่วมในทางประชาสังคม  

 • การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพลเมือง, การมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาธิปไตย  

งานเขียนวรรณกรรมวิชาการในด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

อธิบายหลายวิธีการที่จะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพในเชิงประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม  

นักวิชาการบางท่านโต้แย้งว่า การมีส่วนร่วมของสังคมของประชาชนในบางรูปแบบ 

อาจเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย  

 • สถานภาพของความมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมือง มีหลายๆ มุมมองที่หลากหลายต่อ

สภาพของการมีส่วนร่วมทางพลเมืองทั่วโลก นักวิชาการบางท่านยืนยันว่าระดับความ

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทางประชาสังคมในหมู่เยาวชนจะเท่ากับหรือสูงกว่าคนรุ่นที่ผ่านมา

ขณะที่หลายๆ ท่านเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางพลเมืองกำลังลดลง 

 • การศึกษาทางพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมือง มีงานเขียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาทางพลเมืองของเยาวชน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในเวลาต่อมา มีการโต้ เถียงอภิปรายในงานเขียนวิชาการที่ เกี่ยวกับ  

องค์ประกอบหลักของการศึกษาทางพลเมืองสามประการ คือ การศึกษาทางพลเมือง  

(ความรู้ทางพลเมือง ทักษะทางด้านพลเมือง และการบริการสาธารณะ), ผลกระทบที่

เป็นอิสระ และความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ  

ขณะที่นักวิชาการบางคนยืนยันว่า ความรู้ของพลเมืองมีผลกระทบในเชิงบวกและถือว่า 

เพียงพอแล้ว นักวิชาการท่านอื่นๆ กลับโต้แย้งว่า การบริการสาธารณะเป็นสิ่งเดียวที่ถือเป็น 

ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือในการมีส่วนร่วมในอนาคต และควรถือให้ป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษา

ทางพลเมือง 



ส่วนที่2:คำจำกัดความ

ในการที่จะสำรวจเพิ่มเติมวรรณกรรมงานเขียนทางวิชาการอย่างละเอียดในเรื่องของความ

เป็นประชาชนพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือ การกำหนด

เงื่อนไขหลักบางประการ 

ประชาชนพลเมือง  

ความหมายของความเป็นพลเมืองอยู่หลายความหมายในทางงานเขียน วรรณกรรมทาง 

วิชาการ คำจำกัดความเหล่านี้แตกต่างกันไปในระดับของความรับผิดชอบและความมีส่วนร่วมของ
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ประชาสังคมที่พวกเขาคาดหวังจากสมาชิกของสังคม มีความหมายที่แคบของความเป็นประชาชน 

ซึ่งรวมถึง การปฎิบัติตามกฎหมาย, การออกเสียงลงคะแนนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ

เคารพ ความเป็นประชาชนพลเมืองสามารถที่จะจำกัดความไว้อย่างกว้าง โดยหมายถึงความ

ผูกพันในชีวิตของประชาสังคมและการเมืองและการวิพากษ์วิจารณ์และการดำเนินการในการ

สนับสนุนความยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน (Kahne & Westheimer, 2004) นอกจากนี้ 

ยังมีประเภทกลางของการเกี่ยวข้องของพลเมือง ที่มุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน

หนึ่งเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นและนำไปสู่การเป็นประชาชนที่ดีเพื่อส่งเสริมสาธารณะที่ดี   

หมวดหมู่ของความเป็นพลเมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมทางประชาสังคมที่เป็น

ธรรมชาติและ โดยปกติจะมีผลทิ้งไว้ซึ่งการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

และสังคม  

ความจำกัดความของความเป็นพลเมืองที่บุคคลหนึ่งนิยาม โดยปกติแล้วมักจะเชื่อมโยงไป

กับความคิดเห็นในปรัชญาทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ นักอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะนิยามความ

หมายของความเป็นพลเมืองในแนวที่แคบในขณะที่ ผู้มีแนวคิดแบบหัวก้าวหน้า PROGRESSIVES 

รวมคำจำกัดความของแนวความคิดความเป็นพลเมืองไว้ในแง่ของความเป็นธรรมทางสังคมและ

การวิจารณ์ทางสังคม (Social Justice and Social Critique) วิธีการที่สังคมกำหนดความเป็น

พลเมืองนั้น มีผลกระทบที่สำคัญต่อการศึกษานโยบายและกลยุทธที่สังคม นำมาใช้ เพื่อส่งเสริม

ความมีความเกี่ยวร่วมของพลเมือง  

การมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมือง 

การเกี่ยวร่วมหรือการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองนั้น หมายถึง งานกิจกรรมอาสาสมัคร

ที่ได้รับการจัด เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้อื่น (Verba และ Nie, 1972) ซึ่งรวมไป

ถึง”การบริจาคปัจจัยทรัพยากรประเภทต่างๆ แก่ บุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือสมาคมใดๆ แต่ละ

กลุ่มสมาคมหรือองค์กร” (Et Al Mcbride. 2006)การมีส่วนร่วมของพลเมือง จะแตกต่างจาก

พฤติกรรมสาธารณะชนิดอื่นๆ เนื่องจากมันถูกมุ่งเน้นไปยังการส่งเสริมการทำสาธารณประโยชน์

และเป็นการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้องกับการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรสาธารณะ (Wuthnow, 1991)  

กิจกรรมต่อสังคมของพลเมืองไม่จำเป็นต้องหมายความว่า กิจกรรมนั้นจะต้อง ไม่เกี่ยวข้อง

กับพรรคการเมือง (Nonpartisan) ในความเป็นจริง การเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มพวก

ในทางการเมืองนั้น โดยมากจะได้รับการสนับสนุนภายในองค์กรประชาสังคม การศึกษาพบ

ว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นถือเป็นการเมืองโดยธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากคนแสดงความ 

คิดเห็นทางการเมืองของพวกเขาและหยิบยกสาเหตุทางการเมืองของพวกเขาผ่านช่องทางประชา

สังคม   

“มุมมองทั่วไปก็คือการเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและประโยชน์ของตนเองเป็นภาพสะท้อน

ของการต่อสู้ที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” (Et Al Jenkins. 

2003)   
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ความผูกพันทางการเมือง หมายถึงพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการและการตัดสินใจ

ของสาธารณะใน ทางนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง และในทางกฎหมาย ตุลาการ นิยามทั่วไปของ

ความผูกพันทางการเมืองคือ “กิจกรรมที่มีเจตนาหรือผลของการกระทำที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลไม่ว่า

โดยตรงโดยมีผลกระทบต่อการทำหรือการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะ หรือโดยอ้อมโดยที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกของผู้ที่กำหนดนโยบายเหล่านี้” (Verba, Schlozman และ Brady 1995) 

พฤติกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนและกิจกรรมสังคมอาสาสมัคร การเป็น

สมาชิกในกลุ่มทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อพรรคการเมืองหรือสาเหตุทางการเมือง และให้บริการต่อ

คณะลูกขุน (Et Al Mcbride. 2006) บางรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดขึ้นผ่าน

ช่องทางสถาบันอย่างเป็นทางการ เช่นการลงคะแนนและการรณรงค์ อย่างไรก็ตาม แนวการ

ปฏิบัติ ของการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น

การเข้าถึงชุมชน, การติดต่อกับผู้นำชุมชนและมีส่วนร่วมในการคว่ำบาตรหรือการประท้วง 

(Brady, 1999)  

มีความแตกต่างบางอย่างที่สำคัญต่อวิธีการที่การมีส่วนร่วมของพลเมือง  
ถูกกำหนด  

หนึ่งในนักวิชาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมือง โรเบิร์ต 

(Robert Putnam, 2000) ได้ให้มุมมองการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองว่า เป็นการร่วมเป็น

อาสาสมัครในองค์กรและสมาคมที่ทำหน้าที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่

กิจกรรมโบว์ลิ่งลีก จนไปถึงกลุ่มผู้ค่อยจับตาเพื่อชุมชน, ชมรมหนังสือ บริดจ์คลับ ฯลฯ คนอื่นๆ

ถือการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมือง ดังการกินความครอบคลุมถึงรูปแบบความผูกพันและมี

ส่วนร่วมที่เป็นรูปแบบที่ไม่เกี่ยวกับ และเกี่ยวกับทางการเมือง (Mcbride, 2006) 

นักวิชาการบางคนยืนยันว่าขณะที่ทั้งสองแนวคิดอาจจะแตกต่างในแนวความคิด, เส้นแบ่ง

ระหว่างสองแนวคิดดูจะเบลอมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเห็นขัดแย้งไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่ควรจะถูก

ติดป้ายว่าเป็นการมีส่วนร่วมของพลเมือง มุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสอง

ค่าย ค่ายหนึ่งโต้แย้งว่า การมีส่วนร่วมของพลเมือง กินความไปถึงการทำกิจกรรมสาธารณะทั่วไป 

(รวมถึงการเดินหรือวิ่งเพื่อการกุศล, ปิกนิก, โบว์ลิ่งคลับ ฯลฯ “(Putnam, 2000) กลุ่มอื่นๆ มอง

กิจกรรมอาสาสมัคร เฉพาะในกิจกรรมการอาสาสมัคร ในองค์กรที่ทำส่งผลทางการเมืองเช่น 

กลุ่มสิ่งแวดล้อม, องค์กรต่อต้านการทำแท้ง, หรือองค์กรเผยแพร่คริสเตียนท้องถิ่น ที่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของพลเมือง (James Youniss, Interview, 2011)  



ส่วนที่3:ทฤษฎีความมีส่วนร่วมของพลเมือง

ทุนการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาก ตั้งแต่หนงัสอื

ของ Robert Putnam ที่มีอิทธิพล ชื่อว่า Bowling Alone ป ี2000 ที่ เขาได้ชี้ ว่าการม ี

สว่นรว่มในสงัคมของประชาชนในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ไดล้ดลงเมือ่เทยีบกบัคนยคุรุน่กอ่นหนา้
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โดยหนังสือ Putnam นำไปสู่การอย่างมีนัยสำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองหลายๆ มุมมองในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมของพลเมือง ได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม ระบุ ครอบครัว เพื่อน ชุมชนท้องถิ่น และบรรทัดฐานและ 

ค่านิยมของสังคมในวงกว้าง เป็นอิทธิพลที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของพลเมือง มันส่งผลให้เกิด

การเชื้อเชิญเพื่อนบ้านหรือเพื่อนคนอื่นๆ ให้มีการเข้าร่วม หรือบริจาคเงิน หรือการที่ผู้ปกครอง 

ส่งผ่านความรักในการมีส่วนร่วมในประชาสังคมของพวกเขาไปยังบุตรหลานของพวกเขา นอกจาก

นี้ยังอาจรวมถึงกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบและเสรีภาพที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญที่ ช่วยทำให้

การขัดเกลาประชาชนสู่สิทธิและความคาดหวัง (The Rights And Expectations) ของพลเมือง 

ทฤษฎีทางวัฒนธรรมทำการสำรวจการเชื่อมโยง ระหว่างวัฒนธรรมบรรทัดฐานและค่านิยม 

และความมีส่วนร่วมของพลเมือง แนวคิดก็คือ เมื่อบรรทัดฐานและค่านิยมที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม

ของประชาสังคมได้ถูกบ่งชี้ โปรแกรมและนโยบายจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่า

เหล่านี้ในหมู่ประชาชน นอกจากนี้ พวกนักทฤษฎีทางวัฒนธรรมยังมองไปที่กระบวนการของการ

ขัดเกลาทางสังคมที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของพลเมืองมากขึ้น พวกเขามองค่านิยมที่ถูกส่งผ่านใน

ระหว่างเพื่อนและจากพ่อแม่แก่เด็กรวมทั้งวิธีารมีส่วนร่วมของประชาสังคมก่อนหน้านี้ ที่นำไปสู่

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในอนาคต ทฤษฎีทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังสำรวจความเชื่อมโยง

ระหว่างเหตุการณ์ที่จุดประเด็น เช่น สงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์ 9/11, การเปลี่ยน 

ค่านิยม และระดับความผูกพันการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Metz & Youniss, 2003) 

ทฤษฎีวงจรชีวิตของการมีส่วนร่วมของพลเมือง ได้โต้แย้งว่า การมีส่วนร่วมผูกพันนั้น ขึ้น

อยู่กับช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งคนที่อายุน้อยกว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นอาสาสมัครในจำนวนที่สูงขึ้น

จนเมื่อเข้าถึงวัยรุ่นตอนปลายและยุค 20 ตอนต้น ณ จุดนี้ การมีส่วนร่วมของพลเมืองจะลดลง

และยังคงลดลงจนถึง วัย 20 และ วัย 30 โดยในช่วงวัย 40 การเกี่ยวพันทางสังคมของพลเมือง 

จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และจะถึงจุดที่มีความนิยมสูงสุดในช่วงกลางวัย 40 หลังจาก วัย 40 จะมี

การลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวัย 60 หลังจากนั้นก็จะมีการลดลงสม่ำเสมอตลอด  

วัย 60s และ 70s ตอนปลาย บรรดาทฤษฎีวงจรชีวิตกล่าวว่าความผันผวนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอายุที่

ชื่อมต่อกับช่วงเวลาว่างของบุคคลคนนั้น  

ในช่วงวัย 20 และวัย 30 การมีส่วนร่วมในสังคมของประชาชน จะลดลง เพราะพวกเขา

ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างตัวเองในอาชีพของตนและยังต้องดูแลเลี้ยงดูลูกเล็ก Glaeser, Laibson 

และ Sacerdote (2000) พบว่าลักษณะเส้นโค้งของวงจรชีวิตของการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น 

อาจจะมีรูปร่างระฆังแทนด้วยว่า วัยกลางคนเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ใน

วัย 20 หรือมากกว่า 60 

นักทฤษฎีที่ใช้ทฤษฎีทรัพยากรเป็นพื้นฐานนั้น แย้งว่า การมีส่วนร่วมของประชาสังคม 

ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่คนคนหนึ่งมีอยู่ ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงเวลา เงินและทักษะที่จำเป็นในการ
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มีส่วนร่วมในทางสังคม Youniss และ Yates (1997) ชี้ว่า “ในขณะที่มันเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจัย

อื่นๆ อาจผลักดันให้ใครบางคนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ความสนใจ และความ

เข้มข้นของการเกี่ยวโยงกับกลุ่มพรรคการเมืองนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อให้ข้ามไป ระหว่างความ

สนใจและการปฏิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรบ่อยครั้งมักจะได้รับการอ้างถึงว่า เป็นเหตุผลว่า

อัตราการมีส่วนร่วมของพลเมืองต่ำกว่าในหมู่คนยากจน เมื่อเทียบกับ ในหมู่ชนชั้นกลางและ 

คนร่ำรวย  

การศึกษาหลายๆ ประเภท ได้ชี้ให้เห็นว่าคนยากจน ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เนื่องจากพวกเขามักจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง เพื่อที่จะหาเงินได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว

ของพวกเขา นอกจากนี้ยังต้องใช้การขนส่งสาธารณะและอยู่ห่างไกลจากสถานที่ของการจ้างงาน 

ซึ่งส่งผลต่อการลดจำนวนเวลาที่สามารถมีส่วนร่วมในแง่ประชาสังคม   

ทฤษฎีโครงสร้างความผูกพันมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น ได้แย้งว่า โครงสร้างของรัฐ 

เศรษฐกิจสังคมและสภาพสังคม, และโครงสร้างระบบโลก ทั้งหมดนั้นมีผลกระทบกับจำนวนของ

สมาคมและองค์กรประชาสังคมที่ เกิด ในงานศึกษาความมีส่วนร่วมของพลเมืองในช่วง

ประวัติศาสตร์ช่วงต้น Skocpol (1999)ได้สรุปว่า เพื่อให้สมาคมอาสาสมัครต่างๆ เพิ่มจำนวน 

ขึ้นนั้น อย่างน้อย 20% ของประชากรชายวัยผู้ใหญ่ต้องมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ 

นอกเหนือจากการเกษตร เพื่อให้พวกเขามีเวลาว่างมากพอที่จะมีส่วนร่วมทางการเป็นพลเมือง 

เธอยังระบุถึงจุดพลิกผันอันหนึ่ง ซึ่งกลุ่มสมาคมอาสาสมัครที่มีจำนวนน้อยนั้นได้กระจายระเบิด

ออกเป็นองค์กรต่างๆ ในแทบทุกประประเภท เธออธิบายว่าจุดเปลี่ยนนี้ เนื่องมาจากปัจจัยหลาย

ประการ กล่าวคือ รูปแบบการแพร่กระจายของสมาคมอาสาสมัครและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กิจกรรมที่สำคัญเช่นสงครามกลางเมืองของชาวอเมริกัน รวมถึงสงครามเวียดนามและเหตุการณ์ 

9/11 ได้เล่นบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งยวดในความสัมพันธ์สมาคมของพลเมืองใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของรัฐบาลยังมีผลกระทบต่อรูปแบบและจำนวนของสมาคม 

(Skocpol & Fiorina) 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (CIVIC EDUCATION) 

ทฤษฎีพลเมืองศึกษาเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองศึกษาและต่อมาการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง, และวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมทางพลเมือง  

การศึกษาจำนวนมากได้เสนอว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและกระบวนการบริการสาธารณะ  

ได้ทำให้ระดับการมีเข้าร่วมกิจกรรมของพลเมืองสูงขึ้นในภายหลัง ทฤษฎีได้ระบุถึงปัจจัยทางการ

ศึกษาหลายประการที่ขับดันการศึกษาการมีส่วนร่วมของพลเมือง สิ่งเหล่านี้รวมถึงหลักสูตร 

การเรียนการสอน รูปแบบการสอน, บริบทของครอบครัวและบริการการเรียนรู้ โดยมีสาม 

องค์ประกอบของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง นั่นคือ การเพิ่มพูนความรู้ของระบบการเมืองและ

ขั้นตอนกระบวนการ การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นประชาสังคมและการให้

โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพลเมืองเทศบาลและสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการมี

ส่วนร่วมและโครงสร้างของระบบและหน้าที่ของมัน (Youniss & Yates, 1997). 
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ส่วนที่4:การเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของพลเมือง
การเป็นประชาชนของสังคมและประชาธิปไตย

ความสนใจจำนวนมากในเชิงวิชาการได้มุ่งเน้นที่จะสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วน

ร่วมของพลเมือง การเป็นประชาชนของสังคมและประชาธิปไตย มุมมองกระแสหลักในงานเขียน

วิชาการนั้น คือ การมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีสุขภาพดี การมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมืองได้เอื้อประโยชน์ต่อระบอบ

ประชาธิปไตยในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการเป็นทางสู่การให้ใช้สิทธิของพลเมือง เป็นโรงเรียนเพื่อ

ประชาธิปไตย เป็นสุนัขเฝ้าบ้านเพื่อคอยจับตากิจกรรมของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่

จำเป็นมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้จัดหา เป็นผู้สนับสนุนความมุ่งมั่นเพื่อชุมชน และเป็นวิธีหนึ่งที่ถือ

เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ส่วนรวม 

Putnam และนักวิชาการท่านอื่นๆ ได้แย้งว่า ระบอบประชาธิปไตยที่สดใส จำเป็นต้องใช้

การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระดับที่สูง ขณะที่นักวิชาการส่วนใหญ่ เชื่อว่าการมีส่วนร่วม 

ของพลเมืองและประชาสังคมนั้น น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย  

นักวิชาการบางท่านแย้งว่าบางรูปแบบของการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นกลับเป็น 

การมีส่วนร่วมของพลเมืองต่อประชาธิปไตย 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ถูกกำหนดว่าเป็นสิทธิและความรับผิดชอบในทาง 

รัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมของพลเมืองถือเป็นนำไปบฏิบัติการใช้สิทธิของตนเป็นในฐานะพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย องค์กรประชาสังคมได้เปิดช่องทางในเชิงสถาบันให้กับประชาชน เพื่อที่

จะใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อชีวิตทางสังคมและการเมือง ผู้คนเข้าร่วมสมาคมที่มี

การจัดหาทรัพยากร องค์กรและโอกาสในการใช้สิทธิ ในการรวมตัวกัน ในการยื่นคำร้องทุกข์ ใน

การแสดงออกและการพูดอย่างเสรี การใช้สิทธินี้เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงความ

ผูกพันการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อประชาธิปไตย 

การมีส่วนร่วมของพลเมืองจะช่วยให้ประชาชนพัฒนาทักษะและความสามารถมากขึ้นเพื่อ

ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในทางการเมือง สมาคมอาสาสมัครได้ถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะส่ง

ผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยเพราะพวกเขามีการก่อตั้งตาม

ลักษณะองค์กรที่คล้ายคลึงกัน  

ลักษณะภายในองค์กรของสมาคม มักจะคล้ายกับรัฐบาลประชาธิปไตยทั้งในโครงสร้างและ

กระบวนการการทำงาน ซึ่งจะมีตัวแทนที่ได้รับเลือกดำเนินงาน เพื่อที่จะดำเนินงานแต่ละวันและ 

ดูแลประเด็นสำคัญขององค์กร โดยได้รับเลือกจากสมาชิก พวกเขาช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนใน

วิธีการและเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังช่วยคนในการพัฒนา

ทักษะขององค์กรเพื่อที่จะใช้งานในทางการเมือง สุดท้ายนั้น สมาคมย่อมมีกฎหมาย พิธีกรรม

และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเป็นสาธารณรัฐ, ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ระบบสาธารณรัฐนิยม (Republicanism) ได้สร้างความสำคัญของกลุ่มประชาชนที่
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อาศัยพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ, เข้าใจสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองและการมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขันในการเมือง (Skocpol & Fiorina, 1999) 

ภาคประชาสังคมที่แข็งแกร่งสามารถกดดันให้รัฐบาลตอบสนองและมีความรับผิดชอบได้ดี

กว่า ประชาสังคมสามารถรวมกลุ่มและติดต่อสื่อสารความสนใจต่างๆ และใช้ฟังก์ชั่นขององค์กร

เช่นการประชาสัมพันธ์และการหาเสียงสนับสนุนเพื่อที่จะมีผลต่อการกระทำของรัฐบาลในลักษณะ

ที่เป็นไปตามคำนิยามของกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรและความ

เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างใกล้ชิด ในขณะที่ปัจเจกชนแต่ละบุคคล  

ที่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างและความรู้ที่จะคอยสอดส่องการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หน้าที่ของการรวมกลุ่มและ การเป็นมืออาชีพของกลุ่มประชาสังคมยังช่วยให้พวก

เขาส่องไฟไปยังกิจกรรมของรัฐบาลได้ดีและยังเป็นการเคลื่อนระดมสมาชิกภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

องค์กรพลเมืองทั้งหลาย ยังช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายในความสามารถของรัฐบาล 

ในการให้บริการสาธารณะ ตัวอย่างเช่นกลุ่มต่างๆ ท้องถิ่นอาจกลายเป็นผู้ตอบรับแรกๆ ในช่วง

ภาวะฉุกเฉินเพื่อให้บริการดับเพลิง ประชาสังคมในฐานะป็นผู้ให้บริการยังถูกใช้ในสถานการณ์

การพัฒนาในประเทศช่วงหลังความขัดแย้งและประเทศด้อยการพัฒนาที่รัฐบาลมีปัญหาในการ

สร้างกฎของกฎหมายหรือขาดแคลนทรัพยากรในการให้บริการสาธารณะ ในสถานการณ์เหล่านี้

ประเทศผู้บริจาคและหน่วยงานต่างๆ หันมาพึ่งองค์กรท้องถิ่น ในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

เช่น อาหารและที่พักสำหรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมงานชุมชน การศึกษาวิธีการป้องกัน

โรค, การศึกษาทั่วไปและอื่นๆ 

มีความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพลเมือง, ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันและความเป็นประชาธิปไตย Putnam แย้งว่าสถาบันประชาธิปไตยจะพักพิงบนชุมชน

ประชาสังคมที่เข้มแข็ง แนวความคิดของ Putnam ในชุมชนเครือข่ายประชาสังคม ได้นำมาซึ่ง

ความหนาแน่นของเครือข่ายของกลุ่มสมาคมต่างๆที่สร้างขึ้นในแนวขนานบนเครือข่ายของความไว้

วางใจและความพึ่งพาอาศัยกันในวงกว้าง เมื่อการที่ประชาชนไล่ตามความสนใจของพวกเขาเอง 

ภายใต้กรอบของประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง เมื่อปัจเจกชนแสดงออกถึงระดับความไว้วางใจ

และความพึ่งพาอาศัยกันที่มีระดับสูง  พวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนไปในในทางศีลธรรมและ

เพื่อประเทศชาติ, เพื่อสร้างกลุ่มร่วมกันและสร้างความสนใจร่วมเพื่อที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นแก่

ชุมชน (Armony, 2004) 

บางการศึกษาได้นำมุมมองที่แตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมและ

ประชาธิปไตย ในการศึกษาของ Armony (2004) ในการมีส่วนร่วมของพลเมือง เขาได้วิพากษ์

ถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่กล่าวถึงทุกรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เขาได้

โต้แย้งให้เหตุผลโดยใช้กรณีศึกษาของสาธารณรัฐ ไวเมอร์ Weimer ในประเทศเยอรมนี และการ

เคลื่อนไหวต่อต้านของการขจัดการแบ่งแยกสีผิวในปี 1960 (Desegregation – 1960), กลุ่ม

ประชาสังคมที่จริงก็อาจเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยหากพวกเขามีการมุ่งเน้นไปที่การต่อ
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ต้านสิทธิความเท่าเทียม (Anti – Egalitarian) หรือ การต่อต้านการก่อสร้างสถาปนา, หรือถ้า

พวกเขาเป็นนิยมการกีดกัน และนิยมการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติ Armony ชี้ให้เห็นว่า, กลุ่มและ

การเคลื่อนไหวที่สนับสนุนให้การแบ่งแยกปฏิบัติไม่ว่าทางเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์หรือศาสนา จะมีผล

ต่อการประกันสิทธิส่วนบุคคลของระบอบประชาธิปไตย กลุ่มสิทธิมนุษยชนพลเมืองที่ส่งเสริมวาท

กรรมต่อต้านระบบที่มี Overtones รุนแรงจะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับ 

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเสียหายหรือ Clientelistic กับรัฐจะมีผลทางกฎหมาย

ของการตัดสินใจและหลักการของความโปร่งใส Armony โต้แย้งต่อต้านกับแนวคิดของ Putnam 

และแนวความคิดแคบๆ อื่น ของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมืองว่า  

ถึงอย่างไรมันถือเป็นประโยชน์เสมอ เขาหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มองว่าเป็นข้อยกเว้นที่สะดวก

ของกรณีที่ชัดเจนของประชาสังคมเชิงลบจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคม

และประชาธิปไตย 

ประชาสังคมถือเป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่งเสริมสันติภาพและความ

สามัคคีของสังคม กลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มได้ร่วมประชาชนให้มีส่วนในการแผ่ขยายทั่วถึงในสาย

เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนการเป็นสมาชิกที่มีความหลากหลายที่นำมาซึ่งสมาชิก

ที่มาจากที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน 

กลุ่มคนเหล่านี้ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจผ่านการศึกษา การแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และการมีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการส่งเสริมความอดทนและการ

ยอมรับต่อผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในแอฟริกาใต้, ความอดทนยอมรับทางศาสนาในประเทศ

ฟิลิปปินส์, การสร้างความสงบในประเทศโกตดิวัวร์และการนับถือหลักพื้นฐานทางศาสนาใน

ปากีสถาน กิจกรรมเหล่านี้จะเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านการส่งเสริมของความทนยอมรับและ

การแก้ปัญหาอย่างสงบในความขัดแย้งทางสังคม 

ในขณะที่บางรูปแบบของการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาสังคมบางกลุม่นั้นถือเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ประโยชน์ของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

เพื่อประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงนั้นก็มึความแตกต่างหลากหลายออกไป สิ่งเหล่านี้ได้จัดนัยยะ

ที่สำคัญสำหรับประชาชนในการแสดงออกทางความคิดของตัวเองในประเด็นการเมืองและประเด็น

สำคัญทางสังคม นอกจากนี้ยังช่วยในการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรัฐบาลและ

ส่งเสริมคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยผ่านการจัดโครงสร้าง วิธีการและความเชี่ยวชาญของ

องค์กรเหล่านี้ พวกเขาส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองจากรัฐบาลมากขึ้น และยังส่งเสริมให้มีความ

โปร่งใสผ่านการจับตาสอดส่องและเป็นการสร้างแรงกดดัน  

นอกจากนี้ประชาสังคมยังก้าวเข้าไปช่วยจัดการให้บริการทางสังคมที่จำเป็นมาก ในกรณี 

ที่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ สุดท้ายนั้น ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

ช่วยรวบรวมและสื่อสารความสนใจของประชาสังคม และช่วยในการสร้างพันธสัมพันธ์ในความไว้

วางใจและความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนที่จะนำไปสู่การลดการทุจริตและความ

ขัดแย้งทางสังคมให้น้อยลง 
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ส่วนที่5:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง

มีหลายปัจจัยที่หลายคนเชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมือง ปัจจัยหลักๆ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท: ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม (รายได้และทรัพยากร) ปัจจัย

ด้านครอบครัวและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจัยด้านช่วงวัยของชีวิต, โครงสร้างระดับมหภาคและ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาทางพลเมือง, ประสิทธิภาพของโรงเรียน และกลุ่มเพื่อนและจัดหา

งานขององค์กร 

การศึกษาได้ระบุความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรายได้และระดับความมีส่วนร่วมของ

พลเมือง รายได้ยิ่งสูงบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในทางพลเมืองมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มาจาก

ชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าไม่มีเวลาและทรัพยากรทางการเงินที่จะลงทุนหริอใช้ไปเพื่อ 

สิ่งที่ดีขึ้นต่อชุมชน ทุกช่วงเวลาและพลังงานของพวกเขาได้นำไปใช้เพื่อหารายได้ให้เพียงพอที่จะ 

ใช้จ่าย หนึ่งในการศึกษาของประชาชนที่มีรายได้น้อยและการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยยูนิส 

และเยส (Youniss & Yates, 1997), ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความท้าทายหลายประการใน

การดำเนินการร่วมมือของพลเมือง ซึ่งรวมไปถึงการที่ไม่มีเวลาว่าง (สิ่งนี้ถูกฝังรากไปในความ

จำเป็นต่อคนยากจนที่จำต้องทำงานหลายอย่างเพื่อชีวิตรอด) ปัญหาการดูแลครอบครัวและ 

ประเด็นปัญหาการหย่าร้าง และปัญหาเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง เช่น เพื่อนบ้านที่สร้างปัญหา 

การขาดแคลนกลุ่มชุมชน หรือปัญหาการเดินทางขนส่ง  

งานเขียนเชิงวิชาการยังได้มีการระบุว่า ครอบครัวและพื้นบ้านใกล้เคียง ถือเป็นอิทธิพล

สำคัญต่อระดับความมีส่วนร่วมทางสังคมของแต่ละบุคคล คนหนุ่มสาวที่มีสมาชิกในครอบครัว 

(โดยเฉพาะพ่อแม่) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางพลเมือง และที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีระดับความเกี่ยว

ร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองสูง ก็จะมีแนวโน้มที่ตัวเองจะมีส่วนร่วมทางพลเมืองสูงไปด้วยเมื่อ

เป็นผู้ใหญ่ มีผลจากเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงก็ได้รับการเชื่อมผูกกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

เช่นความเป็นเจ้าของบ้าน การวิจัยแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่สูงขึ้นในความคล้ายคลึงกันในกลุ่มการ

เป็นสมาชิกในสมาคมเจ้าของบ้านและสมาคมครูผู้ปกครอง อิทธิพลของเพื่อนบ้านพื้นที่ใกล้เคียง 

ยังได้รับการเชื่อมโยงไปสู่ความคิดของคนที่มีจิตใจเดียวกันซึ่งมักจะมีส่วนร่วมในทางพลเมืองมาก

ยิ่งขึ้น ในการสำรวจความมีส่วนร่วมของพลเมืองผ่านการสังเกตุที่พักสำหรับคนไร้ที่อยู่ของโบสถ์

เมืองนิวยอร์คซิตี้, โรเบิร์ต โอกิลวี่ (Robert Ogilvie, 2004) กล่าวว่า หนึ่งในเหตุผลที่คนร่วม

เป็นอาสาสมัครในที่พักสำหรับคนไร้ที่อยู่อาศัยก็เนื่องมาจากพวกเขาได้รับการชักชวนจากคนที่ร่วม

ไปโบสถ์คริสตจักรด้วยกัน หรือผู้ที่อยู่ในครอบครัวของพวกเขาที่ได้เข้าร่วมโดยได้ผ่านการรับ

สมัครหรือผู้นำในการเข้าร่วมเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อคนอื่นๆ 

ประชาชนมีส่วนร่วมทางพลเมืองของสังคมมากขึ้น เมื่อพวกเขาเป็นวัยรุ่นและอีกครั้งในวัย 

40 และ 50 ปีและลดลงมากในระดับชัดเจนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ 

รวมถึงสาเหตุมาจากประกอบอาชีพและทางครอบครัวเป็นต้น ในช่วงวัยนี้ มีความต้องการจาก

หน้าที่การงานและภาระทางครอบครัวอยู่ในจุดที่สูงสุด แม้ว่าบางกลุ่มได้ยืนยันว่า คนในวัย 30 

และวัย 40 นั้นมีส่วนร่วมทางพลเมืองน้อย, ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่ยืนยันว่าไม่มีการลดลงอย่างยิ่งยวด
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ในการมีส่วนร่วมทางพลเมืองแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นเพราะในช่วงเวลานี้ ประเภทของภารกิจใน

ด้านพลเมืองแค่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแทนที่จะการมีส่วนร่วมโดยตรง, คนในวัย 30 และวัย 40 

มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมทางพลเมือง ผ่านทางกิจกรรมของบุตรหลาน 

การศึกษาได้ระบุโครงสร้างการศึกษาของรัฐและเศรษฐกิจ, ลักษณะของกิจกรรมของรัฐและ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมและรัฐและรัฐอื่นๆ ในระบบโลกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลจำนวนและ

โครงสร้างขององค์กรภาคประชาสังคม (Skocpol, 1999) นักวิชาการหลายท่าน เห็นว่าช่วงที่มี

การรวบอำนาจของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและการปกครองแบบระบบเจ้าขุนมูลนาย จำนวนขององค์กร

ประชาสังคมและการขยายระดับความมีส่วนร่วมทางพลเมืองนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้

เนื่องจากรัฐได้ทำแทนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรอาสาสมัครก่อนหน้านี้ โรงทานสำหรับคน

ยากจนและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดเป็นเพียงบริการสองประเภทที่มีการจัดการโดยรัฐใน

บางคราวและบ้างก็โดยองค์กรภาคประชาสังคม Skocpol ให้เหตุผลว่าเพื่อให้ภาคประชาสังคมผลิ

บาน, โครงสร้างของเศรษฐกิจควรจะการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นชนบทและเกษตรกรรมเป็น

หลัก มาสู่การเป็นส่วนผสมระหว่างเมืองและชนบทเป็นตัวตั้ง (ทางการประกอบอาชีพและทาง

ด้านอุตสาหกรรม) การเป็นเมืองยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่นการเติบโตของพวก

ชนชั้นกลางที่ได้เป็นการอนุญาตให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กันมากขึ้นและมีเวลาว่าง

และมีความมั่นคงทางการเงิน เป็นสิ่งจำเป็นในการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในสมาคมต่าง 

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางพลเมืองสามารถทำให้การมีส่วนร่วมทาง

พลเมืองสูงขึ้น (Youniss & Yates, 1997; Kahne & Sporte, 2008; Metz, Mclellan, & 

Youniss, 2003) ผลกระทบจากการศึกษาของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางพลเมืองนั้น ขึ้นอยู่

กับชนิดของหลักสูตรที่ใช้และรูปแบบการสอนและวิธีการ (Kahne & Sporte, 2008) ใน 

รูปแบบและวิธีการรวมถึงการเปิดอภิปรายในชั้นเรียนในหัวข้อการใช้แบบจำลองหรือสถานการณ์

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการให้บริการการเรียนรู้ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดผลในชุมชน ในการศึกษา 

อันสำคัญของการศึกษาของพลเมือง, Youniss และ Yates (1997) พบว่าแม้ในหมู่เด็กด้อย

โอกาสในเขตเมืองชั้นในโรงทานสำหรับคนยากจน พวกเขาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

ในนั้น สามารถเพิ่มความเข้าใจในการเป็นพลเมืองของพวกเขา, เสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็น

พลเมืองและนำไปสู่ความตระหนักที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมทางพลเมือง    

“การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในกิจกรรมพิเศษ จะมีการ

เชื่อมโยงต่อเนื่องจากทการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ที่ในภายหลังมีผลให้เขาร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับประชาสังคมและทางการเมือง” (Youniss & Yates, 1997)  

พวกเขาพบว่าการศึกษาของพลเมืองสามารถเอาชนะ ปัจจัยรายได้ ปัจจัยครอบครัวและ

ปัจจัยเพื่อนบ้านใกล้เคียง ที่เป็นเบื้องหลังในการยับยั้งการมีส่วนร่วมทางพลเมืองในหมู่คนยากจน 

ซึ่งผลการวิจัยจากการศึกษานี้อีกประการหนึ่งคือ การกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองแค่เพียง

อย่างเดียว มีผลกระทบเล็กที่มีผลที่ดีที่สุดต่อความมีส่วนร่วมผูกพันในภายหลัง  
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มีการอภิปรายในงานเขียนบางส่วน ว่าการอภิปรายในชั้นเรียนจะเพียงพอที่จะผลักดันการมี

ส่วนร่วมทางพลเมืองหรือไม่ หรือ ในการบริการการเรียนรู้ (ส่วนร่วมในการบริการชุมชน) จะ

เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงว่าการอภิปรายทางพลเมืองมีความพอเพียงหรือ

ไม่ในการเป็นเป้าหมายของการศึกษาของพลเมือง Youniss และ Yates (1997) ยืนยันว่าบริการ

สาธารณะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเพราะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางการเมือง -  

ศีลธรรมของเยาวชน พวกเขายืนยันว่าบริการสาธารณะมีความสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของ

พลเมืองและต่อมาส่งเสริมประชาสังคมชุมชนภายหลังเพราะมีการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง

เยาวชนที่ต้องการจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเพื่อให้รูปร่างอัตลักษณ์ของตนเองและสังคม

ที่กว้างขึ้น ที่ซึ่งพวกเขาได้เสาะหาความหมาย 

Kahne และ Sporte (2008) พบว่าในทั้งสามองค์ประกอบที่เป็นไปได้ในการศึกษาของ

พลเมืองนั้น, การเรียนรู้ด้านการบริการ ถือเป็นตัวคาดคะเนที่แข็งแกร่งของความมีส่วนร่วมทาง

พลเมืองรุ่นในภายหลัง 

ประสิทธิภาพของโรงเรียน 

Khan และ Sporte (2008) ระบุความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างความเคร่งเครียดของ

ครอบครัวต่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของพลเมือง พวกเขาพบว่ายิ่ง

เด็กในครอบครัวมีความเคร่งเครียดต่อผลทางการเรียน เด็กๆ ในครอบครัวเหล่านั้นจะมีแนวโน้ม

น้อยลงที่จะมีส่วนร่วมทางประชาสังคม ซึ่งความสัมพันธ์นี้ดูจะสอดคล้องกับลักษณะสภาพ

แวดล้อมของคนไทย ครอบครัวไทยมักจะเน้นผลสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการทำกิจกรรมเสริม 

เช่นกีฬาและการเป็นสมาชิกในชมรมโรงเรียน การมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองผ่านทางวิชาการ

การศึกษาอย่างนี้โดยถือเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมทาง

พลเมืองที่ต่ำลงในสังคมที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในการพัฒนาเยาวชน 

การวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับการคัดเลือกสรรหาและการมีส่วนร่วมทางพลเมืองได้ระบุถึง

อิทธิพลจากเพื่อนว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คนอื่นได้มีส่วนเกี่ยวร่วมในทางพลเมือง ในการ

สำรวจผลกระทบของแหล่งทรัพยากร เกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง และประชาสังคม และการ

สมัครคัดเลือก ต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง, Klofstad (2007) พบว่าการสมัครคัดเลือก นับว่า

เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุด ผู้ที่มีประวัติในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในอดีตและได้ถูกมองว่าเป็น

ผู้มีความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ส่วนมากจะประสบความสำเร็จในการสรรหารับคนรอบข้างพวกเขามา

มีส่วนเกี่ยวข้องทางประชาสังคม จากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างจำนวนการ

พูดถึงการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันมากเท่าไหร่ และจำนวนการที่เราเข้าร่วมในกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมทางพลเมืองมากเท่าไหร่ ยังพบว่าการสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับการประชาสังคม ยังช่วย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางพลเมืองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะในระหว่างการสนทนาดังกล่าวเราจะอยู่

ในระหว่างการชักชวนให้สมัครคัดเลือก แนวคิดนี้ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับผลการวิจัยโดย Kahne 

และ Sporte (2008) ว่าการพูดถึงประชาสังคมนั้นไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทาง

กิจกรรมพลเมืองแต่อย่างใด   
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อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Kolstad นั้น มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การสนทนาปราศรัยเกี่ยว

กับประชาสังคมในหมู่เพื่อน ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในขณะที่ Kahne และ Sporte 

มองที่การศึกษาทางพลเมืองที่เป็นรูปแบบการศึกษาในชั้นเรียน 

โรเบิร์ต Ogilvie (2004) อ้างอิงการสรรหาคัดเลือกขององค์กรว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำ

บุคคลให้เข้าร่วม ในทางพลเมืองในชุมชน    



ส่วนที่6:แนวโน้มในการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ยังมีกลุ่มความคิดที่เกี่ยวกับสถานะภาพของการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งในกลุ่มที่ว่านั้น เห็นว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่  

(ซูคิน และคณะ) กลุ่มแนวความคิดอื่นนั้นโต้กลับว่าได้มีความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องในระดับ

ของความร่วมมือของพลเมืองและในทางการเมือง จากยุคหนึ่งไปสู่ยุคต่อไป (มาเซโด, 2005; 

พัทนัม, 2000; เจมส์ ยูนิส) ขณะที่เริ่มมีความไม่เห็นด้วยในวงกว้างในเรื่องสถานภาพการมีส่วน

ร่วมของพลเมือง ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าความร่วมมือทางการเมืองนั้นเริ่มถดถอย (เจมส์ ยูนิส, 

บทสัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2011) 

พวกที่มีแนวคิดว่าไม่มีการลดลงนั้นกลับโต้ว่า การมีส่วนร่วมของพลเมืองยังเป็นที่ยอมรับ 

กันอยู่ เพียงแต่ปรากฏออกมาในทิศทางใหม่ๆ และแผ่ขยายออกไปในช่องทางที่หลากหลาย และ

ในวงกว้าง  

นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังเชื่อว่า อาจมีข้อผิดพลาดในบทสรุปกรณีศึกษาที่ว่า การมีส่วนร่วม

ของพลเมืองนั้นอยู่ในช่วงขาลง เพราะขาดการพิจารณาหรือประเมินผลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองทางอินเตอร์เนตอีกด้วย ซึ่งกลุ่มความคิดนี้ยืนยันว่า คนรุ่นใหม่นั้นกระตือรือร้นในโลก

อินเตอร์เนตอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการแสดงออกในรูปของเสียงประชาชน ซึ่งเป็นตัวแปร

สำคัญในการศึกษาความร่วมมือกันของพลเมือง  

นักวิชาการหลายคนเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นเริ่มตกต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ

คนในรุ่นก่อน มีการชี้ประเด็นไปที่ อัตราของการเข้าร่วมงานอาสาสมัครที่ถดถอย จำนวนสมาชิก

ขององค์กรประชาสังคมลดลง และแนวโน้มที่มีต่อการพัฒนาตนเองในหมู่เยาวชน เป็นเครื่อง

ยืนยัน เจมส์ ยูนิส เชื่อว่าการประมวลผลของการมีส่วนร่วมของพลเมือง (การไปปิกนิค การแข่ง

ขันโบลลิ่ง การเดินการกุศลเพื่อหาทุน หรือ “การคว่ำบาตร”) ที่ใช้ในกรณีศึกษาเพื่อสร้างการ

ยอมรับนั้น ขาดคุณสมบัติในหลักของการมีส่วนร่วมของมวลชน เขาย้ำว่าการมีส่วนร่วมของ

พลเมือง ควรจะรวมอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากเหตุผลทางการเมือง เช่น

องค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม องค์กรที่ช่วยเหลือคนจรจัด และอื่นๆ และที่ทำงานในรูปของการให้

ความร่วมมือกับองค์กรอื่น เขายังเชื่ออีกว่า การผนวกเอามาตรการต่างๆ นั้น จะไม่ตรงตาม

บรรทัดฐานของการมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่ได้ถูกสร้างภาพแห่งความหวังอย่างสวยสดงดงาม 
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โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบนหลักการของการร่วมมือกันของพลเมือง นักวิชาการ

ส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า สหรัฐอเมริกาได้ประจักษ์ถึงความถดถอยที่สำคัญในการมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง (มาเซโด,2005; พัทนัม, 2000; ซูคิน และคณะ) 



ส่วนที่7:การศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมือง

ในหลายกรณีศึกษาพบว่า การศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วน

ทำให้เกิดความร่วมมือกันของมวลชนในเวลาต่อมา การศึกษาในแขนงนี้ประกอบด้วยสามส่วนคือ 

องค์ความรู้ในสิทธิหน้าที่ที่ประชาชนควรรู้ ทักษะในการใช้สิทธิ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

พลเมือง และบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน ในหลาย

โรงเรียนและในหลายหลักสูตรเน้นไปที่การเพิ่มความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองเพียงอย่างเดียว 

ในขณะที่โรงเรียนอื่นกลับให้บริการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยเฉพาะ และยังมีอีกหลายหลักสูตรที่

รวมเอาทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน นักวิชาการบางคนอ้างว่า การพูดคุยเกี่ยวกับวิชาสิทธิหน้าที่

พลเมืองในห้องเรียนนั้นเพียงพอที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองในภายหลังได้  

ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นยังคงเห็นว่า การบริการทางการศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในทุกหลักสูตร

การศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมือง เพราะนั้นจะช่วยสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพลเมือง ทำให้

คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำ และสถานการณ์ความเป็นไปทาง

สังคมของผู้ที่คนกลุ่มนี้ให้ความช่วยเหลือ และผลกระทบที่มีต่อความร่วมมือในภายหน้า ที่จะ

ขยายวงกว้างมากกว่าการอภิปรายในชั้นเรียน (ยูนิส & เยทส์, 1997) หลักปรัชญาที่เกี่ยวกับ

บทบาท ความรับผิดชอบของพลเมือง และเป้าหมายของรัฐบาลและสังคม จะส่งผลอย่างใหญ่

หลวงต่อองค์ประกอบ ซึ่งจะถูกผนวกไว้ในรูปของหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

พลเมือง 

นักวิชาการและนักปฏิบัติที่ใช้หลักการศึกษาว่าด้วยวิชาพลเมืองต่างเชื่อว่า องค์ประกอบ 

ทั้งสามส่วนในการศึกษาวิชานี้นั้น (องค์ความรู้ ทักษะ และการให้บริการ) น่าจะมีบทบาทในการ

ศึกษาด้านสิทธิหน้าที่พลเมือง พวกเขาอ้างว่า วิถีทางที่มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเดียวนั้น ไม่อาจรับ

ประกันได้ว่า ส่วนอื่นๆ จะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังที่เวสไฮเมอร์ และคาห์เน 

(2004) กล่าวว่า “จำเป็นหรือไม่ที่การจัดทำหลักสูตรเพื่อสนับสนุนความมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในทางกลับกัน การพุ่งประเด็นไปที่ความยุติธรรมในสังคม

นั้น ได้ให้รากฐานสำหรับผู้ที่มีสิทธิ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

หรือว่าหลักสูตรเหล่านั้นอาจจะโอบอุ้มพัฒนาการของนักเคลื่อนไหวที่ได้แต่นั่งอยู่บนเก้าอี้ และ

เอาแต่พูดคุยแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำพูดสละสลวย ในวงสนทนาบนโต๊ะกาแฟ แต่หาได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง หรือไม่” คำแถลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในแง่ที่เกี่ยวกับความสำคัญของ

ความรู้ที่ประชาชนควรรู้ในด้านสิทธิและหน้าที่ และการบริการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

ความร่วมมือกันของพลเมือง เมื่อเอ็ด เมทซ์กล่าวไว้ “ตามคำกล่าวอ้างที่ว่า ถ้าเราให้ความสนใจ
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กับองค์ประกอบเพียงตัวใดตัวเดียวมากเกินไป การได้รับนั้นกลับเป็นผลกระทบหรืออันตราย 

ของด้านอื่นๆ ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้ มันจะกลับกลายเป็นผลกระทบต่อการมี

ส่วนร่วม (บทสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2011)  

องค์ความรู้และทักษะในการใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้าที่ของพลเมือง  

ในหลายแผนงานได้เน้นในเรื่องการสร้างความรู้และทักษะในเรื่องสิทธิหน้าที่ โดยมุ่งเน้นให้

ตระหนักถึงระบบทางการเมือง ความสามารถในการอภิปรายถึงจุดเด่นและจุดด้อย และมุ่งมั่นที่

จะนำธรรมเนียม ระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันมาใช้ปฏิบัติ ระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้

กำหนดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ว่าด้วยวิชาสิทธิหน้าที่พลเมือง มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ 

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง รวมถึง 

รายละเอียดในเรื่องธรรมเนียมและระเบียบแบบแผนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงองค์กรปลีกย่อยต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งบทบาท และการทำงานร่วมกัน

ขององค์กรเหล่านั้น 

บริการเสริมสร้างการเรียนรู้  

หลายคนอ้างว่า แผนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการ

ศึกษาในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง “แผนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้นั้น เป็นเส้นทางที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราไม่อาจพึ่งปัจจัยอื่นๆ ได้ เราต้องทำให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม” 

(บทสัมภาษณ์, เอ็ดเวิร์ด เมทซ์, 5 พฤษภาคม 2011) การใช้กรณีศึกษาจากนักเรียนผิวสีที่มีมาก

กวา่กลุม่อืน่ของโรงเรยีนมธัยมปลายในเขตเมอืง ณ กรงุวอชงิตนัดซี ียนูสิและเยทส ์(1997) พบวา่ 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและช่วยเหลือผู้อี่น ทำให้พวกเขาตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ

พลเมือง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในความร่วมมือกันของพลเมืองที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ งานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ยังให้โอกาสกับเยาวชนเพื่อสะท้อนสถานะของ

พวกเขาในสังคม รวมไปถึงสังคมควรได้รับการจัดระเบียบอย่างไร รัฐบาลควรใช้อำนาจแบบไหน 

และคุณธรรมเกี่ยวข้องกับการไร้ที่อยู่อาศัยและความยากจนอย่างไร “พัฒนาการความรู้สึกในเรื่อง

ความรับผิดชอบทางสังคม และความตกลงร่วมกันของประชาชน ทำให้เยาวชนได้เห็นตัวเองใน

ฐานะตัวแทนในสังคมที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อน” (ยูนิส และ เยทส์, 1997) คุณค่าของงาน

บริการเสริมสร้างการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในสหรัฐอเมริกา 

โรงเรียนจำนวนมากออกกฎให้นักเรียนมัธยมปลายร่วมทำงานกับการบริการชุมชนในจำนวน

ชั่วโมงที่กำหนดจนจบการศึกษา รัฐบาลสหรัฐได้ริเริ่มโครงการระดับชาติหลายโครงการ  

เพื่อสนับสนุนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย ซึ่งในโครงการต่างๆ นั้นควรจะรวมสาม 

องค์ประกอบเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันของพลเมือง  

(บทสัมภาษณ์, ซูซาน สเตราด์, 6 พฤษภาคม 2011)  
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ต้นแบบในการกำหนดรูปแบบระบบการศึกษาในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้นมีหลากหลาย 

และแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมไปถึงการรับราชการทหาร สำนักงานราชการพลเรือน การบริการ

เสริมสร้างการเรียนรู้ องค์กรประชาสังคมในชุมชน หน่วยงานเอกชน และโครงงานต่างๆ ที่ริเริ่ม

โดยภาครัฐและเอกชน รวมถึง โครงการระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

รัฐบาล ต้นแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน แต่ยังสามารถรวมกันภายใต้กระบวนการ

ทางการศึกษาเดียวกัน เพื่อนำไปสู่เรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง 

สถาบันทางการทหารช่วยตอกย้ำในเรื่อง คุณค่าของความเป็นพลเมือง รวมทั้งบทบาทและ

หน้าที่ควบคู่กันไป เมื่อว่างจากสงคราม เหล่าทหารก็มักถูกเรียกประจำการเพื่อช่วยเหลือ 

ซ่อมแซม และสร้างบ้านให้ชุมชนหลังเกิดภัยธรรมชาติ หรือหายนะที่มีผลพวงมาจากน้ำมือมนุษย์ 

ในระหว่างที่ได้รับการฝึก และให้บริการชุมชน เหล่าทหารจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็น

พลเมือง ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดจากการอุทิศตนให้กับชุมชน โครงการที่เกี่ยวกับสิทธิ

หน้าที่พลเมืองนั้น ยังพุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้ในระดับโรงเรียนผ่านหลักสูตร และการอภิปราย หรือ

โครงการการศึ่กษานอกโรงเรียนซึ่งยังส่งผลต่องานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ โครงการ 

การศึกษาในโรงเรียนจะเน้นสร้างความรู้และทักษะทางวิเคราะห์ ในขณะที่โครงการการศึกษา 

นอกโรงเรียนจะมุ่งไปที่ความร่วมมือกับชุมชน ผลสะท้อนที่ได้จากการทำงาน 

รัฐบาลสามารถเป็นแกนนำในเรื่องการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมืองได้ ผ่านความร่วมมือองค์กร

พัฒนาเอกชน ที่ให้โอกาสและแรงจูงใจแก่ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง สิ่งจูงใจ

ที่เห็นได้ชัดคือ อเมริคอร์ป ซึ่งเป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ทำงานกับองค์กรที่

เกี่ยวกับสังคมและพลเมืองในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินในการ

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในหลายประเทศอย่าง อินเดีย และเกาหลี ได้ก่อตั้งโครงการของ

รัฐบาลที่คล้ายกับอเมริคอร์ปเช่นกัน ในประเทศอินเดีย รัฐบาลให้ทุนสนับสนุนกับโครงการของ

ศูนย์เยาวชนทั่วประเทศ แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส อีกทั้งให้คำปรึกษาเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ผ่านศูนย์

เหล่านี้ด้วย โครงการดังกล่าวได้ตระเตรียมทักษะในการทำงานที่หลากหลาย และบ่มเพาะสำนึก

ในประเด็นที่เป็นที่ท้าทาย ซึ่งคนรุ่นใหม่ในอินเดียกำลังเผชิญในสังคมของเขา 

การเลือกใช้รูปแบบในแผนการการศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ (บทสัมภาษณ์, ซูซาน สเตราด์, 6 พฤษภาคม 2011)  

เป้าหมายของการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้นอาจจะ: เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในการมี 

ส่วนร่วมในประชาสังคม เพื่อส่งเสริมเอกภาพและความสงบสุขในสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

รวมถึงการสร้างฉันทามติร่วมกันในระบบการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในด้านทักษะ

การทำงานที่เป็นประโยชน์ หรือเพื่อเพิ่มอัตราการความร่วมมือของพลเมือง มีความเป็นไปได้ที่จะ

ผสมผสานเป้าหมายหลายด้านไว้ด้วยกัน บางโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพลเมืองใน

สหรัฐอเมริกา ได้จัดสอนทักษะในการทำงานให้กับเยาวชนในท้องถิ่น และในขณะที่ร่วมโครงการ

นั้น ก็มีการผลักดันให้คนกลุ่มนี้มีส่วนร่วมในการหาหนทาง เพื่อพัฒนาวิธีการทางการเกษตรใน

ชุมชนของตนเอง ในประเทศไนจีเรีย ผู้ที่บรรลุนิติภาวะทุกคนต้องรับใช้ประเทศชาติด้วยการ

ทำงานให้รัฐเป็นเวลาหนึ่งปี นำมาซึ่งการรวมตัวของคนหนุ่มสาวให้เข้าสู่การทำงาน ช่วยเหลือ
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โครงการของรัฐบาล และองค์การพัฒนาเอกชน อีกทั้งยังได้รับการอบรมทักษะการทำงานที่ 

หลากหลาย และยังสนับสนุนความมีส่วนร่วมของพลเมืองในอนาคตอีกด้วย 

ยังไม่ค่อยมีการประเมินผล หรือทดสอบในโครงสร้างการศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง 

สักเท่าไหร่ อีกทั้งยังขาดการศึกษาในวงกว้างในเรื่องผลกระทบของการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมือง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และยังไม่มีบทวิเคราะห์ของเรื่องดังกล่าวที่เสร็จสมบูรณ์ (บทสัมภาษณ์,  

ซูซาน สเตราด์, 6 พฤษภาคม 2011) หนึ่งในสาเหตุนั้นคือแหล่งทุนสำหรับเรื่องการศึกษาสิทธิ

หนา้ทีพ่ลเมอืงโดยภาพรวมทีม่ไีมม่ากนกั และแหลง่ทนุสว่นใหญก่ถ็กูใชไ้ปในภาคปฏบิตั ินอกจากนี ้

ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องที่ว่า จะให้นิยามความสำเร็จอย่างไร เมื่อโครงการต่างๆ ได้กลายเป็น

รูปเป็นร่าง จะใช้ขอบข่ายทางเศรษฐกิจ หรืออัตราของความร่วมมือ หรือใช้มาตรการอื่นๆ มา

ประเมิน ซึ่งยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า โครงสร้างต่างๆ จะได้รับการประเมินอย่างไร 

การให้นิยามของสังคมของความเป็นพลเมืองนั้น จะส่งผลต่อรูปแบบของโครงการทางการ

ศึกษาด้านสิทธิหน้าที่ที่ถูกร่างขึ้นอย่าไร วอลเทอร์ ปาร์คเกอร์ (1996) ให้คำอธิบายถึงกรอบ

ความคิดของการศึกษาประชากรที่มีอยู่สามกลุ่มคือ “หัวเก่า” “หัวก้าวหน้า” และ “หัวสมัยใหม่” 

เขาอธิบายต่อว่า ฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจว่ารัฐบาลทำงานอย่างไร 

กลุ่มนี้จะสอนให้เห็นถึงคุณค่าของสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เช่น เสรีภาพในการชุมนุม 

เสรีภาพในการพูด และในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง พวกหัวก้าวหน้าก็เห็นด้วย

ว่าการสอนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ได้สนับสนุนการสอนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ในชุมชนของตนมากขึ้นและในหลากหลายทาง ส่วนพวกหัวสมัยใหม่ให้การสนับสนุนมุมมองของ

รัฐบาลที่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ซึ่งปาร์คเกอร์อธิบายไว้ว่า “การเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันต่อ

ความตึงเครียดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ระหว่างสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา 

และการสร้างความกลมกลืนในสังคม” (ปาร์เกอร์, 1996) ซูซาน สเตราด์เชื่อมั่นว่า สิทธิหน้าที่

ขอประชาชนมีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาวิชาพลเมือง เธอเชื่อว่า ทางที่ดีที่สุดในการมุ่งเน้น

เรื่องสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองก็คือ การสร้างความกระจ่าง ชัดเจน และตรงไปตรงมา  

ว่ากิจกรรมที่คนรุ่นใหม่ถูกชักชวนให้เข้าร่วม และความรู้ที่นักวิชาการถ่ายทอดนั้นจะช่วยให้พวก

เขากลายเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นได้ 



ส่วนที่8:บทสรุป

การทบทวนงานเขียนวิชาการนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติหลายอย่างรวมถึงการอภิปราย 

โต้เถียงที่ยังคงมีอยู่รวมถึงได้เน้นถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาสังคม 

มีสามคำถามสำคัญในงานเขียนนี้ที่จะต้องมีการนำมาชี้ถึงในการสร้างความมีส่วนร่วมระดับ

ชาติของประชาสังคมในประเทศไทย 

สิ่งเหล่านี้รวมถึงวิธีการกำหนดความหมายของการเป็นประชาชนพลเมืองจุดที่ควรจะมุ่งเน้น

ความพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคมและสิ่งที่องค์ประกอบโครงสร้างโปรแกรม
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ที่มีส่วนร่วมของประชาสังคมควรจะมีบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืีองนั้นแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับปรัชญาการเมืองของบุคคลนั้นๆ ประเภทของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่สังคมนั้นๆ

ส่งเสริมขึ้นอยู่กับบทสนทนาปราศรัยที่โดดเด่นเป็นหลักของสังคมที่เกี่ยวกับการเป็นประชาชน

พลเมือง 

ในสังคมที่บทสนทนาปราศรัยที่โดดเด่นเป็นหลักของสังคมเป็นระบบสาธารณรัฐและอนุรักษ์

นิยมโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางพลเมืองที่ได้สนับสนุนจากรัฐบาลอาจจะไม่ได้่ให้ความใส่ใจที่ไม่

สมส่วนที่จะสร้างความรู้ในระบบการเมืองและหน้าที่ความผิดชอบที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ตรงกันข้ามในสังคมที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าในการเป็นประชาชนพลเมือง, 

โปรแกรมการให้การศึกษาทางพลเมืองนั้นอาจมีส่วนประกอบการให้บริการการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนชายขอบ

หรือผู้ด้อยโอกาสวิธีการที่สังคมกำหนดความเป็นประชาชนพลเมืองนั้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัย

สำคัญต่อเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและกลยุทธ์ที่สังคมนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง 

โปรแกรมส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองเกี่ยวกับคนหนุ่ม

สาว (Susan Stroud, 6 พฤษภาคม 2011) เยาวชนหนุ่มสาวนั้นทำให้ประทับใจได้ง่ายและยังเปิด

ใจรับความคิดใหม่ๆและเป็นตัวแทนในชั่วอายุของผลตอบแทนในการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มี

ศักยภาพ 

นอกจากนี้พวกเขายังอาจส่งผ่านค่านิยมใหม่ให้กับลูกหลานของพวกเขา ดังนั้นทฤษฎีการ

ศึกษาของพลเมืองนับเป็นความสำคัญที่ถือเป็นศูนย์กลางในการออกแบบโปรแกรมการมีส่วนร่วม

ทางพลเมืองของชุมชนในการมุ่งเน้นกล่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่าในการศีกษาที่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองนั้นนักออกแบบควรพิจารณาสามองค์ประกอบสามประการ : การสร้่างความเป็น

พลเมืองการวิเคราะห์ความรู้และการสร้างทักษะที่สำคัญและการให้ประสบการณ์ตรงผ่านการ

เรียนรู้การให้บริการซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนได้ออกไปใช้เรียนรู้สู่ชุมชนจริงๆ เพื่อที่จะ

ดำเนินกิจกรรมทางพลเมือง โดยหลังจากนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้รับ

จากการอภิปรายในห้องเรียนและจากการเรียนในโครงการ 

ในขณะที่หลายโปรแกรมมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการวิเคราะห์ 

อยู่นั้น ยังมีหลักฐานการที่เพิ่มขึ้นที่แนะนำว่าการเรียนรู้ด้านการบริการนั้นมีอิทธิพลที่เป็น 

นัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในภายหลัง คุณค่าของการเรียนรู้งานบริการได้รับการ

ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิชาการที่มีชื่อโดดเด่นหลาย

ด้านในกลุ่มต่างๆ ก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าโปรแกรมการศึกษาหน้าที่ความเป็นพลเมือง ได้เข้ารวม

ทั้งสามองค์ประกอบเพื่อที่จะชี้ชัดให้เห็นอย่างเต็มเปี่ยมถึงปัจจัยที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของ

พลเมือง (Susan Stroud, 6 พฤษภาคม 2011) 
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ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล* 
รัชวดี แสงมหะหมัด 
Eugenie Merieau 
Michael Volpe 

 * ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

บทคัดย่อ

รายงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 

จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) การจัดทำตัวชี้วัด

ความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็น

ความสำคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในทัศนะของ

ประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู่ของความเป็นพลเมือง

ของประชาชนชาวไทย โดยตวัอยา่งไดจ้ากการสุม่ตามความนา่จะเปน็

จากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศไทย จำนวน 1,500 คน ซึ่ง

ได้ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สำหรับ

ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 

2554 และระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 หลัง

การเลือกตั้งผลการศึกษา พบว่า คุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่

ประชาชนให้ความสำคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ การทำงาน

แบบสจุรติ การมคีวามภมูใิจในการเปน็คนไทย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

การเต็มใจที่จะเสียภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่คน

ไทยเองมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองใน 5 อันดับแรกคือ การมี

ความภูมิใจในการเป็นคนไทย การทำงานแบบสุจริต การไปใช้สิทธิ
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เลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่แตกต่างกันของระหว่าง

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์กับคุณสมบัติที่มีอยู่จริงของความเป็นพลเมือง คือ 

การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง 

การปกครอง การศึกษานี้ยังทำให้เกิดตัวชี้วัดที่แสดงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่มีอยู่ใน

สังคมไทย ซึ่งตามทฤษฏีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

ตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองในด้านที่ให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรม ด้านที่เน้นชุมชน และ ด้านการ

เน้นเรื่องอิสรภาพและความคิดที่ก้าวหน้า 

นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงขั้นความสัมพันธ์ในรายภาคของคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่

ประชาชนมี พบว่า ประชาชนในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง 

โดยผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติความเป็นพลเมืองในด้านวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ส่วนผู้ที่คิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองด้าน

ชุมชนมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยในภาคกลาง และสุดท้าย ผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติของความเป็น

พลเมืองด้านความมีอิสรภาพและความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ

กรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น การจะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยให้มีมากขึ้นนั้นจะต้องขึ้น

อยู่กับบริบทของพื้นที่และลักษณะของประชากรในพื้นที่ด้วย เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาความเป็น

พลเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย
(CitizenshipinThailand)




ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นคำที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้อง

เป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยด้วย (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) กล่าวคือ  

มีสมาชิกของสังคมที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความแตกต่าง 

เคารพกติกา ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีจัดให้มี การ

ศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ขึ้นมา และประสบความสำเร็จในการสร้าง

พลเมือง จนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆ และปัจจุบันการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองได้ 

กลายเป็นปัจจัยความสำเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ความเป็นพลเมืองเป็นสภาวะของการเป็นพลเมืองของสังคมของประชาชน ของชาติที่มี

ทฤษฎีเรื่องของสัญญาของสังคมที่ให้สิทธิและความรับผิดชอบแก่ประชาชน ความเป็นพลเมืองเป็น

เรื่องของการมีสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชีวิตของชุมชน ในทางกฎหมายยังเป็น

เรื่องที่เชื่อมระหว่างปัจเจกชนกับรัฐอีกด้วย 

นอกจากนี้ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นพลเมืองที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะ

นำประเทศไปสู่สันติสุขด้วยวิถีประชาธิปไตย ซึ่งรวมการมีอิสรภาพ การพึ่งตัวเองได้ การมีสิทธิ 

การเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกาบ้านเมือง ไม่ใช้ความรุนแรง มีจิต

สาธารณะ เป็นต้น การที่ประเทศใดจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี จึงขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการที่ประชาชนมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 

ประเทศไทยจัดว่าพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยมาร่วม 80 ปี แต่ยังคงมีปัญหาของการ

ถอยกลับไปสู่ยุคที่เรียกว่า ขาดความเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลมากมาย อย่างไรก็ดี หาก

ประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองในแนวคิดที่จะช่วยให้ประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างสันติ

ได้น่าจะก่อผลต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้าของกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น 

ที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏชัดเจนถึงการศึกษาว่าขณะนี้สังคมไทยมีสภาวะของความเป็น

พลเมืองมากน้อยเพียงใด มีเพียงการกล่าวถึงว่าหากประชาชนไทยมีจิตสำนึกของความเป็น

พลเมืองมากขึ้น ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและมีสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าซึ่ง

เป็นสถาบันวิชาการมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย จึงเห็นว่าความสำคัญของการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองและนำไปใช้ประเมินจริงโดยมุ่งหวังว่าจะทำให้ทราบ

สถานการณ์การเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยและนำไปสู่การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ด้วยกระบวนการศึกษาของความความเป็นพลเมือง (Civic Education) ได้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น 
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การวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทย ได้เกิดขึ้นและได้ทำการศึกษาในช่วง

ก่อนและหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) ศึกษาประเด็น

ความสำคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ  

3) ศึกษาการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย ผลการศึกษาจะนำไปสู่การได้

แนวทางที่จะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

(ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ได้จากการสุ่มแบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) ประกอบด้วยการสุ่ม

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านนั้นๆ จำนวน 1,500 คน 

โดยมีจำนวนตัวอย่างตามภาค ดังนี้ 

ภูมิภาค
 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง


1 กรุงเทพฯ 300 

2 ภาคเหนือ 271 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 466

4 ภาคกลางและปริมณฑล 229 

5 ภาคใต้ 234

รวม
 1,500




สำหรับวิธีการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นรายบุคคล และทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สำหรับก่อน

การเลือกตั้ง ส่วนการเก็บข้อมูลหลังการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 



คำนิยามของคำว่าความเป็นพลเมือง

คำว่า พลเมือง มาจากภาษาลาตินว่า cives (พลเมือง) ซึ่งเคยใช้ในยุคโบราณซึ่งเกี่ยวข้อง

กับระบบประชาธิปไตยในกรีกและโรมัน ต่อมาในยุคสมัยกลางไม่ได้นำมาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม  

คำว่า พลเมืองก็มีการนำกลับมาใช้อีกในช่วงของการปฏิวัติในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ

ฝรั่งเศสในปลายศตวรรษ 18 การเป็นพลเมืองมีหลายมิติ ซึ่งการที่จะเป็นพลเมืองได้นั้นจะต้องมี

องค์ประกอบ (Abowitz & Harnish, 2006) ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 

(2) ยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 

(3) มีสิทธิและหน้าที่ 

(4) มีส่วนร่วมทางการเมือง 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
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การเป็นพลเมืองเป็นบทบาทซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue) 

เพื่อให้บรรลุถึงการรักษาอุดมคติของการพลเมือง (Civic Ideal) ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ที่ใช้ในการ

สร้างชาติโดยเนื้อหาของจริยธรรมแบบพลเมืองขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม อย่างไรก็ตาม บทบาท

ของพลเมืองคือการปกป้องสถาบันต่างๆ ที่ตอบสนองอุดมคติของการพลเมือง ทั้งนี้ ประชาธิปไตย

เป็นสิ่งสำคัญที่นับว่าเป็นต้นกำเนิดของอุดมคติทางการเมืองอื่นๆ อุดมคติของการพลเมือง  

ยกตัวอย่างในกรณีของประเทศฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกา ทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศเริ่มต้น

การพัฒนาของประชาธิปไตยในยุคใหม่ โดยดำเนินการปฏิวัติทางการเมืองเพื่อไปสู่การปกครอง

โดยประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ สำหรับประเทศอเมริกานั้น อุดมคติของการพลเมืองที่ประกาศ

ไว้ใน Declaration of Independence (1776) ว่า “มีชีวิตที่มีเสรีภาพและมีสิทธิในการตาม

หาความสุขของตนเอง” ส่วนประเทศฝรั่งเศส ได้มีการประกาศไว้ใน Declaration of the Rights 

of Man and the Citizen (1789) ว่า “อุดมคติของการเป็นพลเมืองมีความเกี่ยวข้องกับ เสรีภาพ 

หลักทรัพย์ ความปลอดภัย และมีหน้าที่ในการต่อต้านการกดขี่”ดังนั้น ชาวอเมริกาและชาว

ฝรั่งเศสจึงได้มีการพัฒนาจริยธรรมแบบพลเมืองที่ต่างกัน เนื่องจากสภาวะที่ต่างกันของอุดมคติ

ของการพลเมือง 

ประวัติศาสตร์ของความเป็นพลเมือง

ในยุคสมัยโบราณกาล ความเป็นพลเมืองเป็นเอกสิทธิ์ของชนชั้นสูงซึ่งมีอิสระทั้งด้าน

เศรษฐกิจ ความคิดและเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เช่น การสมัครรับการเลือกตั้ง การเป็น

ทหาร เป็นต้น ในสมัยนั้นความเป็นพลเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นฐานันดรศักดิ์ เนื่องจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะ สตรี ทาส หรือคนป่าเถื่อน 

ต่อมาในยุคสมัยกลาง ซึ่งเป็นยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป แนวคิดแบบพลเมือง

ก็ได้สูญหายไป เน้นเพียงแค่ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เท่านั้น พลเมืองไม่มีสิทธิเข้ามามี

บทบาททางการเมืองจึงไม่ต้องมีจริยธรรมแบบพลเมือง ไม่มีสัญญาประชาคมระหว่างประชาชน

และรัฐ มีแต่ความสัมพันธ์แบบความจงรักภักดีระหว่างกษัตริย์และประชาชน ดังคำพูดที่ว่า “รัฐ

คือผมเอง” (พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส, 1674) 

ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมา กระแสเสรีนิยมก่อให้เกิดแนวคิด 

ที่ว่าประมุขและรัฐไม่ได้รวมเป็นอันเดียวกัน และหลักการที่ว่าประชาขนต้องนับถือรัฐมากกว่า 

ตัวบุคคลที่ปกครองรัฐ จึงทำให้เกิดความเป็นพลเมืองที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและรัฐ

แทน ดังนั้น ความจงรักภักดีต่ออุดมคติทางการเมืองจึงมาแทนความจงรักภักดีต่อพระมหา

กษัตริย์ ทั้ งนี้ การปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาและฝรั่ ง เศสได้ประกาศใช้หลักการเหล่านี้ 

ในรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ คือ Declaration of Independence (1776) and Declaration 

of the Rights of Man and the Citizen (1789) ซึ่งจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นเหตุเริ่มต้นของ

การผสานของความเป็นพลเมืองกับชาติ (Keith Faulks, 2000) ไว้ด้วยกัน 
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ระหว่างศตวรรษที่
19
และ
20 อุดมการณ์แบบเสรีนิยมทำให้คำนิยามของความเป็น

พลเมืองกลายเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นอุดมคติของความเสมอภาคและเสรีภาพ  

คำนิยามดังกล่าวมีข้อสมมุติฐานว่าพลเมืองทุกคนมีเหตุผลและมีทางเลือกที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของชนชั้น หรือ เพศ แต่อย่างไรก็ตาม ในสมัยนี้ ความเสมอภาคก็ยังเป็นได้แค่ความ

เสมอภาคในประเด็นของกฎหมายเท่านั้น 

แต่หลังจากสงครามโลกที่
2 สิทธิของพลเมืองรวมถึงสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางสังคม 

เนื่องจากได้พิสูจน์ว่าความเสมอภาคด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้เกิดความเสมอ

ภาคอย่างแท้จริง ดังนั้น รัฐมีหน้าที่คุมครองพลเมืองทางด้านสังคมด้วย ด้วยเหตุนี้ รัฐสวัสดิการ

จึงการเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชน อาจจะทำให้ประชาชนเห็นว่าไม่จำเป็น

ต้องตอบแทนอะไรแก่รัฐ จากเหตุวิกฤตนี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนในยุโรปและอเมริกาไม่ค่อยได้ไป

เลือกตั้ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเท่าที่ควร (Putnam, 2000) เพราะอาจคิดว่าการเมืองใน

ระดับชาตินั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงในสมัยโลกาภิวัฒน์แล้ว 

ดังนั้น อนาคตของความเป็นพลเมือง อาจจะกลายเป็น “พลเมืองโลก” ซึ่งในยุโรปมี

สภาวการณ์ของการเป็นพลเมืองของยุโรปแล้ว (European Citizenship) 

ประวัติศาสตร์ของการมีสิทธิ มีลักษณะเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของความเป็นพลเมือง

ตามที่ T.H. Marshall (1994) ได้เขียนบทความเรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับชนชั้นทางสังคม”


กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองในประเทศตะวันตกมีวิวัฒนาการ 3 ช่วง ช่วงแรกคือมีการให้สิทธิ

พลเมือง
(Civic
rights)แก่พลเมืองทุกคนบนพื้นฐานของสถานะ (เสรีภาพ) และความสามารถ 

(อิสรภาพทางความคิด, ความมีเหตุมีผล) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ช่วงที่สอง หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคแห่งภูมิธรรม มีการให้สิทธิทางการเมือง


(Political
rights) เริ่มแรก คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง ตามมาด้วยการมีสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม ช่วงสุดท้าย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการให้สิทธิทางสังคม


(Social
rights) เช่น การได้รับเงินชดเชยหากว่างงาน การได้รับเงินบำเหน็จ เป็นต้น 



การเป็นพลเมืองและระบอบทางการเมือง
(Citizenshipandpoliticalregimes)

อริสโตเติลให้ความเห็นว่าความเป็นพลเมืองถูกจัดตั้งเป็นรูปแบบขึ้นมาตามความนึกคิดของ

ระบอบที่เป็นอยู่ (Politics อ้างอิงจาก William A. Galston, 1991) 

ความเป็นพลเมืองได้ถูกกำหนดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและรัฐ ในขณะที่รัฐให้

ความคุ้มครองประชาชนในการมีส่วนร่วมที่จะรักษาสถาบัน ทั้งนี้โดยระบอบที่แตกต่างกันได้มี

ความสัมพันธ์กับรูปแบบของการเป็นพลเมืองที่ต่างกัน นอกจากนั้น บทบาทของพลเมืองยังมีความ

แตกต่างกันภายใต้ระบอบการปกครองที่ต่างกัน เพราะต้องการการสนับสนุนสิ่งที่ต่างกันของ

ระบอบเหล่านี้ 



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 2 
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Michael Ignatieff (The Myth of Citizenship, 1995) ได้กล่าวถึงความแตกต่างขององค์

ประกอบที่จะเป็นในระบบการปกครองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ประเภทของระบบการปกครอง
 ข้อจำกัดของสถานะการเป็นสมาชิก

ความสามารถของประชาชน


ที่พึงประสงค์


1. ระบบศักดินา ความเกี่ยวพันระหว่างทาสและ 

ขุนนาง 

ไม่มี 

2. ระบบกษัตริย์ ความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลและ 

พระมหากษัตริย์ 

การเคารพ เชื่อฟังและจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์ 

3. ระบบเผด็จการ มีความรักต่อผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนผู้ปกครอง 

4. เน้นความเป็นชาติ ความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละคน

ต่อชาติ โดยเน้นที่วัฒนธรรมเป็น

หลัก 

มีความรักต่อชาติ  

มีความรู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้ชาติ 

มีเอกลักษณ์ 

5. เน้นความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ 

ของรัฐ 

มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบ  

มีทักษะด้านการมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง 
ที่มา: อ้างอิงใน Derek Heater, A brief history of citizenship 2004 



ความแตกต่างระหว่างความเป็นไพร่ (Subjecthood) กับความเป็นพลเมืองสรุปได้ดังนี้ 

 1. ความเสมอภาคของสถานภาพ : พลเมอืงทกุคนมสีถานภาพเหมอืนกนั รวมถงึผูป้กครอง

ซึ่งมีสถานภาพเป็นพลเมืองเช่นเดียวกัน 

 2. หลักจริยธรรมในการมีส่วนร่วม 

 3. การให้ความร่วมมืออย่างมีเหตุมีผลและมีความระแวดระวัง 

สิทธิแรกที่ได้คือสิทธิของความเป็นพลเมือง ซึ่งจะทำให้ได้สิทธิอื่นๆ ตามมาอีก เช่นเดียวกับ

ที่ Keith Faulks (2000) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองเป็นมากกว่าสิ่งอื่นใด สามารถทำให้เราได้

รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยที่ประชาธิปไตยได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีอิสระทาง 

ความคิด 



จริยธรรมแบบพลเมือง(Civicvirtues)

ความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นมากกว่าจะเป็นสภาวะของการอยู่เฉยๆ  

ไม่ดิ้นรน อาจเป็นเรื่องของการไม่ต้องมีการปกครองโดยประชาชน ถ้าประชาชนไม่เต็มใจที่จะมี

ส่วนร่วม หรือเป็นการไม่มีสิทธิถ้าปราศจากการชุมนุมทางการเมือง หรือเป็นเรื่องตั้งแต่พื้นฐาน

ของสิทธิของบุคคล เราต้องเต็มใจที่จะยอมรับการมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วม 

ดังนั้น จริยธรรมของการมีส่วนร่วม (Ethics of Participation) ซึ่งได้รวมสิทธิและความรับผิดชอบ

ไว้ด้วยนี้เป็นจริยธรรมแบบพลเมืองที่จำเป็นเพื่อความยั่งยืนของประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังมี

จริยธรรมแบบพลเมืองอีกมากมายที่ขึ้นกับบริบทของพื้นที่ อาทิ ตามที่อริสโตเติลกล่าวว่า 
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“พลเมืองที่ดีควรรู้และมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบด้วย 

และสิ่งเหล่านี้คือจริยธรรมแบบพลเมือง” (Aristotle, book 3, Politics) จริยธรรมของพลเมือง

ประกอบด้วย จริยธรรม 4 ประการ คือ การควบคุมตนเอง และการเลี่ยงการกระทำที่ใช้ความ

รุนแรง หรือสุดขั้ว ความเป็นธรรม ความกล้าหาญ และความรักชาติ ตลอดจนการมีปัญญาและ

รอบคอบ มัธยัสถ์ซึ่งรวมทั้งความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วย 

เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์และมองไปที่ว่าประชาธิปไตยแบบเสรีภาพในยุคศตวรรษที่ 21 

ได้ให้ความหมายของ “พลเมืองดี” ไว้อย่างไร ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Robert Putnam (2000) ให้

ความหมายของจริยธรรมแบบพลเมืองไว้ 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้นในชีวิต

สาธารณะ การเป็นที่น่าเชื่อถือและการมีปฏิสัมพันธ์กัน กับต่างตอบแทนกัน มันเป็นการมีความ

สัมพันธ์กันทางสังคม จากความพยายามที่จะทบทวนแนวคิดเรื่อง พลเมืองของ Angela Wentz 

Faulconer (2004) ซึ่งเห็นว่าสุดยอดของความเป็นพลเมือง คือ การมีจริยธรรมแบบพลเมืองที่

ต้องมีในประชาธิปไตยเสรี จริยธรรมแบบพลเมืองในชุมชน เน้นที่การมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น อันประกอบด้วย 1) การร่วมมือกัน (cooperation) 2) การมีส่วนร่วม 

(participation) 3) การพึงระแวดระวัง (vigilance) 4) ความเป็นเลิศในการไตร่ตรองคิดรอบคอบ 

(deliberative excellence) และ 5) การเคารพกฎหมาย (obedience to law) จริยธรรมแบบ

พลเมืองเสรี หมายถึง การจงรักภักดีต่อแนวคิดเสรีที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ 1) ความจงรักภักดี 

(allegiance) ต่อชุมชนประชาธิปไตยเสรี 2) เคารพต่อความคิดที่แตกต่างกัน (tolerance) และ 

3) เคารพสิทธิ (respect for rights) ซึ่งในคุณสมบัติข้อหลังสุดนี้ รวมจริยธรรมของการปกครอง

ตนเอง (self-governance virtues) ซึ่งรวมความสามารถเฉพาะที่เป็นความคาดหวังจากพลเมือง 

อันประกอบด้วย 1) การปกครองตนเอง (autonomy) 2) ความรับผิดชอบ (responsibility) และ 

3)การควบคุมตนเอง การหักห้ามใจตนเอง (self-restraint) 



การวัดความเป็นพลเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินจริยธรรมแบบ
พลเมือง

ในสังคมประชาธิปไตย จริยธรรมแบบพลเมืองเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ช่วยคงความยั่งยืน

ของชุมชนทางการเมืองจากสิ่งที่เข้ามาคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอก จริยธรรมแบบพลเมือง

สามารถแบ่งได้ในหลายแนวทางซึ่งชุดของจริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็นชุดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน คือ 

1) ทัศนคติ เช่น การเคารพกันและกัน การเคารพผู้อื่นในชุมชน ความเต็มใจที่จะประนีประนอม 

2) มีสิ่งจูงใจ เช่น การจงรักภักดีต่อชุมชนและสถาบันที่คงอยู่ การผูกผันต่อสิ่งดีร่วมกัน การมี

ความทรงจำในฐานะพลเมือง และ 3) มีทักษะ เช่น ความรู้เรื่องงานสาธารณะ ทักษะในการ

ตัดสินใจทางการเมือง ความสามารถ/การเปิดกว้างที่จะเสวนา และ 4) คุณภาพของคุณสมบัติ

ต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง กล้าหาญ มีอิสระ การควบคุมตนเองได้ 

ในการศึกษานี้ จริยธรรมแบบพลเมืองมีการแบ่งออกเป็น 1) การมีส่วนร่วม 2) ความรู้ 

และค่านิยมเกี่ยวกับพลเมือง ตัวแบบนี้ได้แสดงกรอบทฤษฎีที่พัฒนาโดย Joel Westheimer และ 

Joseph Kahne (2004) ดังปรากฏ ต่อไปนี้ 
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ประเภทของความเป็นพลเมือง 3 ประเภท  

(Joel Westheimer and Joseph Kahne) (2004) 

Joel Westheimer และ Joseph Kahne ได้พัฒนาประเภทของการเป็นพลเมืองเป็น  

3 กลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าและการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบด้วย 

(1) ความรับผิดชอบส่วนตัว (2) การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง และ (3) จิตสำนึกเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมทางสังคม 

ที่มา: Joel Westheimer and Joseph Kahne (2004) 



ผลการศึกษาคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองไทย

ความเป็นพลเมืองมีทั้งในอุดมคติและในความเป็นจริง ดังนั้น ในที่นี้กลุ่มความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นพลเมืองจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบของ

การเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์หรือที่ควรจะเป็น (Normative citizenship) และ ลักษณะของการ

เป็นพลเมืองที่มีการปฏิบัติจริง (Positive citizenship) 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการเป็นพลเมือง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความเป็นพลเมือง 

ในรูปแบบของคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ (Normative citizenship) ได้มาจาก 

ค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญของคุณสมบัติการเป็นพลเมือง ตั้งแต่ 0 – 10 โดย 0 หมายถึง ไม่

สำคัญเลย และ 10 หมายถึง สำคัญที่สุด ในขณะที่คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ประชาชนมี 
9

 3  (Joel Westheimer and Joseph Kahne) (2004)
Joel Westheimer  Joseph Kahne  3 

 (1)  (2) 
 (3) 

: Joel Westheimer and Joseph Kahne (2004)

 2 
 (Normative citizenship)  (Positive 

citizenship)

 (Normative citizenship) 
 0 – 10  0  10 

 (Positive Citizenship) 
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(Positive Citizenship) ได้มาจาก ค่าเฉลี่ยของระดับการมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง ตั้งแต่ 

0 -10 โดย 0 หมายถึง ไม่มีเลย และ 10 หมายถึง มีอย่างมาก ซึ่งความเป็นพลเมืองสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 


 1.
มีค่านิยมตามประเพณีนิยม
(Traditional
Values) ประกอบด้วยการเคารพผู้อาวุโส

กว่า เสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักศาสนา  

มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย ทำงานแบบสุจริต บริจาคโลหิต สิ่งของและรักษา 

สิ่งแวดล้อม 


 2.
มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมือง
(Civic
knowledge) ประกอบด้วย การสามารถ

เปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้สมัคร มีความรู้เรื่องการเมืองของประเทศต่างๆ 

เต็มใจที่จะเสียภาษี 


 3.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอ การเป็น

สมาชิกกลุ่มสามารถไปร่วมชุมนุม ติดตามการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการ 

ตาราง
1
แสดงประเภทของความเป็นพลเมืองและคะแนนเฉลี่ยของความเป็นพลเมืองของไทย


จากตารางจะเห็นว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมักเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับหลัก

ปฏิบัติตามแนววิถีวัฒนธรรม
การมีความรู้ว่าพลเมืองควรทำอะไรบ้างเพื่อสังคม
และการ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและประเด็นความเป็นพลเมืองที่ประชาชนไทยคิดว่าคนเราควร

จะมี
แต่พบว่าเขากลับมีน้อยที่สุด
คือ
กลุ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรู้ในฐานะ

พลเมือง


10

 0 -10  0  10 
 3 

 1

 A. 6) 9.08 8.96 0.12
 (Traditional Values) 7)   8.87 8.23 0.64 

8) 9.26 9.07 0.19
12)  9.19 8.95 0.24 
13) 9.42 9.42 0.0
15)  9.45 9.38 0.07 
16) / / / 8.48 7.73 0.75
17) / /  8.82 8.13 0.69 

B. 1) 8.31 6.80 1.51
( Civic knowledge) 3)   8.43 6.88 1.55 

5) 7.36 5.36 2.0
14)  9.30 9.19 0.11 

C. 2) 9.39 9.31 0.08
 (Political Participation) 4)   8.16 6.38 1.78 

9)  /  /  / 7.30 5.92 1.38
10) 4.06 2.87 1.19 

11) 7.74 6.23 1.51

 1.  (Traditional Values)

 2.  (Civic knowledge)

 3. 
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นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การทำงานทุจริต การ

ภูมิใจใจการเป็นคนไทย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามศาสนาเป็น 

สิ่งสำคัญ 5 ลำดับแรกในการแสดงถึงความเป็นพลเมือง ส่วนลำดับที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 

การไปร่วมชุมนุมหรือประท้วงเมื่อเห็นว่าจำเป็นซึ่งสามารถสรุปโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ 

ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
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และเมื่อศึกษาต่อไปถึงสภาวะการเป็นพลเมืองในปัจจุบันที่ประชาชนมีสภาวะของการเป็น

พลเมืองโดยการถามว่าประชาชนเหล่านั้นว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้มาเพียงใด พบว่า ประชาชน 

เห็นว่าการภูมิใจในการเป็นคนไทยเป็นคุณสมบัติทางการเมืองที่พวกเขามีสูงสุด รองลงมาคือ  

การทำงานแบบสุจริตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เต็มใจเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้คุณสมบัติที่

พวกเขาตอบว่า มีน้อยที่สุด คือ การไปร่วมชุมนุมประท้วง เมื่อเห็นว่าจำเป็น (ค่าเฉลี่ยเพียง 

2.87 จากคะแนนเต็ม 10) ดังแผนภูมิ 2 

ทั้งนี้คุณสมบัติที่มีความแตกต่างของสิ่งที่ควรจะเป็นกับการมีอยู่สูงสุด คือ 

- สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 1.78 

- มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 1.55 

- สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1.51 

- ติดตามการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการ 1.51 

- เป็นสมาชิกกลุ่ม 1.38 

- สามารถไปร่วมชุมนุม ประท้วงเมื่อเห็นว่าจำเป็น 1.19 

สิ่งที่น่าสนใจคือประชาชนคิดว่าการสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

และการมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของความเป็นพลเมือง แต่

พวกเขากลับมีคุณสมบัติข้อนี้น้อยมาก ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่มีอยู่จริงกว้างที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติอื่นๆ ส่วนคุณสมบัติที่ไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น

กับการเกิดขึ้นจริงในความรู้สึกของประชาชน คือ ความภูมิใจในการเป็นไทย 
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การมีส่วนร่วมทางการเมือง

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่างๆ ของประชาชนเป็นการแสดงให้เห็นถึง 

การใช้สิทธิ และหน้าที่ของพลเมือง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง
2
แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(Political
Participation)



ในรอบ
5
ปีที่ผ่านมา
โดยเรียงลำดับตามการมีส่วนร่วมจากมากไปน้อย



(สำรวจก่อนการเลือกตั้ง)
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 2  (Political Participation)  5 
 ( )

5
85.9

 72.3 
62.7

( . .) 57.1
57.1

( ) 56.3
/ 46.1
 33.2 

28.4
/ 23.7

23.5
23.2
16.0

( . . . .) 14.5 
8.8

/ / 7.0
6.9
6.9
6

4.6
4.5
3.6
3.4
3.1
2.6
2.4
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จากตาราง 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีจำนวนองค์ประกอบย่อย ที่แสดงภารกิจ

ทางการเมืองที่สำคัญที่เคยปฏิบัติในรอบ 5 ปี 26 ข้อ ดังตาราง 2 พบว่า ประชาชนไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ประชาชนทำมากที่สุด (ร้อยละ 85.9) มีการติดต่อกับ

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 72.3 การติดต่อกับนักการเมืองท้องถิ่น ร้อยละ 57.1 

ขณะที่มีเพียงร้อยละ 14.5 ที่การติดต่อกับนักการเมืองระดับชาต ิ

นอกจากนี้ประชาชน เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 62.7 เคยพูดเรื่องการเมืองกับคนใน

ครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน ร้อยละ 57.1 เคยบริจาคเงินหรือสิ่งของ ร้อยละ 56.3 เคยร่วมงานกับ

องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นหรือระดับชาติ ร้อยละ 46.1 เคยเป็นอาสาสมัครในชุมชนเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้อื่น 

อย่างไรก็ดี มีเพียงร้อยละ 6.9 ที่เคยช่วยเป็นอาสาสมัครในการหาเสียงทางการเมือง และ

ร้อยละ 6.9 เคยบริจาคเงินสิ่งของเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งและมีเพียง

ร้อยละ 2.4 ที่เคยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 

ประเภทการเป็นพลเมือง

มีการศึกษาต่อไปนี้เพื่อให้ทราบว่าคนไทยมีแนวคิดต่อคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่พึง

ประสงค์แบบใด ออกเป็นกี่กลุ่ม โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) แบบของการเป็น

พลเมืองที่พึงประสงค์หรือที่ควรจะเป็น (Normative citizenship) สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ 1) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / Minimalist) และ 

2) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย (Modern / 

Liberal) ดังตารางที่ 3 
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คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ 

ตาราง
3
แสดงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
(Normative
Citizenship)


หมายเหตุ ข้อ 10) สามารถไปร่วมชุมนุม ประท้วงหรือเดินขบวน รวมทั้งนัดหยุดงานเมื่อเห็นว่าจำเป็น มีคะแนน 

ไม่เข้าเกณฑ์ทั้ง 2 กลุ่ม 



จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อความสำคัญของคุณสมบัติของความเป็น

พลเมืองโดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบว่า ประชาชนให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติของ

ความเป็นพลเมือง 143.3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.32 โดยเมื่อคำนวณคะแนนความสำคัญของ

คุณสมบัติของความเป็นพลเมือง จำแนกตามภูมิภาคที่อาศัย พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า

คะแนนเฉลี่ยของการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติต่างๆ สูงที่สุด คือ 153 คะแนน จากคะแนนเต็ม

170 คะแนน รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือตามลำดับ  

ดังตาราง 4 ดังนี้ 

ตาราง
4
แสดงค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของประชาชนต่อความสำคัญของคุณสมบัติ


ความเป็นพลเมืองโดยภาพรวม
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 3  (Normative Citizenship)

 Factor  
Score

1.
 (Traditionalist / 

Minimalist)

2)
6)
7)
8)
12)
13)
14)
15)

.819

.708

.640

.794

.791

.871

.835

.880
2.

 (Modern / Liberal) 

1)
3)
4)
5)
9)  /  /  / 
11)
16) / / /
17) / /

.653

.702

.793

.824

.738

.785

.563

.555
 10) 

 2 

 170  143.3 
 84.32 

 153 
 170 

 4 

19

 4 

 Std. Deviation 
 127.99 150 20.949 

 153.30 482 11.564 
 144.58 294 16.895 

 130.70 101 24.910 
 129.82 118 26.321 
 143.34 1,145 20.303 

 2  3
 3 

 (Positive citizenship)  3  1) 
 (Traditionalist / Minimalist) 2) 

(Community Oriented Citizenship)  3) 
 (Modern / Liberal Progressive)
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นอกจากนี้ เมื่อทราบแล้วว่าลักษณะของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์นั้นควรมีคุณสมบัติ

เช่นไร จากนั้นจึงศึกษาต่อถึงความมีอยู่จริงของความเป็นพลเมืองว่าจริงๆ แล้ว ประชาชนชาวไทย

เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติเรื่องความเป็นพลเมืองมากน้อยแค่ไหน ดังต่อไปนี ้

  คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ประชาชนมี 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังตาราง 3 แต่เมื่อศึกษาต่อไปถึงการมีอยู่

จริง พบว่าสามารถจำแนกการมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยได้ 3 กลุ่ม 

จากการถามต่อเนื่องจากคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทำให้สะท้อนสภาพของความเป็นพลเมืองของ

ประเทศไทยได้โดยคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่มีการปฏิบัติจริง (Positive citizenship) 

จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 2) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับชุมชนของตน (Community Oriented 

Citizenship) และ 3) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าทันสมัย 

(Modern / Liberal Progressive) ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง
5
แสดงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ประชาชนมี
(Positive
Citizenship)


ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ประชาชนมีได้ถูกจำแนกได้ 3 ประเภท ต่างจากคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

กล่าวคือ มีเรื่องของการให้ความสำคัญกับชุมชนเพิ่มเข้าไปด้วย โดยมีองค์ประกอบย่อยที่อยู่ใน

กลุ่มนี้ คือ เสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม, บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และรักษา 

สิ่งแวดล้อมโดยการนำกลับไปใช้ใหม่/ช่วยปลูกต้นไม้/แยกขยะ 

20

 5  (Positive Citizenship)

 Factor  
Score

1.

(Traditionalist / Minimalist) 

2)
6)
7)
8)
12)
13)
14)
15)

.807

.738

.485

.802

.658

.861

.796

.843
2.

( Community 
Oriented  Citizenship) 

7)
16) / / /
17) / /

.484

.794

.845

3.

(Modern / Liberal Progressive) 

1)
3)
4)
5)
9)  /  /  / 
11)

.808

.824

.867

.830

.581

.666

 3 

, / / / / /

 170  129.19 
75.9  17 

 6 
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จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่ประชาชน

มีโดยรวมคะแนน เต็ม 170 คะแนน พบว่า ประชาชนให้มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 

129.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.9 และเมื่อถามถึงการมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 

ทั้ง 17 ข้อ พบว่า ภาคที่มีประชาชนตอบว่า มีคุณสมบัติเหล่านี้สูงสุด คือ ประชาชนในภาคกลาง  

รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ 

โดยภาคเหนือเป็นภาคที่ประชาชนยอมรับว่ามีคุณสมบัติต่างๆ นั้นน้อยที่สุด ดังตาตาราง 6 ดังนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดว่าการมีคุณสมบัตินั้นกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

พบว่า ทุกภาคมีคะแนนลดลง อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ปรารถนาจะสูงกว่าคุณสมบัติที่มีอยู่จริง

เสมอ 

ตาราง
6
แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง


ที่ประชาชนมี
โดยภาพรวมจำแนกตามภูมิภาคที่อาศัย


ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน
กับการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย

นอกจากนั้น มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของ

ประชาชนกับการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย ผลการศึกษา มีดังนี้ 

  1. เพศ 

 1.1
พลเมืองที่เน้นเรื่องวิถีวัฒนธรรม
หรือ
Traditional
Minimalist
Citizenship


  เมื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ กับกลุ่มคุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่

ประชาชนมีในส่วนของการให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรม พบว่า ผู้ชายมีคุณสมบัติของความเป็น

พลเมืองในเรื่องวิถีวัฒนธรรมน้อยกว่าผู้หญิง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังตาราง

ต่อไปนี้ 

21

 6 

 Std. Deviation 
 121.52 176 22.242 

 128.60 483 15.602 
 136.37 286 21.012 

 126.96 99 26.727 
 127.52 118 22.066 
 129.19 1,162 20.390 

1.

 1.1  Traditional Minimalist Citizenship  

 7  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -.007 617 .985 
 .023 532 1.005 

 .007 1,149 .994 
   F. = .256 sig. = .613  n. = 1,149 

 1.2  Community Oriented Citizenship 
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ตาราง
7
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง


ที่ประชาชนมีเน้นด้านวิถีวัฒนธรรมกับเพศ



 1.2
พลเมืองที่เน้นชุมชน
หรือ
Community
Oriented
Citizenship


  การมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่เน้นชุมชน พบว่า ผู้หญิงมีคุณสมบัติในเรื่อง

ของความเป็นพลเมืองที่เน้นการดูแลชุมชนสูงกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ชายตอบว่า 

ตนเองมีคุณสมบัติดังกล่าวน้อยและสวนทางกับผู้หญิง 

ตาราง
8
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง


ที่ประชาชนมีเน้นด้านชุมชนกับเพศ



 1.3
พลเมืองที่มีความคิดก้าวหน้า
หรือ
Modern
Progressive
Citizenship


  เพศไม่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติที่ประชาชนมีในฐานะพลเมืองที่เน้นความ

ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่ผู้หญิงดูเหมือนจะมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่เน้นความ

ก้าวหน้าสวนทางกับผู้ชาย 

ตาราง
9
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง


ที่ประชาชนมี
แบบที่มีความคิดก้าวหน้ากับเพศ


โดยสรุป การมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง พบว่า เพศ มีความแตกต่างกันในเรื่องการ

ให้ความสำคัญกับชุมชน ซึ่งผู้หญิงตอบว่า ตนมีคุณสมบัติด้านนี้สูงกว่าผู้ชาย ขณะที่คุณสมบัติที่ 

ผู้หญิงและผู้ชายมีในกลุ่มอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

21

 6 

 Std. Deviation 
 121.52 176 22.242 

 128.60 483 15.602 
 136.37 286 21.012 

 126.96 99 26.727 
 127.52 118 22.066 
 129.19 1,162 20.390 

1.

 1.1  Traditional Minimalist Citizenship  

 7  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -.007 617 .985 
 .023 532 1.005 

 .007 1,149 .994 
   F. = .256 sig. = .613  n. = 1,149 

 1.2  Community Oriented Citizenship 

22

 8  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -.0879 617 1.042 
 .0977 532 .940 

 -.002 1,149 .999 
F. = 9.921 sig. = .002  n. = 1,149

 1.3  Modern Progressive Citizenship 

 9  Factor Score 

 Std. Deviation 
 .049 617 .972 
 -.065 532 1.029 

 -.004 1,149 1.000 
F. = 3.700 sig. = .055  n. = 1,149 

22
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  2. การศึกษา 


 2.1
พลเมืองที่เน้นเรื่องวิถีวัฒนธรรม
หรือ
Traditional
Minimalist
Citizenship


ตาราง
10
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง


ที่เน้นด้านวิถีวัฒนธรรมกับระดับการศึกษา


จากการศึกษา พบว่า การศึกษากับการมีอยู่ของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนชาวไทย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .000 และกลุ่มที่มีทัศนะเป็นบวก

ต่อคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองสูงสุดคือกลุ่มที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมาคือ 

กลุ่มที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา ขณะที่กลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจะเห็นในทิศทางที่ตรงกันข้าม 

 2.2
พลเมืองที่มีความคิดก้าวหน้า
หรือ
Modern
Progressive
Citizenship


ตาราง
11
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมืองแบบที่มีความคิดก้าวหน้ากับระดับการศึกษา


23

2.

 2.1  Traditional Minimalist Citizenship 
 10  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -0.008 45 0.961 

 0.045 735 0.903 
 0.075 104 1.055 

 -0.011 108 0.965 
/  -0.053 52 0.986 

 0.548 4 0.253 
 -0.063 69 1.059 
 0.284 8 0.848 

 -1.582 15 2.372 
 0.012 1,140 0.985 

F. = 5.553 sig. = .000  n. = 1,140 

 .000 

 2.2  Modern Progressive Citizenship 

 11  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -0.472 45 1.135 

 -0.029 735 0.951 
 -0.018 104 1.123 

 0.096 108 0.904 
/  0.291 52 1.049 

 -0.278 4 0.849 
 0.345 69 0.953 
 0.799 8 0.929 

 -0.831 15 1.623 
-0.002 1,140 1.001 

F. = 5.162 sig. = .000  n. = 1,140 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มที่มีการศึกษาต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องการมีอยู่ของ

คุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่เน้นความก้าวหน้า โดยกลุ่มที่มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 

ในแบบก้าวหน้าทันสมัยเป็นกลุ่มที่ศึกษาในระดับปริญญาโท รองลงมา คือ กลุ่มที่ศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย  

ในขณะที่บางกลุ่มให้ความสำคัญทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษา 

  3. ภูมิภาคที่อาศัย 


 3.1
พลเมืองที่เน้นเรื่องวิถีวัฒนธรรม
หรือ
Traditional
Minimalist
Citizenship


ตาราง
12
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมือง
ที่เน้นด้านวิถีวัฒนธรรมกับภูมิภาคที่อาศัย


จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง ที่ เน้นด้านวิถี

วฒันธรรม มากทีส่ดุ คอืประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกนัน้จะมคีวามคดิทีส่วนทางกนั

 3.2
พลเมืองที่เน้นชุมชน
หรือ
Community
Oriented
Citizenship


ตาราง
13
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมือง
ที่เน้นชุมชนกับภูมิภาคที่อาศัย


จากตาราง พบว่า ภาคที่ต่างกันยังคิดว่าตนเองมีลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญ โดยประชาชนในภาคกลางคิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองที่เน้นด้านชุมชน 

สูงกว่าภาคอื่นๆ รองลงมาคือ ภาคเหนือ 

24

/

3.

 3.1  Traditional Minimalist Citizenship  
 12  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -0.186 176 1.121 

 0.370 483 0.450 
 -0.278 286 1.093 

 -0.443 99 1.507 
 -0.191 118 1.178 
 0.000 1,162 1.000 

F. = 32.730 sig. = .000  n. = 1,162 

 3.2  Community Oriented Citizenship 
 13  Factor Score 

 Std. Deviation 
 0.049 176 0.988 

 -0.144 483 1.020 
 0.317 286 0.940 

 -0.021 99 0.948 
 -0.234 118 0.937 
 0.000 1162 1.000 

F. = 11.801 sig. = .000  n. = 1,162 

24
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 3.3
พลเมืองที่มีความคิดก้าวหน้า
หรือ
Modern
Progressive
Citizenship


ตาราง
14
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมือง
แบบความคิดก้าวหน้ากับภูมิภาคที่อาศัย


จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ภาคกับการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองด้านความก้าวหน้า

ทันสมัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยภาคที่มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในด้านนี้

มากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ภาคอื่นๆ เห็นตรง

กันข้าม 

โดยสรุป คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชนในภาคต่างๆ มีความแตกต่างกัน

ดังนี้ 

ตาราง
15
แสดงประเภทของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชนในภาคต่างๆ


  4 กลุ่มอายุ 

 4.1
พลเมืองที่เน้นเรื่องวิถีวัฒนธรรม
หรือ
Traditional
Minimalist
Citizenship


25

 3.3  Modern Progressive Citizenship 

 14  Factor Score 

 Std. Deviation 
 -0.457 176 1.205 

 -0.198 483 0.838 
 0.508 286 0.888 

 0.074 99 1.115 
 0.200 118 0.862 
 0.000 1162 1.000 

F. = 37.959 sig. = .000  n. = 1,162 

 14 

 15

(Community Citizenship)
 (Traditionalist / Minimalist)

 (Modern / Liberal 
Progressive)  (Community 
Citizenship)

 (Light 
Modern / Liberal Progressive)

 (Modern / Liberal 
Progressive)
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ตาราง
16
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมือง
ที่เน้นด้านวิถีวัฒนธรรมกับกลุ่มอายุ


กลุ่มอายุที่คิดว่าตนเองมีลักษณะของความเป็นพลเมืองที่เน้นวิถีวัฒนธรรมสูงสุด คือ กลุ่ม

อายุ 50 – 59 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ขณะที่กลุ่ม

อายุน้อยกว่า 29 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี เห็นตรงข้าม 


 4.2
พลเมืองที่มีความคิดก้าวหน้า
หรือ
Modern
Progressive
Citizenship


ตาราง
17
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ
Factor
Score
ของการมีอยู่ของคุณสมบัติ


การเป็นพลเมือง
ที่มีความคิดก้าวหน้ากับกลุ่มอายุ


จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มอายุที่ต่างกันมีความคิดว่าตนเองมีลักษณะของการเป็น

พลเมืองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดย กลุ่มอายุ 40 – 49 ปีคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติของ

การเป็นพลเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี นอกนั้น มีความคิดที่

สวนทางกัน ดังนั้น กลุ่มอายุ 30 – 49 ปี จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่มี

ความคิดก้าวหน้าซึ่งน่าจะมาจาการเป็นกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว 

บทสรุป

คุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่ประชาชนไทยให้ความสำคัญสูงที่สุด ใน 5 อันดับแรก คือ 

1. การทำงานแบบสุจริต 

2. การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 

26

4

4.1  Traditional Minimalist Citizenship  

 16  Factor Score 

 Std. Deviation 
 29  -0.687 52 1.986 

 30 – 39  0.065 165 0.847 
 40 – 49  -0.028 301 1.037 
 50 – 59  0.099 325 0.847 
 60  0.032 300 0.817 

 0.008 1143 0.982 
F. = 7.639 sig. = .000  n. = 1,143 

 50 – 59 
 30 – 39  60  29  40 – 

49

4.2  Modern Progressive Citizenship

 17  Factor Score 

 Std. Deviation 
 29  -0.321 52 0.940 

 30 – 39  0.009 165 1.083 
 40 – 49  0.131 301 0.923 
 50 – 59  -0.037 325 1.000 
 60  -0.049 300 1.012 

 -0.002 1143 0.997 
F. = 2.952 sig. = .019  n. = 1,143

 40 – 49 
 30 – 39  30 – 49 
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3. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี 

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และพบว่าคนไทยเองมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองในเรื่องต่อไปนี้ 5 อันดับแรก คือ 

1. การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 

2. การทำงานแบบสุจริต 

3. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

4. การเต็มใจที่จะเสียภาษี 

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

สิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ กับ การมีอยู่จริงของความ

เป็นพลเมือง คือ 

1. สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

2. มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังพบว่าความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของคนไทย สามารถมาจัด

กลุ่มจำแนกตามระดับความสำคัญของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ได้ 2 กลุ่ม 

คือ 

1.
ความเปน็พลเมอืงทีใ่หค้วามสำคญักบัวถิวีฒันธรรม ประกอบดว้ย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

การเคารพผู้อาวุโส การเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หลักศาสนา มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย เต็มใจที่จะเสียภาษี และทำงานแบบสุจริต 

2.
ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย


ประกอบด้วยสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความรู้

เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุย

เรื่องการเมืองนานาชาติ เป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เป็นต้น ติดตามการทำงานของ

นักการเมืองและข้าราชการ บริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำ

กลับไปใช้ใหม่/ช่วยปลูกต้นไม้/แยกขยะ 

โดยเมื่อดูความสัมพันธ์ในรายภาค พบว่า ผู้ที่มีให้คะแนนความสำคัญของคุณสมบัติความ

เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในด้านวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในขณะที่ผู้ที่มีให้คะแนนความสำ คัญของคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในด้านความ

ก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นกัน รองลงมา คือ ภาคกลาง 

ส่วนการมีอยู่จริงของความเป็นพลเมือง ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม  

ตอบว่าตนเองมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งพบสิ่งที่น่าสนใจ 

โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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1.
ความเปน็พลเมอืงทีใ่หค้วามสำคญักบัวถิวีฒันธรรม ประกอบดว้ย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

การเคารพผู้อาวุโส การเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หลักศาสนา มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย เต็มใจที่จะเสียภาษี และทำงานแบบสุจริต 

2.
ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับชุมชนของตน ประกอบด้วย เสียสละเวลาทำงาน

เพื่อส่วนรวม การบริจาคโลหิต/เงิน/สิ่งของ/แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำกลับไป

ใช้ใหม่/ช่วยปลูกต้นไม้/แยกขยะ 

3.
ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย


ประกอบดว้ย สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้ มคีวามรูเ้กีย่วกบั

การเมืองการปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื่อง

การเมืองนานาชาติ เป็นสมาชิกกลุ่ม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นต้น และติดตามการ

ทำงานของนักการเมืองและข้าราชการ  

โดยกลุ่มคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นคือการให้ความสำคัญกับชุมชนซึ่งแสดงถึงความเป็นคนไทยที่รัก

ชุมชนของตนเอง โดยเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ในรายภาค พบว่า ผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติความ

เป็นพลเมืองในด้านวิถีวัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ

ภาคกลาง ทั้งนี้ลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือ การเน้นการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เคารพผู้อาวุโสกว่า

และยึดมั่นในหลักศาสนา เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่คิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองในด้านชุมชนมาก

ที่สุด คือ ภาคกลาง ส่วน ผู้ที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองด้านความมีอิสรภาพ

และความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างของประเภทของความเป็นพลเมืองในแต่ละภาค คือ 

ดังนั้น หากจะต้องเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคงจะต้องศึกษาบริบทของพื้นที่และกลุ่ม

ประชากรให้ชัดเจน และการศึกษานี้พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมีความสามารถเรื่อง 

การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองน้อยกว่าเรื่องอื่น รวมทั้งมีความรู้ทางการเมือง

น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย 

28

 3 

1.

 2. 
/ / / / /

3.

 /  / 
 / 

(Community Oriented Citizenship)
 (Traditionalist / Minimalist)

 (Modern / Liberal 
Progressive)  (Community 
Oriented Citizenship)

 (Light 
Modern / Liberal Progressive)

 (Modern / Liberal 
Progressive)
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ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
กลุ่มย่อยที่3

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง





บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การสร้างพลเมืองของจังหวัดราชบุรี ผ่านการร่วมทำกิจกรรม

ในพื้นที่สาธารณะทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล จังหวัดและสถาน

ศึกษาโดยก่อนทำกิจกรรม จะมีการพัฒนาศักยภาพของแกนนำ 

ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีจิตสำนึก

สาธารณะ ในการนี้ได้ฝึกผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้รู้จักการจัดการ

ประชุมอย่างสร้างสรรค ์และการใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน

การทำงาน 

ในระยะแรกปี พ.ศ. 2543-2550 การสร้างพลเมือง ทำกับ

ผู้ใหญ่ ผ่านโครงการต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกิจกรรมการทำแผน

แม่บทชุมชน ซึ่งได้ผลดี และผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลายคนได้ไป

สร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

จากปี 2551 ประชาคมราชบุรี เน้นการสร้างพลเมืองมาที่

เยาวชนมีการสร้างพลเมืองผ่านศาสนาและวัฒนธรรม โดย

โครงการ “ค่ายเยาวชน 3 ศาสนา ที่นำเยาวชนที่นับถือศาสนา

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
กับการสร้างความเป็นพลเมืองจังหวัดราชบุรี
 
วิเชียร  คุตตวัส* 

 * ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  

จังหวัดราชบุรี 
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พุทธ,คริสต์,อิสลาม มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความเข้าใจในจารีตวัตรปฏิบัติ

และความเชื่อถือของคนที่นับถือศาสนาอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกระหว่างคนที่นับถือ

ศาสนาต่างกัน  

จังหวัดราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิมของชนเผ่าไม่ให้

สูญไป และใช้วัฒนธรรมชนเผ่าเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นพลเมือง จึงทำโครงการวัฒนธรรมนำ

สู่สุขภาวะโดยร่วมมือกับ 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง,มอญ,ไท-ยวน,ไท-ทรงดำและจีน โครงการนี้

นำปราชญ์ขนเผ่าและแกนนำเยาวชนมาทำงานร่วมกัน  

ด้วยทรัพยากรที่จำกัด ประชาคมราชบุรีจึงเปลี่ยนยุทธศาสตร์ จากการสร้างผู้ใหญ่ให้เป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มาสร้างเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการ

เครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี โดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่  

ในส่วนของกิจกรรม จะให้เยาวชนหาปัญหาของสถานศึกษา แล้ววางแผนแก้ไขปัญหา และได้ข้อ

สรุปว่า สถานศึกษาน่าอยู่ ต้องมี 5 ไม่ คือ 1.ไม่ทะเลาะกัน 2.ไม่หนีเรียน 3.ไม่ทิ้งขยะ 4.ไม่เสพ

สารเสพติด 5.ไม่แต่งกายผิดระเบียบ 

พื้นที่สาธารณะอีกแห่ง ที่ใช้บ่มเพาะพลเมืองราชบุรี คือสภาพลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นเวที  

ที่ภาคประชาสังคม ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคการเมือง (ส.ส. ส.ว.) มา

สานเสวนากัน เพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้หาจำเลย ทำให้ประชาชนไม่ต้อง 

ไปปิดถนน ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลาง เพื่อประกาศปัญหา หรือเดินทางไปร้องเรียนกับ

กรรมาธิการสภาฯชุดต่างๆแต่สามารถแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ภายในจังหวัดราชบุรี  
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ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
กับการสร้างความเป็นพลเมืองจังหวัดราชบุรี


บริบทของคนในสังคมไทย 

ทาส =  SLAVE      ร.5 เลิกปี พ.ศ. 2448 

ไพร่ =  SERF          ร.5 เลิกปี 2447 

ราษฎร(ประชาชน) =  PEOPLE    ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

พลเมือง =  CITIZEN    ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย + เอาใจใส่สังคม 

พลเมืองแข็งขัน =  ACTIVE CITIZEN ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย + เอาใจใส่สังคม  

    + อุทิศตนให้สังคม 

ทำไมต้องพลเมือง 

คำว่าพลเมือง มาจากคำ พละ + เมือง หมายถึงกำลังของเมือง ประเทศไหนมีพลเมืองเป็น

จำนวนมากประเทศนั้นก็มีกำลังมาก คือ เจริญนั่นเอง เพราะมีคนเอาใจใส่กับสังคมเป็นจำนวน

มาก บทความนี้เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผู้เขียนในสร้างความเป็นพลเมืองให้กับชาว

ราชบุรี โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. กระบวนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 2. กระบวนการสร้างพลเมืองผ่านมิติศาสนาและวัฒนธรรม   

 2.1 ค่ายเยาวชนสามศาสนา 

 2.2 โครงการวัฒนธรรมนำสู่สุขภาวะ 

 3. กระบวนการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมือง “เครือข่ายพลเมืองตันกล้า” 

 4. สภาพลเมืองราชบุรี 



1.กระบวนการสร้างนำการเปลี่ยนแปลง

แนวคิด 

การทำให้ราษฎรเปลี่ยนตนเองให้หันมาเอาใจใส่สังคมมากขึ้น อยู่ที่การสร้างความตระหนัก

ให้กับคนเหล่านั้น ให้หันมาเอาใจใส่กิจกรรมและปัญหาของสังคมรอบตัว โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิด, 

แนวคิดของคนเหล่านั้น จนกระทั่งมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม คือเกิดจิตอาสา

นั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมือง ตามยุทธศาสตร์ของประชาคมราชบุรี เห็นว่า

ทรัพยากรเรื่องงบประมาณมีจำกัด ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงตั้งเป้าหมาย จากการ
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เปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมือง (CITIZEN) มาเป็นเปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมืองแข็งขัน 

(ACTIVE CITIZEN) หรือที่ประชาคมราชบุรีเรียกว่า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent  

CA.) โดยหวังให้คนเหล่านั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบล, หมู่บ้านของตนเอง 

ขั้นตอนการทำงาน 

 1. ค้นหาแกนนำระดับหมู่บ้าน 

 2. พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านให้เป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 3. ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลงมือปฏิบัติงานร่วมกันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในพื้นที่

ระดับตำบล (เนื่องจากกิจกรรมระดับตำบลส่งผลกระทบกับสังคมมากกว่า) 

 4. ถอดบทเรียน 

ค้นหาแกนนำระดับหมู่บ้าน 

หลังจากกำหนดตำบลเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือค้นหาแกนนำหมู่บ้าน โดยให้อาสา

สมัคร (นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ที่ไปฝึกงานที่สถานีอนามัย) นำ

แบบสอบถามไปถามคนในหมูบ่า้น ใหไ้ด ้60% ของหลงัคาเรอืน (แบบสอบถามดใูนภาคผนวก 1.)

จากแบบสอบถาม เช่น  

- เมื่อมีปัญหาทะเลาะกัน ควรจะให้ใครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย   

- เมื่อมีปัญหากับทางราชการไปปรึกษาใคร 

- เมื่อมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานไปปรึกษาใคร 

- เมื่อมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไปปรึกษาใคร 

จะได้รายชื่อบุคคลซ้ำๆ กัน ซึ่งอนุมานได้ว่าบุคคลนั้นๆ เป็นผู้นำตามธรรมชาติของของ

หมู่บ้าน จากนั้นจึงทาบทามบุคคลเหล่านั้นมาพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านให้เป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  แนวคิด 

ในการเปลี่ยนแปลงสังคม เรามักจะคิดถึง ปรากฏการและรูปแบบของปัญหา หรือการปรับ

เปลี่ยนระบบ โดยไม่คิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาสังคมอย่างถึงรากถึงโคน ต้องแก้ที่กระบวนทัศน์หรือ 

วิธีคิดของคน ในที่นี้ขอเสนอองค์ความรู้จากโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาค

พลเมือง ต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ปี 2545-47 ของประชาคมราชบุรี 
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วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. เพื่อปรับกระบวนทัศน์การมองปัญหาและการแก้ปัญหา 

 2. เพื่อให้มีความคิดหลุดจากกรอบเดิมๆ (Paradigm Shift\) ที่เคยปฏิบัติกันมา 

 3. เพื่อให้สามารถจัดการประชุมอย่างมีส่วนรวมได้ 

 4. เป็นวิทยากรกระบวนการได้ 

 5. สามารถใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

 6. เกิดจิตสำนึกสาธารณะ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมีจิตสำนึกสาธารณะ 

 2. เกิดเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 

มีการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เกิดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นวิทยากร

กระบวนการ (ดูภาคผนวก 2) เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  

การพัฒนาศักยภาพไม่เน้นการบรรยาย แต่ใช้กระบวนการให้ทำกิจกรรมให้แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อนำสู่การให้ข้อมูล ให้ข้อมูลแล้วจึงระดมความคิดต่อเรื่องที่ได้รับรู้    

เริ่มจากกิจกรรมนำสู่บทเรียน เช่น ใช้เกม ตั้งไข่และต่อตะเกียบ ก่อนฉาย วีดิทัศน์เรื่อง 

Discovering The Future ของ Joel A. Baker แล้วถอดบทเรียนเรื่องเปลี่ยนกระบวนทัศน์  

ใช้เกมทำลายสถิติ, ฉีกกระดาษ เพื่อถอดบทเรียนการทำงานเป็นทีม 

     
 
 
 
 
         
 
                                                                                                    

๓. วัตถุประสงคและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
                  ๑.เพ่ือปรับกระบวนทัศนการมองปญหาและการแกปญหา 
                  ๒.เพ่ือใหมีความคิดหลุดจากกรอบเดิมๆ( Paradigm  Shift\) ท่ีเคยปฏิบัติกันมา 
                  ๓.เพ่ือใหสามารถจัดการประชุมอยางมีสวนรวมได 
                  ๔.เปนวิทยากรกระบวนการได 
                  ๕.สามารถใชกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในการแกปญหา 
                  ๖.เกิดจิตสํานึกสาธารณะ 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                  ๑.เกิดผูนําการเปล่ียนแปลงทีมีจิตสํานึกสาธารณะ 
                 ๒. เกิดเครือขายผูนําการเปล่ียนแปลง 
 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
                   มีการอบรมพัฒนาศักยภาพใหเกิดจิตสํานึกในการเปล่ียนแปลงสังคมและเปนวิทยากร
กระบวนการ ( ดูภาคผนวก ๒.) เปนเวลา ๒ วัน ๑ คืน  
                    การพัฒนาศักยภาพไมเนนการบรรยาย แตใชกระบวนการใหทํากิจกรรมใหแบบมีสวนรวม เพ่ือ
นําสูการใหขอมูล ใหขอมูลแลวจึงระดมความคิดตอเรื่องท่ีไดรับรู    
                  เริ่มจากกิจกรรมนําสูบทเรียน เชน ใชเกม ตั้งไขและตอตะเกียบ กอนฉาย วีดิทัศนเรื่อง 
Discovering The Future  ของ  Joel A. Baker แลวถอดบทเรียนเรื่องเปล่ียนกระบวนทัศน  ใชเกมทําลายสถิติ
,ฉีกกระดาษ เพ่ือถอดบทเรียนการทํางานเปนทีม 
                  มีการใหผูเขารับการพัฒนาศักยภาพเขียนแผนงานท่ีจะทําในพ้ืน สําหรับผูนําการเปล่ียนแปลงนี้มี
กิจกรรม ๒ ชุด 
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มีการให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเขียนแผนงานที่จะทำในพื้น สำหรับผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงนี้มีกิจกรรม 2 ชุด 

 1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง ต่อต้านการซื้อสิทธิ-ขายเสียง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเลือกตำบลตัวอย่าง 1 ตำบล 

ต่อหนึ่งอำเภอ ราชบุรีมี 10 อำเภอ จึงมีพื้นที่ปฏิบัติการ 10 ตำบล 

 2. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 12 ตำบล 

ผลลัพธ์ 

1.
 โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์-



ขายเสียง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล




 ด้านบวก 

 - จำนวนประชาชนในตำบลปฏิบัติการออกมาใช้สิทธิ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์

ของจังหวัด มีหนึ่งตำบลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดในจังหวัด แสดงถึงความ 

ตื่นตัวของประชาชน   

 - จำนวนบัตรเสียในตำบลปฏิบัติการออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบัตรเสียของ

จังหวัด 

 - การซื้อสิทธิ์-ขายเสียงยังมีอยู่ แต่ไม่มีผลที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง 

 - มีหนึ่งตำบลนักการเมืองท้องถิ่นเดิม สอบตกทั้งหมด 

 ด้านลบ 

 - ไม่มีงบประมาณทำงานต่อเนื่อง ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่มีกิจกรรมทำ 

ต่อเนื่อง เครือข่ายจึงยุติลง  

2.
 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
12
ตำบล


 ด้านบวก 

 - ได้แผนแม่บทชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน หลายพื้นที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำแผนแม่บทชุมชนเข้าแผนงานของ 

อบต. หรือเทศบาล 

 - ได้คณะทำงานในพื้นที่ ที่จะติดตามผลการทำงานตามแผนแม่บทชุมชน 

 - ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สานงานต่อทำให้เกิดเครือข่ายเมืองน่าอยู่ แต่ไปเน้น

ที่ อปท. 

 ด้านลบ 

 - เป็นประเด็นงบประมาณเช่นเดิม ทำให้ไม่สามารถ ถอดบทเรียนและพัฒนา

ศักยภาพคณะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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บทสรุปเรื่องการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 - ทางด้านเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องถือว่าไม่เติบโต 

 - ทางด้านปัจเจก มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลายคน นำกระบวนการ,แนวคิดการทำงานที่

ได้รับ ไปใช้ในองค์กรของตน ทำให้เกิดความสำเร็จของเครือข่าย,กลุ่ม ที่ทำงานประเด็น 

เช่น 

 1. คุณสุวิชัย แสงเทียน ตั้งคลัสเตอร์กล้วยไม้ (Cluster) ทำให้การส่งออก

กล้วยไม้ของไทยมีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันกับต่างชาติได้ โดยไม่รอการ 

ช่วยเหลือจากภาครัฐ จนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมาถอด 

บทเรียน เป็นองค์ความรู้ ในหัวข้อ เมื่อหยดน้ำขับเคลื่อนแม่น้ำ : พฤติกรรม

ของเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับ การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค 

 2. คุณอำภา ฉัฐมะ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วม

ตั้งสมาคมอาสาสมัครสาธารณะสุขจังหวัดราชบุรี ทำให้ อสม.ราชบุรีได้รับ

รางวัลระดับเขตและระดับชาติหลายคน 

 3. คุณฉัตรชัย ธนิกกุล ต่อมาเป็นนายก อบต.บ้านคา สามารถจัดการปัญหา

กลิ่นเหม็นและน้ำเน่าจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง 

 4. คุณวลิต เจริญสมบัติ, คุณเจียร สุวรรณ ตั้งเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ  

คัดพันธ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาไม่ต้องพึ่งพันธ์ข้าวของนายทุน ตั้งโรงสีชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่มีคนมาดูงานจำนวนมากรวมทั้งต่างชาติ ทั้งคู่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหลายรางวัล 

 5. คุณเกรียงไกร ชีช่วง ตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบน ได้รับ

รางวัลลูกโลกสีเขียว ออกรายการทุ่งแสงตะวันหลายครั้ง    


2.กระบวนการสร้างพลเมืองผ่านมิติศาสนาและวัฒนธรรม

 2.1 ค่ายเยาวชนสามศาสนา 

  ความนำ 

จังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกับทุกจังหวัดในประเทศไทย ที่ประกอบด้วยผู้นับถือศาสนา 

หลากหลาย ถึงแม้ว่าจะไม่มีดวามขัดแย้งกันระหว่างศาสนา แต่เหตุการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้

ได้ก่อให้เกิดความระแวงและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีขึ้นในเรื่องศาสนาในสังคมราชบุรี การให้เยาวชน

พุทธ, คริสต์, อิสลาม ได้มาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน จะได้เข้าใจในจารีต, วัตรปฏิบัติและ

ความเชื่อถือของคนที่นับถือศาสนาอื่น ทำให้ความสมานฉันท์ยั่งยืนในสังคมราชบุรี เป็นการสร้าง

พลเมืองที่เข้าใจในผู้นับถือศาสนาอื่นผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน  
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  กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนระดับการศึกษามัธยมปลาย ศาสนาละ 15 คน 

  กระบวนการ 

 1. สร้างความเป็นพลเมือง การทำงานเป็นทีม 

 2. เสวนา 3 ศาสนา โดยผู้นำศาสนา 

 3. เดินทางเยี่ยม วัดพุทธ  โบสถ์คริสต์  สุเหร่า  

 4. แลกเปลี่ยนความประทับใจ 

 5. วางแผนทำกิจกรรมให้กับสังคม 1 กิจกรรม 

  ผลลัพธ์ 

 - ผู้นำ 3 ศาสนาได้มีโอกาสพบกัน แลกเปลี่ยนกันในวงเสวนา ก่อให้เกิดความคุ้นเคยกัน 

 - เยาวชนต่างศาสนามีพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้และทำงานร่วมกัน เยาวชนพุทธและ

คริสต์เมื่อเห็นเยาวชนมุสลิมละหมาดวันละหลายครั้ง เกิดการสอบถามเรียนรู้กันก็เกิด

ความเข้าใจในวัตรปฏิบัติของคนในศาสนาอื่น นำไปสู่การไม่รู้สึกแปลกแยกระหว่างกัน 

 - การเยี่ยมวัดนาหนอง ซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังถ่ายทอกเรื่องชาดก ทำให้เยาวชนมุสลิม  

ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสเข้าวัดพุทธ (หลายคนเพิ่งมีโอกาสครั้งแรก) ได้เข้าใจถึงจารีต ความ

เชื่อของวิถีพุทธ สังเกตจากการที่เยาวชนมุสลิมจะตั้งใจฟังและถามพระสงฆ์ที่นำชม 

มากกว่าเยาวชนศาสนาอื่น 

 - การเยี่ยมมัสยิด เยาวชนพุทธและคริสต์ ได้เข้าใจกระบวนการทำความสะอาดร่างกาย

ก่อนการละหมาด กระบวนการละหมาดเนื่องจากไปถึงเวลาละหมาดพอดี   

 - การเยี่ยมวัดคริสต์ เยาวชนพุทธสนใจฟังและถามมากเป็นพิเศษ เนื่องจากต้นธารความ

เชื่อของคริสต์และอิสลามคล้ายกัน  

 - กิจกรรมให้กับสังคม คือกิจกรรมวันเด็ก ที่โรงเรียนบ้านไทยประจัน ในอุทยานแห่งชาติ

ไทยประจันร่วมกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ โดยเป็นผู้นำการเล่นเกมกับเด็กๆ 

 2.2 โครงการวัฒนธรรมนำสู่สุขภาวะ 

  ความนำ 

ราษฎรของจังหวัดราชบุรีมีหลายชนเผ่า ต่างมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง แม้จะถูก

วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ในนามของรัฐไทยบุกรุก, ครอบงำ แต่คนเชื้อชาติเหล่านั้นยังสามารถรักษา

วัฒนธรรมของตนเองไว้ได้ ถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

ไม่มองผู้อื่นแบบแปลกแยก 
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  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างพลเมือง 

 2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า 

 3. เพื่อใช้วัฒนธรรมในการสร้างสุขภาวะ ทั้ง กาย, ใจ, สังคม และปัญญา 

 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชนเผ่า 

  ชนเผ่าเป้าหมาย 

 1. จีน       

 2. กะเหรี่ยง

 3. มอญ      

 4. ไท-ทรงดำ (ลาวโซ่ง)    

 5. ไท-ยวน 

  กระบวนการ 

 1. พัฒนาศักยภาพแกนนำชนเผ่า (เยาวชน 5 ชนเผ่าร่วมกับผู้รู้วัฒนธรรมทั้ง 5 ชนเผ่า) 

 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง 5 ชนเผ่า 

 3. สมัชชาชนเผ่า ค้นหาภูมิปัญญาชนเผ่า ปราชญ์ชาวบ้าน ทำแผนที่ศักยภาพ  

 4. ทำแผนแม่บทการใช้วัฒนธรรมชนเผ่าแก้ปัญหาเยาวชน ดำเนินกิจกรรมตามแผน  

(ปีที่ 2-3) 

  ผลลัพธ์ 

 - สรุปผลจัดอันดับปัญหาเยาวชนราชบุรี 

 1. ติดอบายมุข             

 2. มั่วสุมทางเพศและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร         

 3. ติดเกม/โทรศัพท์มือถือ  

 4. ทะเลาะวิวาท-ยกพวกตีกัน   

 5. ไม่เรียนหนังสือ/หนีโรงเรียน   

 6. ขับรถซิ่งเสียงดัง     

 7. ฆ่าตัวตาย 

 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน

 - สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของทั้ง 5 ชนเผ่า 

 - ประเพณี,พิธีกรรม ที่ยังปฏิบัติกันอยู่              



328 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 3

 

 - รายชื่อ, ที่อยู่ ผู้รู้ด้านต่างของแต่ละของชนเผ่า ตั้งแต่ด้าน พิธีกรรม/ความเชื่อ 

ประเพณี หมอพื้นบ้านด้านต่างๆ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องอาชีพ-การทำมา

หากินในท้องถิ่น ดนตรี เพลง ลำนำ นิทาน การละเล่น หัตถกรรม 

 - สามารถผลักดันการเรียนภาษามอญ,ไท-ยวนเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้ในบางโรงเรียน 

 - ให้เด็กนักเรียนแต่งการ ชนเผ่า ไท-ยวน  ไท-ทรงดำ มอญ ไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ได้

หลายโรงเรียน 

 - ข้อท้าทายจากแกนนำเยาวชน “แต่งกาย, เล่นดนตรีชนเผ่า ก็เท่ได้”                                                                                                                                            



3. เครือข่ายพลเมืองตันกล้า

หลังจากทำงานเรื่องการสร้างผู้นำการเปลี่ยนมาหลายปี ประชาคมราชบุรีได้สรุปบทเรียน 

พบว่าด้วยทรัพยากรที่จำกัด เรื่องบุคลากร (ประชาคมราชบุรีเป็นภาคประชาสังคม ทุกคนมีอาชีพ

ของตน การร่วมกิจกรรมของประชาคมเป็นงานอาสา ไม่มีใครยังชีพอยู่ด้วยการเป็น NGO) และ

งบประมาณ ที่ต้องพึ่งจากภาครัฐเกือบทั้งหมด (จากสถาบันพระปกเกล้า, สสส., สำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ด้วยข้อจำกัดนี้ กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง ควรจะทำกับเยาวชน

มากกว่า ตั้งแต่ปี 2550 กิจกรรมจึงเริ่มมุ่งไปที่เยาวชน ด้วยความมุ่งหมายเตรียมเยาวชนให้เป็น

พลเมือง 

  แนวคิด 

ได้มาจากโครงการ Project Citizen ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ให้นักเรียน, นักศึกษา  

หาปัญหาของชุมชน แล้วนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนรับทราบ แต่ประชาคมราชบุรีเห็นว่า

ก่อนที่นักเรียน, นักศึกษาจะไปแก้ไขปัญหาของชุมชน ควรจะฝึกการแก้ปัญหาในสถานศึกษาของ

ตนก่อน จึงเป็นที่มาของโครงการเครือข่ายต้นกล้าราชบุรี 

  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน,นักศึกษาที่มีสำนึกพลเมืองในสถานศึกษา 

 2. เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญของสถานศึกษา (ในมุมมองของนักเรียน, นักศึกษา) โดยใช้

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 3. เพื่อใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือการสร้างจิตสำนึกพลเมืองและสร้างความ

เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนผ่านการปฏิบัติจริง ให้กับนักเรียน, นักศึกษาใน

สถานศึกษาเป้าหมาย 

  4. เพื่อถอดองค์ความรู้การใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา  
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  เป้าหมาย 

 1. เกิดเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรีที่เข้มแข็งและยั่งยืน เริ่มจากตัวแทนสถานศึกษา 

สถานศึกษาละ 5 คน x 16 แห่ง 

 2. เกิดแกนนำที่มีสำนึกพลเมืองและเป็นวิทยากรกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้

เรื่องประชาธิปไตยในสถานศึกษา จำนวน 30 x 16 คน 

 3. สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน 

 4. ได้องค์ความรู้การใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาเป้าหมาย 

ก.  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดราชบุรี   6 แห่ง 

ข. โรงเรียนมัธยม                    10 แห่ง 

  ขั้นตอนดำเนินงาน 

 1. พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายพลเมืองตันกล้าราชบุรี(ตัวแทนสถานศึกษา) 

 2. พัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษา 16 แห่ง, ค้นหาปัญหา, วางแผนการแก้ไข 

 3. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 4. ถอดองค์ความรู้ร่วมกัน 

  กระบวนการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสถานศึกษาคัดแกนนำนักเรียน, นักศึกษา แห่งละ 5 คน มา

พัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำเครือข่ายพลเมืองตันกล้าราชบุรี โดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้

พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง แล้วให้ตัวแทนสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพไปจัด

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ที่สถานศึกษาของตน เพื่อสร้างแกนนำสถานศึกษาแห่งละ 30 คน 

โดยมีวิทยากรของประชาคมราชบุรีเป็นพี่เลี้ยง

ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษา จะมีการค้นหาปัญหาของสถานศึกษา

แล้วเขียนแผนการแก้ปัญหา ที่คิดว่าสำคัญสุด 1 ปัญหา โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม 

เมื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหาในสถานศึกษาแล้ว แต่ละสถานศึกษาจัดทำบอร์ดนำเสนอผลงาน 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนร่วมกัน 

ห้าไม่



จากมุมมองของนักเรียน, นักศึกษา เห็นว่าปัญหาสำคัญของสถานศึกษามี 5 เรื่อง คือ 

 - การทะเลาะวิวาท 

 - การหนีเรียน 
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 - ไม่รักษาความสะอาด 

 - สารเสพติด 

 - การแต่งกายผิดระเบียบ 

จึงมีการสรุปว่าสถานศึกษาน่าอยู่ต้องมี ลักษณะ 5 ไม่ ดังนี ้

 1. ไม่ทะเลาะกัน 

 2. ไม่หนีเรียน 

 3. ไม่ทิ้งขยะ 

 4. ไม่เสพสารเสพติด 

 5. ไม่แต่งกายผิดระเบียบ 

  สิ่งดีดีที่เกิดขึ้น 

แตล่ะสถานศกึษาจะคดิโครงการทำในเรือ่งหนึง่เรือ่งใดใน 5 ไม ่โดยตัง้เปา้หมายวา่ ใน 3 ป ี

จะสามารถทำได้ครบทั้ง 5 เรื่อง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างดีดี ที่เกิดขึ้น 

 - โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำและสร้างจิตสำนึกการใช้ของสาธารณะ 

 - โครงการถังขยะน่ารัก (ทำถังขยะน่าทิ้ง) 

 - โครงการครัวคนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำความดี (ให้เด็กที่ทะเลาะกัน ใช้เวลาวันหยุด

ไปฝึกและหาความรู้การทำครัว จากผู้สูงอายุที่ทำอาหารเก่งที่บ้านของผู้นั้น) 

 - โครงการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ ภาพสวยด้วยมือเรา (สร้างภาพจากเศษ

กระดาษ) โลกสวยด้วยขวดใส ขยะสร้างบ้าน 

 - โครงการนิทานนักอนุรักษ์ ใช้นิทานปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติกับเด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษา 

บทสรุปเรื่องการสร้างพลเมืองต้นกล้า  

  ความยั่งยืน 

 - สถานศึกษาหลายแห่งจัดตั้งชมรมประชาธิปไตย ทำให้กิจกรรมของโครงการ เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง  

 - เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษาจบแล้ว

จะไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง แกนนำนักเรียน,นักศึกษาที่นำมาพัฒนาศักยภาพ จึงขอให้เป็น

นักเรียนชั้น ม 5  ปวส 1 หรือปี 3 กรณีอุดมศึกษา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการ

เรียนต่อ และเมื่อชุดนี้เรียนชั้นสูงสุดก็จะเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆ ได้ วิธีนี้ทำให้โครงการ

ดำเนินต่อเนื่องไม่หยุดชะงักในปีต่อไป  

  ให้โอกาสฉันบ้าง 

ปีแรกของกระบวนการสร้างพลเมืองต้นกล้า 2551 โรงเรียนระดับมัธยมจะเลือกโรงเรียน

ประจำจังหวัดหรืออำเภอ จากการทำงานร่วมกันพบว่าโรงเรียนเหล่านี้มีกิจกรรมของหน่วยงาน
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ต่างๆมาลงที่โรงเรียนมากมาย นักเรียนแกนนำก็มีกิจกรรมทำมากอยู่แล้ว จึงย้ายไปทำกิจกรรม

โรงเรียนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาส เช่น โรงเรียนเทศบาล หรือโรงเรียนที่ติดเขตจังหวัดใกล้เคียง 

ที่เรียกกันว่าโรงเรียนชายขอบที่มักไม่ได้รับความเหลียวแลจากหน่วยงานราชการ ปรากฏว่า 

ผู้บริหาร,อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเหล่านี้กระตือรือร้นให้ความสนใจ ร่วมมือทำโครงการ  

มีสองโรงเรียนที่ผู้อำนวยการบอกว่านักเรียนจะมาเรียนครบทั้งโรงเรียนในเดือนมิถุนายน 

เนื่องจากปิดเทอมนักเรียนจะไปหางานทำตามโรงงานต่างๆ หรือห้างสรรพสินค้าเพื่อหารายได้ 

การมีโครงการพลเมืองต้นกล้าไปลง ทำให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายกว่าเดิม  

สถานศึกษาหลายแห่งผ่านเกณฑ์ประเมินเนื่องจากร่วมทำโครงการนี้ นักเรียนหลายคนที่

ร่วมโครงการได้รับโควต้าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจากการร่วมทำกิจกรรมนักเรียนคิด ผู้ใหญ่ฟัง, 

ร่วมกัน

  แก้ปัญหา 

ที่ผ่านมาผู้ใหญ่, ครู, อาจารย์ จะคิดกันเองว่าเด็กมีปัญหาอะไร แล้วจัดกิจกรรมให้เด็กทำ 

โดยไม่ค่อยได้รับฟังความเห็นของเด็ก แต่กระบวนการนี้ เด็กเป็นคนบอกเองว่าสถานศึกษาของ

เขามีปัญหาอะไร 

หลายปัญหาผู้ใหญ่มองข้าม เช่นจำนวน,ความสะอาดของห้องน้ำ, ความแออัดในโรงอาหาร, 

โสตทัศนะ อุปกรณ์ที่ชำรุดที่ทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กชี้ปัญหา แล้ว

ผู้ใหญ่รับฟังแล้วคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจเด็กในการแก้ไขปัญหา เด็กก็มีความภูมิใจว่ามีส่วนร่วม

ในกิจการของโรงเรียน และได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรมทุกอย่างทำให้นักเรียน,นักศึกษาในสถานศึกษาหันมาสนใจเรื่องของส่วนรวม เป็นการ

สร้างสร้างสำนึกพลเมืองผ่านกิจกรรม 

ในปี 2554 เพื่อให้นักเรียน, นักศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมายมีส่วนร่วมคิด ใน

กระบวนการ 5 ไม่ จึงจัดให้มีการประกวดเรียงความ “สถานศึกษาน่าอยู่” เพื่อรับฟังความเห็น

ของทุกคนและการมีส่วนร่วม โดยให้แกนนำสถานศึกษา นำเอาข้อคิดในเรียงความมาเป็น 

องค์ประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนแก้ปัญหาของสถานศึกษา    

  ข้อสังเกตจากทีมวิทยากร 

การสร้างพลเมืองถ้าเริ่มจากเด็ก ในจำนวนทรัพยากรเท่ากันจะได้คุณภาพและปริมาณมาก

กว่าถ้าจะทำกับผู้ใหญ่ และยั่งยืนกว่า  

จากการเฝ้าดูของทีมวิทยากร เราพบว่าคุณภาพของแกนนำสถานศึกษา ดีขึ้นทุกปีในเรื่อง  

 - การรับรู้ 

 - วิธีคิด

 - การแสดงออก 
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 - การวางแผน  

รุ่นหลังจะเก่งและดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นกราฟพุ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจเจก หรือเรื่องของ

เครือข่าย กิจกรรมที่ทำสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นทุกปี และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ทุกปี 

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น ดีขึ้น การสาน

เครือข่ายของแกนนำทำง่ายขึ้น 

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด, กล้าทำ 

ผูใ้หญถ่า้เลกิพฤตกิรรมคณุพอ่รูด้ ีชีน้ิว้สัง่ทกุอยา่ง รบัฟงัความเหน็เดก็บา้ง ใหเ้ขามโีอกาสคดิ

โอกาสทำ โดยผู้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยง ก็จะสร้างพลเมืองให้ประเทศนี้ได ้

การให้เด็กได้คิดวิธีแก้ปัญหา ด้วยตนเอง ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การระบายสี, วาด

ภาพบนถังขยะ เพื่อให้น่าทิ้ง การใช้นิทานเป็นสื่อกับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา การนำขยะมา

แปรรูป   

การเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก,เยาวชน มีโอกาสได้คิด, ได้ทำ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณะ 

ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา จะทำให้เด็ก,เยาวชน เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ                         



4.สภาพลเมืองราชบุรี

  จุดกำเนิด 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ

ประชาคมราชบุรี,ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนา 

รัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี ภาคเช้าเป็นการระดมปัญหา

ของจังหวัดราชบุรี โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคน

เข้าร่วม ภาคบ่ายเป็นการเสนอปัญหา-การแก้ไข ต่อสมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลงัการสมัมนาคณุจมูานา ดาลาล ผูส้งัเกตการณ ์จาก NDI (สถาบนัสง่เสรมิประชาธปิไตย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน วุฒิสมาชิกเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ นายกอบจ. 

คุณวันชัย ธีระศักดิ์สมบูรณ์เสนอกับนายวิเชียร คุตตวัส ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ให้จัดเวทีเช่นนี้อีกทุก 3 เดือน  

ที่ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ของประชาคมราชบุรี ยอมรับเป็นงานของ

ประชาคมราชบุรี โดยใช้ชื่อว่า “สภาพลเมืองราชบุรี” โดยจัดทุก 2 เดือน 
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  สภาพลเมืองราชบุรีเป็นพื้นที่สาธารณะที่     

 - ภาคประชาสังคม   

 - ภาคราชการ(ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยราชการ)  

 -  อปท. (อบจ. เทศบาล อบต.)  

 - ภาคการเมือง (ส.ส. ส.ว.) 

มาสานเสวนากัน เพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้หาจำเลย 

  แนวคิด 

ยึดพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า 

“ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี  

ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงาน ที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน 

ทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่าย ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ   

…ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย 

และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ

หมู่ชน…”  

  วัตถุประสงค์ของการจัดสภาพลเมืองราชบุรี 

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน  

 2. เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะต่อฝ่ายการเมือง  

 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ภาคประชาสังคม-ภาคราชการ-ภาคการเมือง  

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม 

  คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรี 

ประกอบด้วย 

 1. ตัวแทน ส.ส. ตัวแทนพรรคการเมือง ตัวแทน ส.ว.  

 2. ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

 3. สื่อมวลชน 

 4. นักธุรกิจเพื่อสังคม 

 5. นักวิชาการ 

 6. ประชาสังคม, สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
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  การทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรี 

 - กลั่นกรองประเด็น 

 - ลงพื้นที่เป้าหมายศึกษาข้อเท็จจริง 

 - นำเข้าวาระสภาพลเมืองราชบุรีเพื่อหาฉันทามติ 

 - เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา 

 - ติดตามการแก้ปัญหา  

  กระบวนการสภาพลเมืองราชบุรี 

 1. กลุ่มผู้เดือดร้อนร้องเรียน                                                                                         

 2. คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรีบรรจุวาระ 

 3. ประชุมสภาพลเมืองราชบุรีเพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหา 

 4. คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรีทำบันทึกช่วยจำส่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 

 5. กระบวนการแก้ปัญหา 

 6. สภาพลเมืองราชบุรีครั้งต่อไปสอบถามความคืบหน้า 

  สภาพลเมืองราชบุรีที่ผ่านมา 

ครั้งที่ 1.  26 สิงหาคม 2552  ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ผู้เข้าร่วม  151 คน 

ครั้งที่ 2.  20 พฤศจิกายน 2552 ที่ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   ผู้เข้าร่วม  153 คน 

ครั้งที่ 3.  29 มกราคม 2553   ที่ห้องประชุมอำเภอสวนผึ้ง     ผู้เข้าร่วม  1 รูป, 120 คน 

ครั้งที่ 4.  26 มีนาคม 2553  ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม    ผู้เข้าร่วม  145 คน 

ครั้งที่ 5.  29 พฤษภาคม 2553 ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี    ผู้เข้าร่วม   146 คน 

ครั้งที่ 6.  24 กรกฎาคม 2553  ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้        ผู้เข้าร่วม  145 คน 

ครั้งที่ 7.  25กันยายน 2553  ที่ อบต.อ่างหิน             ผู้เข้าร่วม  143 คน                      

ครั้งที่ 8   29 พฤศจิกายน 2553 ที่ศาลาประชาคม อ.สวนผึ้ง   ผู้เข้าร่วม  2 รูป 344 คน 

ครั้งที่ 9. 29 มกราคม 2554 ที่ห้องประชุมอำเภอดำเนินสะดวก ผู้เข้าร่วม  86 คน 

ครั้งที่ 10. 1 เมษายน 2554 ที่เทศบาลตำบลหลักเมือง ผู้เข้าร่วม  50 คน 

ครั้งที่ 11. 25 พฤษภาคม 2554 ที่วัดโป่งเหาะ บ้านคา ผู้เข้าร่วม  150 คน 

ครั้งที่ 12. 27 มิถุนายน 2554 ที่วัดหนองกระทุ่ม จอมบึง   ผู้เข้าร่วม  138 คน 

ครั้งที่ 13. 7 สิงหาคม 2554 ที่ค่ายลูกเสือวาสนาดี  ผู้เข้าร่วม 150 คน 

  วาระสภาเด็กและเยาวชนราชบุรี 

ครั้งที่ 14. 14 กันยายน 2554 ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ผู้เข้าร่วม  65 คน

  สภาพลเมืองอำเภอสวนผึ้ง 

จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร”การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2” กลุ่มทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  

ครั้งที่ 1.  19 มกราคม 2554 ที่ห้องประชุมอำเภอสวนผึ้ง      ผู้เข้าร่วม 32 คน 

              กรณี การประกอบกิจการสถานที่ตากอากาศ (Resort) อำเภอสวนผึ้ง 
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ครั้งที่ 2.   9 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องประชุมบริเวณน้ำตกเก้าโจน 

              กรณี แผนแม่บทการจัดการน้ำตกเก้าโจน                                                                                                                                             

  กรณีที่ผ่านสภาพลเมืองราชบุรี 

 1. กรณีที่แก้ปัญหาสำเร็จ 

 1.1 โรงงานผลิตแอลกอฮอร์ ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ 

 1.2 การทิ้งขยะที่ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ 

 1.3 หนี้สินกลุ่มเกษตรกรชาวสวน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม 

 2. กรณีที่กลับมาสร้างปัญหาใหม่ 

 โรงงานสับปะรด V&K ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา 

  3. กรณีไม่สำเร็จ เรื่องสู่ศาลยุติธรรม 

 โรงงานฟอกย้อม SVM Textile 

 4. กรณีที่เรื่องสงบชั่วคราว 

 4,1 โรงไฟฟ้าชีวะมวล ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง 

 4,2 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 5. กรณีที่กำลังดำเนินการ 

 5.1 การใช้น้ำอำเภอสวนผึ้ง 

 5.2 คืนน้ำใสให้คลองดำเนินสะดวก 

 5.3 กรณีที่ดินอำเภอสวนผึ้ง 

 6. กรณีที่ผู้ร้องไม่มาติดตามข้อเสนอ   

 “การขุดดิน หมู่ 6. ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก”  

บทสรุปเรื่องสภาพลเมืองราชบุรี 

  สภาพลเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะที่ 

 -  ประชาชนจะได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของตน โดยไม่ต้องยกขบวนไป ปิดถนน 

ปิดที่ว่าการอำเภอ,ศาลากลาง หรือต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการ

คณะต่างๆ ของทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

 -  เกิดการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคการเมือง(ฝ่ายนโยบาย) ภาครัฐ (ฝ่ายปฏิบัติ)

ภาคประชาชน (ผู้ได้รับผลกระทบ) ภาคธุรกิจ (ผู้ก่อผลกระทบ) เพื่อหาฉันทามติใน

การแก้ปัญหา 

 - เกิดคณะทำงานแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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  ปรากฏการณ์  

ภาคการเมือง ส.ส.ช่วยผลักดันประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย เช่น กรณีหนี้สินเกษตรกร กรณี

น้ำ อ.สวนผึ้ง การประชุมวาระสภาเด็กและเยาวชนราชบุรี มีการนัดหมายพบปะกับ ส.ส.ในการ

ประชุมเดือนพฤศจิกายน  

ภาคธุรกิจ (ผู้ก่อผลกระทบ) ไม่สนใจเข้าร่วมเวท ี

ภาครัฐ (ฝ่ายปฏิบัติ) ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี ไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งรองผู้ว่าฯท่านหนึ่งเข้าร่วมเวทีทุกครั้ง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะ

ทำงานแก้ปัญหาตามฉันทามติของสภาพลเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความ 

ร่วมมือดี 

  พื้นที่สาธารณะนี้สร้างพลเมือง 

ภาคประชาชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการนำเสนอปัญหาโดยมีเหตุผล,หลักฐาน 

ทั้งทางกฎหมายและวิชาการสนับหนุน ไม่ถูกกล่าวหาว่าใช้แต่อารมณ์     

มีความรู้เพิ่มขึ้น เช่นกฎหมายการขุดดิน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 การศึกษา 

ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และเรื่องโฉนดชุมชน 

สภาพลเมืองราชบุรีสร้างพลเมืองจากการสร้างจิตสำนึกจากการเสียสละ เวทีนี้ไม่มีค่า 

เดินทาง ไม่มีเบี้ยเลี้ยง มีแต่อาหารเลี้ยง คุณอยากแก้ปัญหาตนเองและสังคม อยากช่วยเหลือ

สังคม คุณต้องรู้จักเสียเวลาทำมาหากินครึ่งวัน เสียค่าเดินทางเอง ถ้าถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน

คุณก็ต้องอุทิศตนเพิ่มขึ้นอีก        
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ภาคผนวก1.

แบบสอบถามผู้นำตามธรรมชาติของหมู่บ้าน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................................ 

เพศ    ชาย              หญิง 

อายุ..................ปี               อาชีพ................................................................ 



1. เมื่อมีปัญหาทะเลาะกัน ควรจะให้ใครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย   

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

2. เมื่อมีปัญหากับทางราชการ  ปรึกษาใคร 

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

3. เมื่อมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ  ปรึกษาใคร 

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

4. เมื่อเจ็บป่วยไปหาใคร 

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

5. เมื่อมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานไปปรึกษาใคร 

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

6. เมื่อมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไปปรึกษาใคร 

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

7. เมือ่เกดิปญัหากบัหมูบ่า้น เชน่ ถนนพงั สะพานขาด หลงัคาวดัรัว่ฯ ใครเปน็ผูน้ำในการแกป้ญัหา

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  

8. ถา้เกดิมลพษิขึน้ เชน่ นำ้เนา่ อากาศเหมน็ ของเสยีจากโรงงาน คดิวา่ใครจะเปน็ผูน้ำในการตอ่สู ้

ก......................................................................... ข...................................................................  

ค......................................................................... ง....................................................................  
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ภาคผนวก2.

กำหนดการพัฒนาศักยภาพให้เกิดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นวิทยากร

กระบวนการ 

วันที่
1



8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

9.00 – 9.15 น.   ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขบวนการ กฎ กติกา – มารยาท 

9.15 – 9.45 น.    กระบวนการทำความรู้จักอย่างชื่นชม 

9.45 – 10.15 น.  เกมพลิกแผ่นดิน / ถอดบทเรียน  

10.15 - 10.30 น.  พักของว่าง 

10.30 – 10.45 น. เกมนำสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

10.45 – 11.45 น.  ชมวีดีทัศน์ การปรับกระบวนทัศน์ / ถอดบทเรียน 

11.45 – 12.30 น.  ให้ข้อมูล การประชุมอย่างสร้างสรรค์  

12.30 – 13.15 น.  พัก – อาหารกลางวัน 

13.15 – 13.45 น.  เครื่องมือในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ กระดาษน้อย  

             โจทย์ “ ผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง” 

13.45 – 14.30 น.  วิธีการเขียน MIND MAP  

               จากการระดมสมองด้วยวิธีกระดาษน้อยนำมาเขียน MIND MAP 

               วิธีการจัดลำดับความสำคัญ / ถอดบทเรียน 

14.50 – 15.30 น.   เวียนฐาน เขียนความเห็น อดีต ปัจจุบัน ปัญหา ภาพฝัน 

15.30 – 15.45 น.  พัก – ของว่าง 

15.45 – 16.00 น. เกมทำลายสถิติ / ถอดบทเรียน 

16.00 – 17.30 น.  การทำงานเป็นทีม 

18.30 - 20.00 น.  เกมปิดปาก เกมปิดตา 

วันที่
2



8.30 – 9.00 น.    ทบทวนเรื่องวันวาน ถอดบทเรียน เกมปิดตา – ปิดปาก 

9.00 - 9.30 น.  วืดืทัศน์/PPt  “ประวัติประชาธิปไตยไทย 

9.30 - 10.15 น.    แบ่ง 4 กลุ่ม เข้าฐาน 4 ฐาน “ มาตราสำคัญในรัฐธรรมนูญ”   

                  เลือกมาตราที่เห็นว่าสำคัญ นำเสนอ 

10.15 - 10.30 น.  พัก-ของว่าง 

10.30 - 11.30 น.  ให้ข้อมูล ทุนทางสังคม 

 ชีแ้จงกระบวนการเวทหีมูบ่า้น วางแผนกำหนดวนั, สถานที,่  

    การทำงานเวทหีมูบ่า้น 

11.30 - 12.00 น.   เกมล่าฆาตกร  ถอดบทเรียนทั้งกระบวนการ 

12.00 - 12.30 น.   ปิดแบบมีส่วนร่วม 





เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 3 

339การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

ภาคผนวก3.

เรียงความชนะเลิศระดับมัธยมต้น โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ด.ญ.ธนัศฎา น้อยเปลี่ยน 

สถานศึกษาน่าอยู่ 

สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆ การที่เราจะต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านจำเป็น

จะต้องออกแบบและวางแผนไปตามความคิดและความฝันก่อน 

การฝันถึงสถานศึกษาในอนาคตจึงเป็นการออกแบบไปตามรูปลักษณ์ที่เราต้องการความฝัน

จึงเป็นสถาปนิกเอกของโลกที่จะเสกสรรปั้นแต่งนักเรียนของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เจตจำนง สถานศึกษาและนักเรียนของเราต้องเจริญไปข้างหน้าพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งและคนดี

หากเราฝันอย่างเดียวแต่ขาดการลงมือกระทำก็คงเป็นไปได้แค่การเขียนลงบนภาพในอากาศที่ว่าง

เปล่า ฤาจะปรากฏภาพที่ชัดเจนหรือจับต้องได้องค์กรทุกภาคส่วนในสังคมไทยจะต้องช่วยกันสร้าง

ชาติโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าสถาบัน โดยนักเรียนจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

และมีความซื่อสัตย์สุจริตจะช่วยปิดกั้นประตูแห่งอบายทั้งปวง สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุด ข้าพเจ้า

อยากให้สถานศึกษาของเราสรรค์สร้างแต่นักเรียนที่ดี มีความขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

โดยให้ตระหนักว่าอุปสรรคไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคน แต่มีอุปสรรคไว้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์

ศักยภาพของตนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม พัฒนาตนให้แกร่งขึ้นกว่าเก่าและจะต้องเป็น

ผู้มีระเบียบวินัย เพราะสถานศึกษาเป็นที่ฝึกระเบียบวินัยของเรา ข้าพเจ้าเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น

นักเรียนจึงอยากเห็นทุกคนรักกัน มีความโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันเพราะเราเปรียบเสมือนพี่น้อง

กันไม่สมควรที่จะทะเลาะกันหากเรารู้จักแปรขยะให้เป็นปุ๋ย แปรขยะชีวิตให้เป็นปุ๋ยชีวิต แปร

ความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือสถาบันของเราก็จะน่าอยู่และมีการจัดตั้งธนาคารขยะโดยการนำ

ขยะกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่า REUSE สถาบันของเราก็จะสะอาดขึ้นเพราะเราทิ้งขยะเป็นที่เป็น

ทางและกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน และเราควรที่จะตั้งใจเรียนไม่หนีเรียนด้วย

ความภาคภูมิในในสถาบันไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดี ผิด

กฎหมาย มาเรียนแต่เช้าด้วยชุดของสถาบันด้วยความมั่นใจความภาคภูมิใจและต้องแต่งให้ถูก

ระเบียบของโรงเรียนนำคำสั่งสอนของคุณครูมาพัฒนาตนเอง ตอบแทนพระคุณด้วยการเป็นคนดี

รักเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข คนเพียงคนเดียวไม่สามารถพัฒนาสถาบันได้เราทุกคนต้องช่วย

กันพัฒนาให้น่าเรียน น่าอยู่และอยู่อย่างมีความสุขเพื่อที่จะสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคตของชาต ิ

ข้าพเจ้าไม่ต้องการเห็นผลที่สวยหรูแต่ต้องการเห็นความมุ่งมั่นความสามัคคีและมีจิตใจแนว

แน่ที่จะพัฒนาสถาบันของเรา จุดมุ่งหมายจะไร้ค่าถ้าไม่มีก้าวแรก การหวังผลเลิศนั้นดีแล้วแต่การ

ทำเหตุของความเป็นจริงนั้นดีกว่าเราทุกคนจะต้องออกแบบสถาบันของเราเป็นที่น่าอยู่ของพวกเรา

ทุกคน 

 สถานศึกษาอบรมบ่มนิสัย       ปลุกเด็กไทยรักพี่น้องแก้ปัญหา 

ยึดมันในจริยเป็นปรัชญา           เป็นอุทาหรณ์สอนคนจนได้ดี 

นำขยะมารียูสเป็นประโยชน์         เราไม่โกรธไม่หนีเรียนเป็นสุขี 

ไม่ทะเลาะดื่มสุราเที่ยวราตรี       เป็นเด็กดีมาเรียนด้วยความภูมิใจ 
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ประชาธิปไตยบนฐานทรัพยากรชุมชน:
ธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

        

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม  ใจแก้ว* 
เฉลิมศักดิ์  บุญนำ** 
สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ*** 




บทนำ

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก

โครงสร้างสังคมอำนาจส่วนบนซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มอบอำนาจให้กับประชาชนแต่ไม่ได้มอบ

ให้กับกลุ่มหมู่คณะใดคณะหนึ่ง และวิตกกังวลต่อความรู้ความ

เข้าใจเพื่อให้ประชาชนว่า  

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้า

อยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรทั่วไป ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้ง

หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดย

สิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมี

สิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผล

สำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะ

ช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอ

สละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป” 

 * อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ** นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 *** อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
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หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ ในการปกครองของประชาชน                 

โดยประชาชน และเพื่อประชาชน นับเป็นแนวทางการบริหารประเทศที่ ได้รับแนวคิด                  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา คือ การกระจายอำนาจการ

ปกครองไปสู่ตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตย เพื่อความผาสุกของประชาชนที่มีสิทธิหน้าที่ความ

เสมอภาคภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำกับทิศทางของประเทศให้เป็นไปตามครรลองของความ

ดีงามของการวางระบบและกลไกการบริหารงานของการทำหน้าที่ให้เกิดความสมดุลของสังคมที่

สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางของความเป็นอยู่แห่งรัฐและชาติที่มีความมุ่งหมายไปสู่สังคมที่

ก้าวหน้าโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภายใต้วัฒนธรรม

ทางการเมืองโดยมีนักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อเข้าไปสู่การมีอำนาจในการ

ออกกฎหมายและการบริหารประเทศ รวมถึงการกำหนดนโยบายที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ของ

ประชาชนในการเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ แต่แล้วในทางพฤติกรรมของตัวแทนก็ได้บิดเบือน

เจตนารมณ์ของระบบประชาธิปไตยที่ได้ออกแบบให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในการพิจารณาเลือกบุคคล 

ที่เป็นตัวแทนไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ตรวจสอบ ถ่วงดุลของผู้บริหาร สุดท้ายประชาชน 

ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเข้าไปมีอำนาจและสนองผลประโยชน์ของกลุ่มทุนโดยใช้แนวคิด

ประชาธิปไตยเชิงการตลาดเพื่อให้คนยอมรับในเชิงความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของนักเลือกตั้ง

โดยผ่านกลไกหัวคะแนนและผู้มีอิทธิพลตลอดจนปัจจัยทุนที่จะผลักดันให้เข้าไปสู่กระบวนการ

ทางการเมืองให้กลายเป็นความชอบธรรมในเชิงปริมาณเป็นตัวกำหนดและตัดสินของการเข้าไปสู่

อำนาจในระบบประชาธิปไตยทุนนิยมซึ่งเป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ถูกตีตราประทับผ่านการ

ยอมรับโดยฉันทามติของประชาชนและนำไปสู่การใช้วาทกรรมว่ามาจากการเลือกตั้งโดยได้รับการ

ไว้วางใจเสียงข้างมากเป็นตัวตั้งเป็นระบบโดยผ่านความน่าเชื่อถือของสากลนิยมในระบอบ

ประชาธิปไตยได้สถาปนาประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในวิถีวัฒนธรรมการเมืองที่ไร้ซึ่งรากเหง้าของ

ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนระบบตัวแทนถือว่านักการเมือง คือ นักเลือกตั้ง การเมืองที่มี

แต่นักการเมืองก็คือการเมืองที่ปล่อยให้คนจำนวนไม่กี่พันรายผูกขาดอำนาจในการกำหนดชะตา

กรรมของสังคมของชนชั้นนำและนักการเมือง ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำเป็นเพียงหนึ่งเดียว

คือ การเป็นเครื่องมือในการเลือกที่ผู้นำทางการเมืองและจัดตั้งคณะรัฐบาล ประชาธิปไตยแบบ

ชนชั้นนำไม่เชื่อว่าประชาชนเป็นฝ่ายที่กำหนดประเด็นทางการเมือง ไม่เชื่อว่าประชาชน คือ ผู้ที่มี

อำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริงในเรื่องต่างๆ ในทางตรงกันข้าม ผู้นำทางการเมืองต่างหากที่เป็นคน

ทำหน้าที่นี้ แล้วกำหนดโครงสร้างของความคิดเห็นสาธารณะและประชามติออกมา ถ้า

ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำทำให้ประชาธิปไตยเป็นพิธีกรรมทางการเมืองของคนจำนวนน้อย

ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างเศรษฐกิจการเมือง, อุดมการณ์ และชนชั้นต่างๆ ที่มีผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างสถาบันในปัจจุบันนี้ (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, 2554) กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทย

ต่างออกมาเรียกร้องสิทธิกันมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิ

ในที่ดิน ในป่า ในแม่น้ำ หรือสิทธิในการทำประมงชายฝั่ง ในขณะที่คนอีกบางกลุ่ม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มคนในภาคราชการ หรือกลุ่มคนในเมือง ที่อยู่นอกสังคมชนบท กลับคิดว่าชาวบ้าน

ไม่มีสิทธิ อย่างเช่นในกรณีของสิทธิที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องค่าชดเชยจากการสูญเสียอาชีพ

ประมงในแม่น้ำมูล ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูล เพราะเข้าใจว่าแม่น้ำเป็นทรัพยากร

สาธารณะ และไม่ใช่เป็นทรัพยากรของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ การที่ชาวบ้านลุกขึ้นปกป้องสิทธิ
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ของตน ด้วยการคัดค้านการสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน หรือการสร้างท่อก๊าซ

ก็ตาม กรณีต่างๆ เหล่านี้ ถ้าหากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่า พื้นฐานของปัญหาล้วนแล้วแต่

เป็นความขัดแย้งในการตีความหมายของสิทธิ หรือการเข้าใจความหมายของสิทธิแทบทั้งสิ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มชน เช่น สิทธิของชาวนา สิทธิ

ชาวบ้าน และสิทธิของท้องถิ่น ทั้งๆ ที่เป็นความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  

ปี พ.ศ.2540-2550 อยู่แล้ว โดยให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการ

ทรัพยากร แต่ด้วยมีความหมายที่ไม่คุ้นเคยมานานในภาคปฏิบัติจึงอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่

บ้าง เพราะในปัจจุบัน แม้จะเริ่มมีความพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

เช่น กฎหมายป่าชุมชน เป็นต้น พร้อมๆ กับมีความพยายามผลักดันนโยบาย เพื่อให้สิทธิกับ

เกษตรกรในรูปอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น นโยบายการปฏิรูปที่ดินแบบใหม่ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 

2543)  

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการดูแลพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิทักษ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 

ท้องถิ่นชุมชน สังคม โดยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่รายรอบมีผลต่อการดำรงชีวิตและการเกื้อกูลต่อ

สรรพสิ่งต่อกันและมีการรองรับสิทธิของประชาชนที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้เป็นที่มา

ของการยึดโยงในการรองรับสิทธิของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยและเป็นผลให้พื้นที่อำเภอ

รัตภูมิซึ่งมีองค์กรและภาคีลุ่มน้ำรัตภูมิได้นำเอาหลักนิติรัฐมาใช้ล้อไปกับหลักนิติธรรมและร่วมกัน

ออกแบบเป็นกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วมโดยการใช้วาทกรรมธรรมนูญเป็น

ตัวขับเคลื่อนเจตนารมณ์ ชุมชน สังคม เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของชุมชน  เนื่องจากสิทธิชุมชนมีความเป็นพลวัตทั้งในแง่ประเด็น

ปัญหาความขัดแย้ง การต่อสู้เชิงอุดมการณ์และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยน

อัตลักษณ์ปรับกระบวนการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ 

ยืดหยุ่น พลิกแพลง  หลากหลาย 

ดังนั้น “ธรรมนูญลุ่มน้ำ” จึงเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในฐานะความเป็นวาทกรรมที่ให้ความหมาย

และคุณค่าที่เป็น “อำนาจอันชอบธรรม” เพื่อสร้างวาทกรรมใหม่ที่ขยายเลียนแบบของรัฐสู่ท้องถิ่น

โดยใช้ฐานของทรัพยากรเป็นหัวใจแกนกลางของการจัดการที่มีกระบวนการรูปแบบประชาธิปไตย

โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติการทางการเมืองภาคพลเมืองมีความตระหนักในปัญหา

ที่คุกคามฐานสำนึกแห่งคุณค่าสรรพสิ่งในระบบนิเวศตามแนวทางของชุมชนอันมีธรรมนูญ 

ลุ่มน้ำภูมี เครื่องมือเพื่อวางกติกาให้ชุมชนใช้ร่วมกันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนชุมชนลุ่มน้ำ 

กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันตามสิทธิเสรีภาพที่สอดคล้อง

กับวิถีธรรมชาติของกลุ่ม ชุมชน หรือสังคมนั้นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้นมา และยึดถือปฏิบัติร่วมกันต่อ

ฐานทรัพยากรในชุมชนหนึ่งๆ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจน ปัญหาคุณภาพชีวิต  

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจึงเป็นที่มา

ของประชาธิปไตยชุมชนการเมืองเชิงพื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อการดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน

สังคมในอาณาบริเวณของฐานทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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แนวความคิดทางศาสนา

หลักคิดทางศาสนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่บัญญัติไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ยึดถือและ

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักของธรรมชาติที่

จะให้สรรพสิ่งในโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง

สันติภาพ มีการเผยแผ่ศาสนาโดยไม่มีการบังคับ สอนให้มนุษย์ทุกคนมีความรักต่อกันรวมถึงสิ่งมี

ชีวิตทั้งหมดในโลก สอนให้มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น สอนให้มนุษย์รู้จักปกป้องสิทธิของ

ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นๆ นอกจากนี้หลักคิดของสาสนาอิสลามว่าในการดำเนินชีวิต 

จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี เป็นคนที่รู้จักในหน้าที่ มีความห่วงใย มีความเมตตา มีความรัก มีความ

ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 



ปรัชญาว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ

ในทางปรัชญาแล้ว แนวคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เริ่มปรากฏขึ้นในยุคกรีก ตั้งแต่

ตอนที่อริสโตเติลกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลย่อมมีเสรีภาพในการเลือก และด้วยเหตุผลที่

ถูกต้องย่อมช่วยให้เขาเข้าถึงกฎธรรมชาติได้ และ ณ จุดนี้เอง คือเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์” 

แนวคิดนี้เชื่อว่า มนุษย์นั้นมีเสรีภาพอยู่แล้วตามกฎธรรมชาติ ภายใต้เหตุผลที่ถูกต้อง  

จากที่มีการกล่าวถึง สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมา 

เท่าเทียมกันมนุษย์มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็น

สิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และใครก็จะล่วงละเมิดมิได้ หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะก่อให้

เกิดอันตราย หรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้ ความมุ่งหมายที่แท้

จริงของนักปรัชญาหรือนักคิดในทางการเมืองที่เสนอความคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมาก็

เพื่อที่จะจำกัดอำนาจของรัฐ หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐ กล่าวคือนักคิดในทางการเมืองเห็นว่ามี

การขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองของรัฐซึ่งได้แก่ประชาชนพลเมืองทั้ง

หลายกับผู้มีอำนาจปกครองรัฐ ผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิเสรีภาพให้

มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ขณะเดียวกันผู้ที่มีอำนาจปกครองรัฐก็มีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจอย่างเต็มที่

เสมอๆ (ณัฐกร วิทิตานนท์, 2553) 

นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงรัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐว่าเปรียบเสมือนเป็นสิ่งชั่วช้าเลวทราม

ที่มนุษย์จำเป็นต้องมีไว้ เพื่อการที่มนุษย์จะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติสุข ดังนั้น จึงมี

ความจำเป็นที่จะต้องจำกัดอำนาจของรัฐบาล หรือของผู้มีอำนาจปกครองรัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ เพราะรัฐนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว และเป็นปกติวิสัยที่ผู้ใช้อำนาจรัฐมักจะใช้อำนาจ

เกินเลยอยู่เสมอ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นักคิดในทางการเมืองจึงคิดค้นหาวิธีการที่จะจำกัดอำนาจของรัฐ

หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐ โดยพยายามกล่าวอ้างถึง “สิทธิตามธรรมชาติ” ว่าเป็นสิทธิที่มนุษย์ 

ทุกๆ คนที่ติดตัวมากแต่กำเนิด รัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐ จะมาล่วงละเมิดมิได้ ซึ่งต่อมา



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 3 

345การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

แนวคิดดังกล่าวได้มีการอธิบายขยายความจนกลายเป็นสิทธิในการจำกัดอำนาจรัฐ ยิ่งรัฐหรือผู้มี

อำนาจปกครองถูกจำกัดอำนาจลงมากเท่าใด สิทธิเสรีภาพของผู้อยู่ภายใต้อำนาจปกครองก็จะยิ่งมี

มากขึ้นเพียงนั้น 

สิทธิตามธรรมชาติข้างต้น เดิมทีก็มีเพียงสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความ

เสมอภาคเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขอบเขตกว้างไกลออกไป จนครอบคลุมถึงสิทธิในมิติ

ใหม่ๆ อาทิ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกจับกุมขังตามอำเภอใจ,สิทธิที่จะไม่ถูกล่วง

ละเมิดในเคหสถาน,สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย,สิทธิเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา, เสรีภาพในการประกอบการค้า, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กระทั่ง “สิทธิในการตาย” 

(Right  to Die) เป็นต้น ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามความหมายดั้งเดิมก็คือ  

สิทธิในการจำกัดอำนาจของรัฐ นั่นเอง เกิดความคิดในการอ้างความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน

ซึ่งเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่มีการนำมาใช้ในระบบการเมืองการปกครองและเกิดแนวคิด

ของการเป็นผู้ให้ประชาธิปไตยโดยรัฐและเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักคิดมองเตสกิเออ 

(Montesquieu) ว่าด้วยการมอบสิทธิให้กับตัวแทนเข้าไปมีอำนาจในการปกครองโดยมีข้อตกลง

เป็นสัญญาประชาคมให้อำนาจกับตัวแทน แต่ถ้าตัวแทนไม่ทำหน้าที่ของความเป็นตัวแทนได้

ประชาชนสามารถที่จะลิดรอนอำนาจนั้นคืนมาเป็นของปวงชนได้



สิทธิเสรีภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการบัญญัติ ว่ าด้ วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม               

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในจำนวน 7 ฉบับที่ผ่านมาของที่กำหนดไว้ในเรื่องนี้ คือ

กำหนดในเรื่องนโยบายและสิ่งแวดล้อมในการพิทักษ์รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อเป็นสาธารณูปโภค การเป็นความจำเป็นในการป้องกัน

ประเทศโดยตรงหรือว่าการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540-2550 ในกรณีนี้มีกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม ่ควรจะมี

บทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ในทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมด้วย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ควรจะอยู่ภายใต้พื้นฐานสำคัญ  

4 ประการ ดังนี้  

 1. การนำเอาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ โดยยอมให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ได้ 

 2. การควบคุมและการกำจัดมลภาวะเป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ

คุณภาพของประชาชน 
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 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ 

 4. การให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

หน้าที่ของการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540-

2550 ได้บัญญัติในมาตรา 69 บุคคลมีหน้าที่ปกป้องประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร 

ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ปกป้องสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามแต่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นจากในกลุ่มของ

สิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมควรมีเรื่องปรับดังต่อไปนี้ 

      1. สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

      2. ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 บัญญัติไว้มักจะเขียนคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ควรจะตัดคำว่า ทั้งนี้ตามที่กำหนดบัญญัติออกไป เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมี

กฎหมายมารองรับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดดังกล่าวเลย 

หลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ได้มีการปรับแก้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน

ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

สมดุลและยั่งยืน รวมถึง มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์

บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง

ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ 

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น

หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง 
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แนวความคิดการมีส่วนร่วม

จากการทีไ่ดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชน สามารถสรปุไดว้า่การมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมมากที่สุดสามารถทำได้ 6 รูปแบบ ดังนี้ (สภาพัฒนาการเมือง,2552) 

 1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนในพื้นที่

โครงการและผู้ได้รับผลกระทบ จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการที่จะ

ดำเนินการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้การได้รับข่าวสารดังกล่าวต้องได้รับ

ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการ 

 2)  การปรึกษาหารือ (Public consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะของ

การปรึกษาหารือระหว่างผู้ดำเนินโครงการกับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเป็นการ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนได้ทราบและรับข้อเสนอแนะเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ 

 3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public meeting) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ผู้ดำเนิน

โครงการกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันด้วยเหตุผล  

ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบนี้สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ  

 3.1  การประชุมในระดับชุมชน (Community meeting) ซึ่งจัดประชุมในชุมชนที่

จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยผู้ดำเนินการจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

 3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ (Public hearing) การประชุม

ลักษณะนี้จำเป็นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีเรื่องของเทคนิค และวิชาการที่

เกี่ยวข้องการประชุมลักษณะนี้ต้องเปิดกว้างสำหรับสาธารณะ 

 4)  การร่วมตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ถือเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางปฏิบัติจริงการดำเนินโครงการซึ่งมัก

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจะต้องมีตัวแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะ

กรรมการด้วย 

 5)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้แม้จะไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยตรง แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องสิทธิหรือการใช้สิทธิของประชาชนเมื่อเห็นว่า

เกิดความไม่โปร่งใสหรือความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

 6)  การกดดันรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐ 
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ความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรชีวิตคนลุ่มน้ำคลองภูมี


 8 

ความสัมพันธของฐานทรัพยากรชีวิตคนลุมนํ้าคลองภูมี 
 
 
 

 
 
 

ค.ส่ิงสูงสุด 
พระแม คงคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.คน+คน       ข.  คน+ธรรมชาติ  

- การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน      - เมื่อปาสมบูรณแหลงอาหารก็เกิด 
- มีความเทาเทียมกันในการใชทรัพยากร     - อยูกันอยางพึ่งพาอาศัยกัน 
- รูจักการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          องคความรูเรื่อง  ธรรมนูญลุมน้ําคลองภูมี 

1.หลักคิด วิธีคิด 
-คนในชุมชนมีหลักคิดจิตสาธารณะ
รวมกัน 
- ปรัชญาแนวคิด 
 

2.กลไกการทํางาน 
- มีเยาวชน กลุมคนรักคลอง สภา
องคกรชุมชน เครือขายลุมน้ํา องคกร
ปกครองสนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน
และภูมิปญญา ทํางารวมกัน 
- การเชื่อมตอประสานเครือขายกลุม
องคกรตาง ๆ 

4.กระบวนการทํางาน 
กลุมองคกรเสนอความคิด มี
สวนรวม และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

3.ทักษะเทคนิค 
-การประชาสัมพันธ ขยายความรูผานปาย
ประชาสัมพันธ สื่อวิทยุชุมชน 
-นําประวัติศาสตรมาวิเคราะห 
- แบงกลุมโดยยึดหมวดรัฐธรรมนูญ 
 

  Democracy 
 

  Democracy 

ดิน 

นํ้า ปา 

  Democracy 
   Democracy 
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ความเป็นมาธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

จากการศึกษาเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ หรือที่เรียกว่า “คลองรัตภูมี” ซึ่งประกอบด้วย

คลองที่สำคัญ คือ คลองรัตภูมิ ซึ่ งมีต้นน้ ำ เกิดจากเขาหลวงและเขาใครในเทือกเขา

นครศรีธรรมราช และเส้นทางการไหลของน้ำไปทางเหนือผ่านเขตอำเภอรัตภูมิ แล้วไหลลงสู่

ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบางภูมี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีความยาวประมาณ 63 

กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สำคัญได้แก่คลองภูมี คลองลำขัน คลองลำม้า คลองกรอยใหญ่ คลอง

ยางแดง คลองรังแร้ง คลองหินดำ คลองเขาร้อน และคลองแพรกสุวรรณ มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 

420 ตารางกิโลเมตร มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการก่อตั้งชุมชนสูง เพราะเป็นลุ่มน้ำที่เป็น

รอยต่อของพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่สงขลา คือ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดพัทลุง คือ

พื้นที่ติดกับคลองพรุพ้อ อำเภอป่าบอน และจังหวัดสตูล คือพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน

งาช้าง และป่าเขาค้อมเขาแดง,เขาใหญ่ในอำเภอควนกาหลง 

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นพื้นที่ของการ

กระจายไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบกับผู้คนในลุ่มน้ำอันเกิดจากการทำโรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้น ชุมชนจึงควรให้ความสำคัญ สร้างความ

ตระหนักในปัญหาที่เกิดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ เพื่อให้คนลุ่มน้ำคลองรัตภูมิมีความเข้าใจและ

สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มคนอนุรักษ์คลองรัตภูมิ จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคน

ลุ่มน้ำ หน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาโดยไม่

ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่อย่างยั่งยืน อันจะ

สามารถเป็นลุ่มน้ำที่สามารถใช้หล่อเลี้ยงชีวิตคนลุ่มน้ำให้มีวิถีชีวิตที่ดีที่มีความสอดคล้องกับ      

วิถีชีวิตคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

จะเห็นได้ว่า ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิยังคงสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรให้คนลุ่มน้ำได้ใช้

ประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงมีความสมบูรณ์

บริเวณลุ่มน้ำด้วย ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำคลองรัตภูมินั้นอันเนื่องมาจากขาดการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่

ลุ่มน้ำ รวมถึงการไม่มีกฎระเบียบในการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ ในลุ่มน้ำ จึงจำเป็นต้องมีแนวทาง

ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกันโดย

อยู่บนพื้นฐานการมีข้อมูลเดียวกัน และมีความเข้าใจในสถานการณ์น้ำร่วมกัน ดังนั้น จึงทำให้เกิด

การจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี ดังมีการจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำ มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมี ปัจจุบันกระบวนการจัด

ทำธรรมนูญอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งเรียกว่า ธรรมนูญคลองรัตภูมี   

จากการจัดทำธรรมนูญคลองรัตภูมีข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ

คนลุ่มน้ำในการจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีนั้นเป็นการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย 

เนื่องจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองที่มีความตื่น
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ตัวเกิดความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบอันนำไปสู่การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการที่ภาคพลเมือง

ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะการประชุม ปรึกษา แสดงความคิดเห็นร่วม

กันบนพื้นที่ข้อมูลความเป็นจริง เพื่อสามารถร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ

และผลที่แท้จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ (อ้างถึงใน ชัยพันธ์ ประภาสะวัติ, 

2545) กล่าวว่า แนวคิดการจัดการน้ำแบบใหม่เป็นแนวคิดที่เน้นทรัพยากรลุ่มน้ำอย่างเชื่อมโยง

และสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศและมีการจัดการทั้งระบบ รวมทั้งเน้นการจัดการในลุ่มน้ำขนาดย่อยที่

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งองค์กรประชาชนจัดการร่วมกันโดยใช้ข้อตกลง กติกา 

มาตรการ หรือการกำหนดกฎหมายโดยองค์กรประชาชนในท้องถิ่น การจัดการแบบใหม่นี้จะ 

ส่งผลให้เกิดการคุ้มครองทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีเป็นอีกบทเรียนหนึ่ง

ของประชาชนที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยฐานชุมชนที่สำนึกในความเป็นพลเมืองที่ต้องปกป้องฐาน

ทรัพยากรที่ถือว่าเป็นการดำรงชีวิตและเป็นมิติของประชาธิปไตยกินได้ 

ในวิถีประชาธิปไตยชุมชน พลเมืองที่มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่จึงมีบทบาทสำคัญใน

การกำหนดทิศทางการตัดสินใจทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าคนลุ่มน้ำคลองภูมี

ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเรียนรู้จากวัฒนธรรม กระแสการพัฒนาซึ่งมีผลพวงต่อการ

เปลี่ยนแปลงและบุกรุกฐานทรัพยากรของคนในท้องถิ่น ดังนั้น คนในท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการ

สร้างความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการตัดสินใจอนาคตของลูก

หลานที่จะได้มีพื้นที่ดำรงชีวิตในถิ่นฐานกำเนิดของตนเองที่มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงผู้คนและสืบสาน

เรื่องราววัฒนธรรมในความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมในการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นของ

สาธารณะซึ่งทุกคนเข้าถึงสิทธิการใช้ทรัพยากรของชุมชนซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง

ที่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพื่อการจัดระเบียบให้ทุกภาค

ส่วนได้รับการจัดสรรทรัพยากรและคุณค่าในเชิงความสัมพันธ์ของการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 

คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับทรัพยากร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ

ความสมดุลและเกื้อหนุนต่อกันและนอบน้อมต่อวิถีความเชื่อ วัฒนธรรมที่ร้อยรัดผู้คนโดยผ่าน

พิธีกรรมความเชื่อและภูมิปัญญาในความยำเกรงต่อธรรมชาติและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบในมิติของ

ความหลากหลายของชุมชนโดยมีสายน้ำ และธรรมชาติเป็นแกนกลางของการอยู่ร่วมกันอย่าง 

ยั่งยืนในวิถีประชาธิปไตยฐานทรัพยากรชุมชน 



กระบวนการภาคพลเมืองในความร่วมมือวางกติกาทางสังคม
ด้วย“ธรรมนูญลุ่มน้ำ”ของชุมชน 

จะเห็นได้ว่า ลุ่มน้ำคลองภูมียังคงสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรให้คนลุ่มน้ำได้ใช้

ประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงมีความสมบูรณ์

บริเวณลุ่มน้ำด้วย ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำคลองรัตภูมินั้นอันเนื่องมาจากขาดการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่

ลุ่มน้ำ รวมถึงการไม่มีกฎระเบียบในการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ ในลุ่มน้ำ จึงจำเป็นต้องมีแนวทาง



เอกสารป
ระกอบ
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ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกันโดย

อยู่บนพื้นฐานการมีข้อมูลเดียวกัน และมีความเข้าใจในสถานการณ์น้ำร่วมกัน ดังนั้น จึงทำให้เกิด

การจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี ดังมีการจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนคนลุ่มน้ำตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว

กับลุ่มน้ำมีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลอง

ภูมี แรกเริ่มเกิดจากแนวความคิดของคนที่มีการรวมตัวจากคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ บอก

กล่าวปัญหาที่คนลุ่มน้ำพบซึ่งเป็นปัญหาสะสมมายาวนาน ธรรมนูญก็คือกติกาซึ่งเมื่อก่อนก็มีแต่

อาจไม่มีลายลักษณ์อักษรหากเราทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ธรรมนูญลุ่มน้ำ

จะเป็นเรื่องที่ทำในฐานทรัพยากรเป็นสำคัญ การทำเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือกันหลายองค์กร เป็น

ลักษณะการทำงานแบบใหม่มีนักวิชาการ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา โดยนำลักษณะบทเรียนลักษณะ

ปัญหาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหาทางออกร่วมกัน โดยเชิญคนที่มีส่วนร่วมมาหาทางออกร่วมกัน และ

จัดการตั้งแต่ต้นทาง เรื่องที่เราทำมีความขัดแย้งกันมีกลุ่มที่ได้มีกลุ่มที่เสีย ในเรื่องที่มีความขัดแย้ง

เราจะมีส่วนร่วมในการออกแบบในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกติการ่วม

กันของชุมชน  

นอกจากนี้กระบวนการจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีมีกระบวนการจัดทำธรรมนูญโดยภาค

พลเมืองในพื้นที่ของคนลุ่มน้ำคลองภูมีประกอบด้วย 

 1. การศึกษาข้อมูล 

  2. การปลุกระดมอุดมการณ์ 

 3. การประชุมวางแผนเพื่อสร้างกระบวนการเวที 

      4. การจัดองค์กรใหม่ของแกนนำ คณะทำงาน โครงสร้างการทำงาน และแกนนำในระดับ

ต่างๆ 

 5. การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี 

      6. การสื่อสาร 

      7. การยกร่างธรรมนูญ 

      8. การประชาพิจารณ์ 

      9. การปรับปรุง 

      10. การประกาศใช้ 

      11. การติดตามผลการนำไปใช้ 

      12. การนำเสนอผลการนำไปใช้ 

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. การศึกษาข้อมูล 

เริ่มด้วยการจัดทำข้อมูลของฝ่ายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีเพื่อเป็น

ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หาข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

อันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีตลอดทั้งสายน้ำ  
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ประสบการณ์การทำธรรมนูญชะแล้ และแลกเปลี่ยนตั้งคำถามเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใน 

รูปแบบการทำงาน การปฏิบัติของทุกภาคส่วน องค์กร กิจกรรมพื้นที่และการกระจายตัวของการ

ดำเนินงาน การแบ่งหน้าที่ฝ่าย และความรับผิดชอบในการทำงานประสานงานที่จะทำให้งานลื่น

ไหลและการแก้ไขปัญหาของงานที่มีอุปสรรคและแนวทางการทำงานที่พบเพื่อนำมาจัดการในการ

ทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี และ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ของ Robert 

Salisbury (อ้างถึงในณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552) อธิบายผ่านแนวคิดการแลกเปลี่ยนว่า กลุ่มเกิด

ขึ้นมาเพราะผู้นำหรือผู้ก่อตั้งชักชวนให้เข้ามาร่วม โดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจ เช่น  

ผลประโยชน์ทางวัตถุ เช่น เงิน งาน การให้ความรู้สึกทางอารมณ์ร่วมกัน (solidarity) เช่น

ได้ใกล้ชิด ได้พบปะเพื่อน จุดมุ่งหมาย (purposive) ด้านอุดมการณ์ ทั้งนี้ Salisbury เชื่อว่า          

กลุ่มการเมืองจะเน้นเรื่องแรงจูงใจด้านอุดมการณ์หรือจุดมุ่งหมาย 

 2. การปลุกระดมอุดมการณ์ 

ต้องนำเอาความรู้ความสามารถต่างๆ ที่ได้ร่วมเวทีมาพูดคุยกับสมาชิกแกนนำของกลุ่ม 

องค์กรต่างๆ และสถาบันต่างๆ เพื่อหาความร่วมมือระดับพื้นที่ปฏิบัติการและมอบหมายหรือให้นำ

ความคิดนี้ไปปรึกษาหารือในระดับกลุ่ม อาสาสมัคร (Voluntary action) ในพื้นที่ลุ่มน้ำ และปริ

มณฑลอาณาบริเวณของลุ่มน้ำเพื่อสร้างอุดมการณ์อย่างเดียวกันที่เป็นหลักการของเหตุผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี โดยให้สมาชิกของกลุ่ม ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความรู้สึก

สำนึกร่วมกันของพื้นที่เพื่ออธิบายความสำคัญต่อวิถีชีวิตร่วมกันภายใต้ระบบความคิด ความเชื่อ 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ส่งต่อข้อมูลในเรื่องธรรมนูญโดยใช้พื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างกระแส

ทางความคิด และให้ทุกคนรับรู้ในเบื้องต้นเพื่อกระจายไปให้ทั่วทุกพื้นที่จากวิทยุชุมชน ร้านน้ำชา 

เวทีต่าง ๆ ที่มีการสอดแทรกข้อมูลเรื่องราวโดยนักจัดการชุมชน และผู้นำที่มีบทบาทในงาน

มหรสพ งานบุญ งานศพ ที่จะกระตุ้นให้พลังภายในชุมชนต่างๆ หันมาให้ความใส่ใจต่อสาธารณะ 

และสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อน หรือผลกระทบแก่ประชาชน และเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

 3. การประชุมวางแผนเพื่อสร้างกระบวนการเวที 

เมื่อทางแกนนำไปกระจายข่าวสารข้อมูลซักระยะแล้วว่าจะมีการทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความคิดเห็นและเป็นการให้ความรู้ที่มาที่

ไปของเรื่องราวเป็นการโยนประเด็นให้กับสาธารณะได้ถกเถียงกันในพื้นที่ในชุมชนตามแหล่ง 

ปฏิสัมพันธ์ทางความคิด พูดคุยถกเถียงการปรึกษาหารือต่อกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ

สำนึกร่วมกันในพื้นที่สาธารณะโดยผ่านการตัดสินใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โต้ตอบ โต้แย้ง ถือ

เป็นการเรียนรู้ประเด็นสาธารณะ เป็นห้องเรียนชุมชนในเรื่องประชาธิปไตยชุมชนโดยการปรึกษา

หารือร่วมกัน 

 4. การจดัองคก์รใหมข่องแกนนำ คณะทำงาน โครงสรา้งการทำงาน และแกนนำ 
ในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 

 4.1 ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 3 

353การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

 4.2 ประธานคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ 

 4.3 กองเลขาในการบันทึก รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อมูลการประชุม 

 4.4 ฝ่ายรับฟังความคิดเห็นวิทยากรกระบวนการ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

 4.5 ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์เพือ่การประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่า่นสือ่วทิยชุมุชน ไวนลิ จดหมายขา่ว

 4.6 ฝ่ายอำนวยการเป็นผู้ประสานงานการทำงานให้กับทุกภาคส่วน งานธุรการ งานการเงิน

เป็นโครงสร้างแบบหลวม ๆ และมีการทำงานโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ      

มีความเป็นอิสระจากรัฐ ไม่มีความเคร่งครัดกับกฎระเบียบของรัฐ มีความสัมพันธ์แบบ

แนวราบ ไม่มีความซับซ้อน อาศัยความไว้วางใจและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีมีลักษณะเป็นองค์กรแกนกลางในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมของประชาธิปไตยชุมชนโดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับฐาน

ทรัพยากรของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องต่อคุณภาพชีวิตของคนในลุ่มน้ำคลองภูมีที่มีความ

สัมพันธ์อย่างหลากหลายต่อการดำรงอยู่ในการปรับตัวและจัดระบบความสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่าน

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นในคุณค่า อัตลักษณ์และสำนึกในคุณค่า 

 5. การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี 

การเปิดเวทีเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือให้ความรู้แลกเปลี่ยน และถกเถียงโต้เถียง การให้

เหตุผลในเวทีของวิทยากรแกนนำเพื่อให้ความรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นร่วมกันของการใช้ลุ่ม

น้ำในการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้คนในอดีตที่จะฉายภาพให้เห็นถึงคุณค่าที่

อยู่ร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และคุณค่าทาง

วัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาในอดีต และการพัฒนาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบันที่ส่งผลต่อ 

ลูกหลานในอนาคตทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักสำนึกร่วมกันที่ถิ่นฐานกำเนิดเพื่อปกป้องและสร้าง

ความยั่งยืนซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่อประชาชนได้มีเวทีพูดคุยที่มีผลต่อตนเองและครอบครัว ชุมชน 

ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายยอมรับต่อเหตุผลที่ได้นำเสนอ ทำให้เกิดการขยายความคิดว่าจะแก้ไขปัญหาร่วม

กันซึ่งในการตังเวทียอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างๆและหลากหลาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องหา

ประเด็นร่วมกันและเป็นการวิเคราะห์ SWOT ในการพูดคุยกันโดยมีเวที 10 เวที ที่กระจายใน

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีแต่จะมีการประชุมสรุปประเด็นของคณะทำงานเพื่อปรับกลยุทธ์ในการทำงาน

แต่ละครั้งเพื่อแก้ไขและมีมาตรการในการทำงานครั้งต่อไป  

 6. การสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นการทำงานควบคู่ไปเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมธรรมนูญเป็นที่รับรู้และ

รับทราบอย่างกว้างขวางและมีการเปิดประเด็นสนทนาในพื้นที่ทางสื่อวิทยุ การแจ้งข่าวเวทีลุ่มน้ำ

เพื่อระดมคนเข้าร่วมประชุม การจัดเวทีการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่แน่นอนเพื่อแจ้งข่าว

และเป็นการควบคุมประเด็นเพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาและในสถานที่ที่สะดวกและสอดคล้องกับวิถี
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วัฒนธรรม เช่น วัด โรงเรียน ศาลาหมู่บ้าน อาคารเอนกประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาศัยสื่อที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 6.1 วิทยุชุมชน เป็นสถานีที่แพร่กระจายข่าวของชาวบ้านในลักษณะข่าวงานบุญ งานบวช 

พิธีกรรม ความเชื่อ และเป็นการจัดรายการโดยแกนนำและชาวบ้านที่สามารถฝากข่าว

ให้กับ ดี.เจ. เช่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเกาะบก ในตำบลควนร ูอำเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา มีการจัดรายการโดยชาวบ้าน คนในชุมชนเสมือนเวทีสาธารณะในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าสาร ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นการสร้างพื้นที่

สาธารณะของการขับเคลื่อนธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูม ี

 6.2 หอกระจายข่าวในชุมชน เสียงตามสายภายในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล และ

เทศบาลในเขตพื้นที่ปริมณฑลในลุ่มน้ำคลองภูมี และแจ้งข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆ 

 6.3 จดหมายข่าว หนังสือเวียนที่ทำขึ้นจากองค์กร ชุมชน คณะทำงานลุ่มน้ำ คลองภูมี  

 6.4 รถแห่ รถแห่เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพร้อมติดไวนิลและการกำหนดในเวที

ประเด็น  และสถานที่จัดเวทีโดยแห่ไปตามชุมชนพื้นที่เป้าหมาย และเป็นการทำซ้ำ

และเป็นช่องทางอย่างเปิดเผย และดึงคนเข้าร่วมรวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรม 

 6.5 การประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่น โฟกัสภาคใต้ สมิหลาไทม์ เป็นหนังสือสื่อ

ท้องถิ่นที่เข้าไปเผยแพร่เพื่อการกระจายข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวของกับการทำธรรมนูญ 

ลุ่มน้ำคลองภูมี 

 7. การยกร่างธรรมนูญ 

การจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยวิธี

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดเวทีแสดงความคิด

เห็น เพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมี ปัจจุบันกระบวนการจัดทำธรรมนูญอยู่ในระหว่างการ

ดำเนินการซึ่งเรียกว่า “ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี” โดยธรรมนูญฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้ “รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ 67 ว่าด้วยสิทธิชุมชน และโดย

“พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 25 (1) ได้กำหนดให้คณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กระบวนการได้มาซึ่งร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีโดยมีเครือข่าย

อนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมีเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย

บุคคลทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการใช้ อนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี ตัวแทนจาก

ชุมชน ประชาชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด กลุ่ม/องค์กร สภาองค์กรชุมชน รวมถึง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ร่วมกับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่ายต่างๆ  

ซึ่งร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554  
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 8. การประชาพิจารณ์ 

หลังจากที่ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในด้าน

ต่างๆ ของลุ่มน้ำภูมี รวมถึงการจัดทำร่างธรรมนูญคลองภูมีขึ้นมาแล้ว เวทีต่อไปจะเป็นเวทีเพื่อ

การจัดทำการประชาพิจารณ์เพื่อการรับฟังความคิดเห็นจากคนลุ่มน้ำคลองภูมีทั้งหมด ธรรมนูญ

ฉบับร่างครอบคลุมหรือควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรอันนำไปสู่ข้อมูลของคนลุ่มน้ำในรอบด้าน 

โดยเวทีประชาพิจารณ์ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยมีผู้เข้าร่วมเวที

จำนวนมากซึ่งเป็นเวทีเข้าร่วมรับฟังการปรับปรุงร่างธรรมนูญ และการออกเสียงการลงประชามติ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โดยเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีที่ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ

รัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำบางส่วน และอำเภอหาดใหญ่บางส่วน 

 9. การปรับปรุง 

จากการรับฟังความคิดเห็นของคนลุ่มน้ำจากจัดทำประชาพิจารณ์โดยผู้ใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำ 

นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อการปรับปรุงธรรมนูญฉบับร่างให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ใช้ซึ่ง

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

 10. การประกาศใช้ 

เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ของภาคพลเมืองร่วมกันในการร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมี

ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกติกา ระเบียบการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำคลองภูมีได้อย่างเต็มที่และสามารถนำ

ทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างยั่งยืน  

 11. การติดตามผลการนำไปใช้ 

มีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรซึ่งทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันจากการที่ได้ทำการตกลง

ร่วมกัน ทำสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติตามธรรมนูญที่ทุกคนยอมรับและเต็มใจในการปฏิบัติตาม

กติกาดังกล่าว   

 12. การนำเสนอผลการนำไปใช้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงประสบความสำเร็จอย่างไร  

ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติตามธรรมนูญเป็นไปด้วย

จิตวิญญาณที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งชีวิตคนลุ่มน้ำ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดทำธรรมนูญคลองภูมีเป็นการจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้คน

ลุ่มน้ำคลองภูมีซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำเป็นหลักอันสามารถมองในแง่ของความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคน ชาวบ้านกับผู้นำ คนกับทรัพยากร คนกับความเชื่อ แนวความคิดในการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชนนั้นได้รับความสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลดีผลเสียอันเกิดจากการนำ

ทรัพยากรได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืน จึงทำให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
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สิทธิชุมชนในการนำทรัพยากรไปใช้ โดยต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรของชุมชนโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ในการ

ดำรงชีวิต รวมถึงทรัพยากรดิน ป่า ซึ่งมีวงจรการดำรงอยู่ร่วมกันโดยอาศัยพึ่งพากันและกัน จึงได้

เกิดการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรน้ำ คือ “ธรรมนูญ” หมายถึง ข้อตกลง  

กฎระเบียบการจัดสรรทรัพยากรและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกิ่งกร นรินทรกุล

ณ อยุธยา บก. (2543) ที่ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของสิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทาง

สังคม การอยู่ร่วมกันของคนเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันโดยกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์

ร่วมกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหลายๆ ชุมชน รวมถึงการมี 

ปฏิสัมพันธ์ถ่ายทอดผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการทรัพยากร

ร่วมกัน ชุมชนได้ร่วมกันสร้างข้อตกลงหรือ กติการ่วมกันในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ข้อตกลงอาจเป็นข้อตกลงหรือจารีตประเพณีที่อยู่ในจิตสำนึก การ

ได้มาซึ่งข้อตกลงเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุมชนหรือ

ภายนอกชุมชน ข้อตกลงร่วมกันจึงสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม ดังนั้น ชุมชนจึงพัฒนารูปแบบสิทธิขึ้นมาใหม่เจาะจงกับบริบทสังคมนั้นๆ ซึ่งการร่วมกันจัด

ทำธรรมนูญเพื่อเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในชุมชน

แล้ว ยังหมายถึงภายนอกชุมชนให้เข้ามาร่วมในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน โดย

เฉพาะการได้รับการสนับสนุน ถ่วงดุล ในทุกระดับจากหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น 

สาธารณะ และภาครัฐ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ล้วนต้องสามารถเข้าถึง

ทรัพยากรได้จริง รวมถึงการได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การที่ชุมชนอยู่รอดได้ต้อง

อยู่บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน 



ธรรมนูญสู่การปฏิบัติ

จากที่มีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้อย่างมากมายอันเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต การ

คมนาคม ทางธุรกิจ จึงทำให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจาก

มนุษย์การนำทรัพยากรไปใช้โดยขาดการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชน ดังนั้น จึงได้มี

การพูดคุย ปรึกษาหารือกันตั้งแต่การรวมกลุ่มขนาดเล็กด้วยการร่วมกันตระหนักในปัญหาที่เกิด

จากการนำทรัพยากรไปใช้ หลังจากนั้นการมีการร่วมปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่มใหญ ่จนกระทั่ง

เป็นการรวมกันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชน จนกระทั่งตกลงรวมกันในการจัด

ทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี เมื่อชุมชนมีกฎ ระเบียบข้อบังคับในการนำทรัพยากรไปใช้ก็จะทำให้

เกิดประโยชน์ทั้งคน น้ำ ดิน ป่า ในอนาคตที่จะสามารถคงทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำ

ทรัพยากรไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1.
 ประโยชน์ในระดับครัวเรือน
ได้รับการสร้างรากฐานความเข้มแข็งครัวเรือนในการอยู่

ร่วมกันของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่อยู่ร่วมกันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูคนในครัวเรือนได้

โดยไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำในพื้นที่หรือแหล่งงานภายนอกชุมชนทำให้เกิด
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ความกลมเกลียวในของพ่อแม่ลูกการยืนหยัดในถิ่นฐานของตนเองทำให้ครอบครัวอบอุ่นแก้ไข

ปัญหาสังคม 

2.
 ประโยชน์ระดับชุมชน ได้ใช้สอยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และ

สามารถลดผลกระทบต่อคนในชุมชน เช่น การได้ใช้น้ำที่ไม่เจือปนสารเคม ีและการได้จับสัตว์น้ำ

การมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทรัพยากรดินที่ลดสารเคมีและการเกษตรที่ลด

ต้นทุนรายจ่ายของครัวเรือนด้วยการมีธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี สุขภาพแบบองค์รวมของชุมชน 

3.
 ประโยชน์ระดับพื้นที่
การเรียนรู้ทรัพยากรของฐานชุมชนในเรื่องประชาธิปไตยในการ

แสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการเวทีและการพัฒนาฐานทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นลดปัญหา

ความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรและสามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจากธรรมชาติการ

ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ เชื่อมผู้คนของพื้นที่และสามารถจัดการฐานทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าให้มีความคงอยู่ของฐานทรัพยากรใน

พื้นที่ล่มน้ำคลองภูมีต่อไป 



บทสรุป

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง บนฐานหลักศาสนา วิถีภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำและ

มีการพึ่งตนเองสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ฐาน

ทรัพยากรลุ่มน้ำคลองภูมี สร้างความตระหนักร่วมกัน หลอมรวมดวงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ร่วมกันจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำคลองภูมี และนำไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของ

ชุมชนใน การดูแลทรัพยากรลุ่มน้ำภูมีร่วมกันของคนในลุ่มน้ำในอนาคต เป็นประชาธิปไตยที่มี

ชีวิต มีพื้นฐานมาจากประชาธิปไตยของทุกชีวิตและประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ประชาธิปไตย

ที่มีชีวิตผู้คนมีอิทธิพลในการตัดสินใจเหนืออาหารที่เรากิน น้ำที่เราดื่ม การดูแลสุขภาพ และการ

ศึกษา ประชาธิปไตยที่มีชีวิต เติบโตเหมือนต้นไม้จากด้านล่างขึ้นมา ประชาธิปไตยของลำน้ำมี 

พื้นฐาน ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชน ใช้หลักการของการรวมตัวกันเพื่อปกป้องความหลากหลาย

และความรับผิดชอบทางนิเวศวิทยาและสังคมมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ การยังชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน อำนาจที่ได้รับมอบหมายใน

ระดับที่ห่างออกไปจากรัฐบาลบนหลักการของการกระจายอำนาจการปกครองตนเอง และการ

บริหารตนเองเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยฐานทรัพยากรในลุ่มน้ำคลองภูมี โดยการวางแนวทาง 

กติกาของธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิทธิที่ถูกสถาปนา

ขึ้นมาโดยชุมชนกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดีงามตามระบอบประชาธิปไตยของภาค

พลเมือง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาหารือหาข้อเท็จจริงในเชิงเหตุผลและพูดคุย กลั่นกรองระดับ

ปัญหาคลี่คลายลดความขัดแย้งมีช่องทางการทำงานของภาคพลเมือง การกระทำเพื่อป้องปราม

เป็นการทำงานร่วมกันของภาคพลเมือง รวมถึงเพื่อเป็นการหาแนวทางการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตยในการใช้หลักการเหตุผลผ่านกระบวนการจัดการฐานทรัพยากรความเชื่อมโยงกับ
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วิถีชีวิตความคิดด้วยการศึกษาหาองค์ความรู้เพื่อศึกษาค้นหากระบวนการภาคพลเมืองในสร้าง

ความร่วมมือวางกติกาซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 



ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำกฎหมายที่บัญญัติให้มีการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและ

ชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในพื้นที่ โดยกฎหมายต้องมีสาระ

สำคัญที่มุ่งสร้างระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากร 

ท้องถิ่น โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) การปรึกษาหารือ 

(Consult) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involve) และร่วมรับประโยชน์ (Benefit sharing) ในการ

จัดสรรทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคพลเมือง รวมถึงเพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าความคิดเห็นและความต้องการของภาคพลเมืองในเรื่องการ

จัดสรรทรัพยากรได้รับความสนใจ และนำไปสู่การพิจารณาต่อไป 

2. การสร้ า งกระบวนการเรียนรู้ ร่ วมกันระหว่ า งคนในชุมชนเรื่ อ งการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านเวทีชาวบ้าน เวทีสาธารณะ            

หรือสภาองค์กรชุมชน และให้การศึกษาแก่คนในชุมชนท้องถิ่นถึงความสำคัญของการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. จัดกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยของภาค

พลเมือง เช่น การจัดทำหลักสูตรธรรมนูญลุ่มน้ำสำหรับกลุ่มเยาวชน 

4. สนับสนุนให้ชุมชนวิจัยรวมถึงการถอดบทเรียนในการทำงานตามกระบวนการมี ส่วน

ร่วมแบบประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน 

5. เพื่อนำไปใช้กำหนดเป็นนโยบายในการนำไปใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ

จำนวน 25 ลุ่มน้ำ 









เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 3 
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รัชนก  เจนบ้านเผือ* 



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่

นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนว่า

สามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ภายใต้สภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุคปัจจุบัน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน โดยใช้ 

วิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 32 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำ

ชุมชน สมาชิกชุมชน และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้

วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำนวน 300 ชุด ประกอบ

ด้วยผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และสมาชิกชุมชน และได้

แบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 177 ชุด คิดเป็นร้อยละ 59 ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชน

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  

 * นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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1) ด้านการมีส่วนร่วม  

2) ด้านภาวะผู้นำ  

3) ด้านนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น  

4) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5) ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

และจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านมี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

คำสำคัญ:
ชุมชนเข้มแข็ง, ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
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