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สถาบันพระปกเกล้ามีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและ

พัฒนาประชาธิปไตยได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13ประจำปี2554(KPICongress

XIII)เรื่อง“ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”

ขึ้นระหว่างวันที่22-24มีนาคมพ.ศ.2555โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการนักคิดนักปฏิบัติ

ตลอดจนผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงาน

วิชาการรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และมุมมอง

ในประเด็นเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองการเมืองภาค

พลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกันเพื่อร่วมกัน

สร้างสรรค์ภาคประชาสังคมของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขณะที่

สังคมไทยกำลังก้าวไกลไปสู่สังคมโลกการนำเอาประสบการณ์จาก

ต่างประเทศมาเปรียบเทียบเพื่อเป็นบทเรียนในการส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยโดยปรับให้มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยจึงเป็นอีกเป้าประสงค์หนึ่งที่สถาบัน

พระปกเกล้ามุ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้

โดยท้ายที่สุดแล้วหวังว่าการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้าในครั้งนี้จะจุดประกายให้หลายฝ่ายได้ร่วมกัน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าบทสรุป

ที่ได้จากการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้อาจไม่ใช่

ทางออกในทันที แต่เป็นข้อเสนอที่แต่ละฝ่ายน่าจะนำกลับไปขบคิด

และลงมือปฏิบัติร่วมกันต่อไป
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เอกสารประกอบการสัมมนา
กลุ่มย่อยที่1

วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย





บทคัดย่อ

“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย”ต้อง

สอดคล้องกับ“วัฒนธรรมของสังคมไทย”จึงจะมีผลในทาง

ปฏิบัติอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ในอดีตที่ผ่านมา“วิถีไทย”ส่วนใหญ่ยังไม่เอื้อต่อความเป็น

ประชาธิปไตยเพราะเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ“รู้ที่ต่ำ-  

ที่สูง”ที่จรรโลงโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจส่งผลให้เกิด

ความความเหลื่อมล้ำทั้งในเรื่องอำนาจและทรัพย์สินนำไปสู่ความ

ขัดแย้งและความรุนแรงดังนั้นการสร้าง“ความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย”พร้อมกับเปลี่ยน“วัฒนธรรมไทย”ให้

เอื้อต่อความเป็นประชาธิปไตยจึงเป็น“ทางเลือก”ที่สำคัญมาก

แนวทางในการสร้าง “วิถีไทย” ที่สอดคล้องกับระบอบ

ประชาธิปไตยมี4แนวทางซึ่งจะต้องดำเนินการไปพร้อมกัน

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

และสรา้ง“วถิไีทยบนฐานความรู”้หรอื “วฒันธรรมฐานความรู”้ 

วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์* 

 * อาจารย์ ป ระจำสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์“การเมืองภาคพลเมือง” ที่ยึดมั่นในอริยวิถีและสันติวิถี

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

ความรู้กว้างขวางหลากหลายและมีทัศนะวิพากษ์สามารถตรวจสอบความคิดเห็น,

นโยบายและปฏิบัติการทางสังคมต่างๆและสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง

ฉลาดและสร้างสรรค์

 (2)การเสริมสร้างพลเมืองที่มี“วัฒนธรรมทางจิตใจแบบใหม่”ที่มีความรู้เป็นรากฐาน

เพือ่ให้“พลเมอืงไทย”มจีติสาธารณะ,รกัความเปน็ธรรม,ใจกวา้งและมคีวามกลา้หาญ

ทางจริยธรรมในวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมแทนการมีจิตใจที่พร้อมจะ“เชื่อฟัง”,

ยอมรับในความถูกต้องดีงามของ“การรู้ที่ต่ำที่สูง”และ“ความรักพวกพ้อง”อย่าง

ปราศจากเหตุผล

 (3)การเสริมสร้างพลเมืองที่มีความสำนึกใน“สิทธิและหน้าที่ในความหมายใหม่”คือ

“สิทธิพลเมือง”ที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและ“หน้าที่พลเมือง”ที่จะต้อง

แสวงหาความรู้เพื่อจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐ,การทำธุรกิจของกลุ่มทุนที่มีผลกระทบต่อสังคมตลอดจนการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (4)การเสริมสร้างพลเมืองที่เห็น“คุณค่าความเป็นมนุษย์”จนกระทั่งตระหนักว่าทุกคน

เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนำไปสู่การปรับเปลี่ยน“วัฒนธรรมไทย”ให้

เป็นวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาคและทำให้“พลเมืองไทย”ปฏิเสธความรุนแรงในทุก

รูปแบบ

บางส่วนของ“วิถีไทย”ที่เป็นมรดกจากอดีตทั้งในเชิงความคิดและในเชิงการปฏิบัติ

ในสังคมอาจนำมาปรับใช้เพื่อสร้าง“วิถีไทย”ในความหมายใหม่ที่เอื้อต่อความเป็นประชาธิปไตย

ในปัจจุบันและอนาคตเช่น“คุณธรรมไทย”ในข้อ“ความปราศจากวิหิงสา”และ“ความฉลาดใน

การประสานประโยชน์”,การเคลื่อนไหวในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่

เป้าหมายที่พึงประสงค์,การให้ความสำคัญแก่“มนุษยภาพ”,การเลือกสรรหลักธรรมคำสอนของ

ศาสนาตา่งๆทีเ่อือ้ตอ่“ความเปน็พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย”มาเนน้ใหเ้ดน่ชดั,การยดึหลกั

“ความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน”,การกระจายอำนาจ,และการให้ความเคารพต่อกฎหมาย

เป็นต้น
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วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย


ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีพ.ศ.2554นี้สถาบันพระปกเกล้าระบุแนวคิด

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”ดังกล่าวก็ไม่มีความหมายหรือไม่

เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมดังนั้นการสร้าง“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ไทย”จึงต้องกระทำควบคู่กันไปกับการสร้าง“วัฒนธรรมไทย”ที่สอดคล้องกับ“ความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย”ด้วย

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

อดีตที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วมิได้เป็นวัฒนธรรมสำหรับ“พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”เพราะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจัดความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิง

อำนาจในระบอบการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7และใน

ระบอบการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจตั้งแต่ทศวรรษ2490เป็นต้นมาแม้ว่าจะมีแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ทศวรรษ2500แต่ไม่เคยมีแผนการปรับเปลี่ยนความหมาย

ของ“วัฒนธรรมไทย”ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด

เนื่องจาก“วัฒนธรรมไทย”ได้รับการสร้างสรรค์และผลิตซ้ำเพื่อจรรโลงรัฐแบบรวมศูนย์

อำนาจจึงเน้น“การปกครองแบบไทย”2ที่“ผู้นำแบบไทย”มีคุณธรรมและปัญญาเหนือผู้อื่น

 1 โครงการ“การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13ประจำปี2554”เรื่อง“ความเป็นพลเมืองกับ

อนาคตประชาธิปไตยไทย”วันที่22–24มีนาคมพ.ศ.2555ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

 2 “การปกครองแบบไทย”นี้อาจปรากฏในรูปของระบอบพ่อปกครองลูก(Paternal ism)ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์(Absolutemonarchy)ระบอบอำมาตยาธิปไตย(Bureaucraticpolity)ระบอบเผด็จการ

ทหารอาญาสิทธิ์(Absolutistmilitarydictatorship)หรือระบอบเผด็จการโดยนายทุน(Absolutistcapitalist

dictatorship)ก็ได้
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อันทำให้“ผู้นำแบบไทย”มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดโดยไม่ต้องมีกระบวนการ

ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมี“ความเงียบทางการเมือง”หรือ“สังคมที่ไม่มีการเมือง”

เป็นอุดมคติขณะเดียวกัน“วัฒนธรรมของสังคมไทย”ก็เน้น“การรู้ที่ต่ำที่สูง”และเน้น

“คุณธรรมไทย”หลายประการที่ทำให้คนไทยยอมรับอำนาจเด็ดขาดสูงสุดของผู้นำโดยดุษณีและ

เต็มใจทำ“หน้าที่”ของตนโดยไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่นรวมทั้งไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้ปกครอง

ได้แต่รอคอยความเมตตาเอื้ออาทรจากคนที่สูงกว่ารวมทั้งจาก“พ่อขุนอุปถัมภ์”หรือ“ผู้นำแบบ

ไทย”

“วัฒนธรรมไทย”ดังกล่าวนี้แสดงออกใน“วิถีไทย”ด้านต่างๆอาทิการมีความเชื่อเรื่อง

“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”แขนงต่างๆที่ต้องคำนึงถึงฐานานุศักดิ์อย่างเคร่งครัดฯลฯ

ในช่วงเวลากว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมามีการใช้ระบบการศึกษาที่เป็นทางการและสื่อนานาชนิด

เพื่อทำให้คนไทยเชื่อว่า“วัฒนธรรมไทย”เป็น“วิถีไทยที่ถูกต้องดีงาม”เพราะส่งผลให้“เมือง

ไทยนี้ดี”คือทำให้สังคมไทยมีระเบียบความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า

เมื่อใดก็ตามที่คนไทยละทิ้งหรือหลงลืม“วิถีไทย”ไปก็จะต้องสูญเสียวิถีชีวิตอันดีงามแบบไทย

ไปอย่างน่าเสียดายและจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาชีวิตและปัญหาสังคม

มโนทัศน์“เมืองไทยนี้ดี”หรือ“วิถีไทยนี้ดี”แท้ที่จริงแล้วเป็นภาพแทนความจริง

(representation)ที่ได้รับการสร้างขึ้น(constructedidentity)3หรือเป็นเพียง“ชุมชนใน

จินตนาการ”(imaginedcommunity)4แต่เนื่องจากได้รับการถ่ายทอด-ปลูกฝังอย่างเข้มข้น

ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกนึกคิด

(mentality)ของคนไทยโดยคนไทยทั่วไปพากันเชื่อว่า“วิถีไทย”ที่แท้จริงจะต้องเป็นเช่นนั้น

จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มโนทัศน์“วิถีไทยนี้ดี”จึงมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของ

คนไทยและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทยตลอดมา

อนึ่งภาพ“วิถีไทยในชนบท”ก็ได้รับการสร้างขึ้นหรือจินตนากรรมขึ้นมาเช่นเดียวกัน

ดังปรากฏอยู่ในผลงานจำนวนมากของพระยาอนุมานราชธน5และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อภาพชนบท

ไทยในรูปแบบต่างๆอาทิในงานเขียนทางวิชาการ,ภาพส.ค.ส.,นวนิยาย,ภาพยนตร์,เพลง,

โฆษณาสินค้าฯลฯและในเวลาต่อมาภาพ“วิถีไทยในชนบท”ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิด“วัฒนธรรม

 3สายชลสัตยานุรักษ์,“ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชนพ.ศ.2435-

2535”รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2550.

 4ทฤษฎีนี้มาจากBenedictAnderson,Imagined Communities, rev.ed.London:VersoBooks,1991.

 5สายชลสัตยานุรักษ์, “ความเป็นไทย” ในชีวิตและผลงานของพระยาอนุมานราชธน อยู่ในระหว่างดำเนิน

การตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน.
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ชุมชน”ที่ได้รับการยอมรับจากชนชั้นนำของไทยและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในระยะหลัง

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

ไทยนี้ดี”ที่ทำให้คนไทยโหยหาอดีตอันดีงามโดยหวังว่า“วีถีไทย”ที่ถูกกระแสวัตถุนิยม-บริโภค

นิยมหรืออิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกทำลายลงไปในยุคพัฒนาประเทศเป็นต้นมาจะได้รับการ

ฟื้นฟูจนกลับมามีพลังและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้“วิถีไทยในชนบท”และ

“วัฒนธรรมชุมชน”นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหลายในสังคมไทยรวมทั้งความขัดแย้งและความ

ตกต่ำทางจิตใจที่ทวีขึ้นในปัจจุบันและคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีความหวังด้วยว่า“วิถีไทย”

จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะนำรายได้มหาศาลมาสู่สังคมไทยรวมทั้งดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชื่นชมด้วย

ควรกล่าวด้วยว่าการสร้างมโนทัศน์“เมืองไทยนี้ดี”หรือ“วิถีไทยนี้ดี”ดังกล่าวมานี้เกิด

ขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่จะต้องจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

ในรัฐแบบใหม่ที่เกิดขึ้นรวมทั้งต้องสร้างเอกภาพภายในชาติเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของมหาอำนาจ

ตะวันตกด้วยแต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมากลับมีความพยายามอย่างเข้มข้น

ต่อเนื่องในการรื้อฟื้นความหมายของ“วิถีไทย”ที่ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เพื่อตอบสนองโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจและโครงสร้างสังคมไทยที่แบ่งคนออกเป็นลำดับ

ชั้นและยังคงมีการผลิตซ้ำความหมายดังกล่าวสืบมาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้มีพลังครอบงำอย่างสูง

และทำให้คนไทยจำนวนมากยังคงเห็นว่าการแบ่งชั้นทางสังคมเป็นเรื่องปรกติธรรมดาแม้ว่าจะ

เกิดแนวคิด“วัฒนธรรมชุมชน”ที่เน้นความเสมอภาคแต่ก็เป็นการเน้นความเสมอภาคภายใน

ชุมชนในขณะที่แนวคิดของนักวิชาการสาย“วัฒนธรรมชุมชน”ที่เรียกร้องให้คนไทยยอมรับ

“วัฒนธรรมชุมชน”ของชาวบ้านเป็นแกนกลางของ“วัฒนธรรมแห่งชาติ”7ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวางและในความเป็นจริงชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันก็ผูกพันกับ“ชุมชน”น้อยลงมาก

แล้วเพราะบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป

ในระยะหลังปรากฏว่ามีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในเขตเมืองและชนบทที่เผชิญกับ

ความเสียเปรียบในด้านต่างๆเห็นว่าที่จริงแล้ว“เมืองไทยนี้ไม่ดี”เพราะในยุคพัฒนาประเทศ

เป็นต้นมาคนระดับล่างในเมืองและชนบทถูกทำให้มีอัตลักษณ์ว่าตกอยู่ในวัฏจักร“โง่-จน-เจ็บ”8

 6มีความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างมโนทัศน์“วิถีไทยในชนบท”กับ“วัฒนธรรมชุมชน”ในแง่ที่มโนทัศน์

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

คนในเมืองโดยเฉพาะในเรื่องการนับถือศาสนาและเห็นว่าการแบ่งชั้นทางสังคมเป็นเรื่องปรกติธรรมดาหรือเป็นเรื่อง

ธรรมชาติส่วนความเสมอภาคนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ผู้เสนอมโนทัศน์“วัฒนธรรมชุมชน”จะเน้นความเสมอ

ภาคและภราดรภาพของคนในชุมชนอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการรับรู้“วิถีไทยในชนบท”และ“วัฒนธรรม

ชุมชน”ล้วนแต่เป็นภาพ“ชนบทนี้ดี”ที่เป็รส่วนหนึ่งของ“เมืองไทยนี้ดี”

 7โปรดดูฉัตรทิพย์นาถสุภา,การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน, กรุงเทพฯ:สร้างสรรค์,2553.

 8เช่นม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนไว้ว่า“ความโง่...ความจน...ซึ่งเป็นปัจจยาการต่อกันนั้น เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาในทางสาธารณสุขในเมืองไทย”ขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่ ในหนังสืออนุสรณ์คึกฤทธิ์ปราโมช

กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2539.หน้า120แม้แต่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองที่นักวิชาการ

ผู้หวังดีอย่างแท้จริงจากมหาวิทยาลัย3แห่งคือธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และมหิดลร่วมมือกันก็กระทำ

ภายใต้มโนทัศน์“ชาวบ้านโง่จนเจ็บ”
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เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่นโยบายพัฒนา

ประเทศตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมากลับเป็นนโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลเพราะให้

ความสำคัญแต่เฉพาะภาคการผลิตที่เป็นทางการโดยหวังว่าการกระจายรายได้และการกระจาย

ความเจริญจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่การรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร

รวมทั้งการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาด

กระบวนการควบคุมตรวจสอบที่ดีกลับทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างมากจนนำไปสู่

สภาวะที่เรียกกันว่า“รวยกระจุกจนกระจาย”คือเกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สิน

อย่างสูงดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางทำให้“คนระดับล่าง”ทั้งหลายในเมืองและชนบทกลายเป็น

“ชนชั้นกลางใหม่”และ“ชนชั้นกลางระดับล่าง”ในสังคมไทยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่การ

ผลิตและวิถีชีวิตแบบใหม่ของพวกเขาทำให้เกิดความต้องการที่จะเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่าง

สะดวกและเสมอภาคกับคนอื่นๆในสังคมและต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

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

ต้องเผชิญในบริบทที่เครือญาติและชุมชนรวมทั้งวัดและพระสงฆ์ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นที่พึ่งที่ดี

ได้อีกต่อไปและสถาบันทางการเมืองใหม่ๆเช่นองค์กรอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด

จนระบบประกันสังคมก็ยังไม่ได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากพอที่“ชนชั้น

กลางใหม่”และ“ชนชั้นกลางระดับล่าง”จะเข้าไปควบคุมและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง“ชนชั้น

กลางใหม่”และ“ชนชั้นกลางระดับล่าง”จึงมีความรู้สึกรุนแรงต่อ“ความไม่เสมอภาค”และ

สภาวะ“สองมาตรฐาน”ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยและเชื่อถือคำอธิบายง่ายๆที่ว่าปัญหาทั้งหลาย

ทั้งปวงล้วนเกิดจาก“พวกอำมาตย์”ที่พยายามผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้ในมือตลอดไป

โดย“ชนชั้นกลางใหม่”และ“ชนชั้นกลางระดับล่าง”เหล่านี้ไม่สนใจความซับซ้อนของโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ล้วนแล้ว

แต่มีส่วนทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและขาดความมั่นคงในชีวิตของคนไทยทุกชนชั้นทุกชาติพันธุ์

และทุกท้องถิ่นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาของฝ่ายที่เชื่อว่า “วิถีไทยดีงาม” หรือเชื่อว่าแท้ที่จริง “เมืองไทยนี้ดี” 

เนน้ไปทีก่ารหาทางใหค้นไทยหนักลบัมายดึมัน่ใน “ความเปน็ไทย”รวมทัง้การสอนศลีธรรมไทย

โดยไม่ตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้ว“ความเป็นไทย”หรือ“วิถีไทย”นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย

และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนตลอดมาแม้แต่“ความจริงความดีความงาม”ในทัศนะ

ของคนไทยก็แตกต่างหลากหลายอย่างมากนอกจากจะขึ้นอยู่กับชนชั้นชาติพันธุ์ท้องถิ่นเพศ

และวัยแล้วยังเกิดสภาวะ“สังคมแยกย่อย”“fragmentedsociety)และเกิด“สังคมข้อมูล

ข่าวสาร”(informationsociety)ที่ทำให้ไม่มีใครในสังคมไทยสามารถจะผูกขาดอำนาจในการ

นิยามความหมายของ“ความจริงความดีความงาม”ได้อีกต่อไปจึงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่จะ

 9โปรดดูรายละเอียดในกิตติประเสริฐสุขบรรณาธิการเมืองไทยสองเสี่ยง สภาพปัญหา แนวโน้ม และ

ทางออกวิกฤตการเมืองไทยกรุงเทพฯ:คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2554.
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ทำให้“ความเป็นไทย”หรือ“วิถีไทย”ในความหมายเดิมดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง

โดยแกล้งทำเป็นลืมว่า“วิถีไทย”ที่เน้นการแบ่งชั้นทางสังคมนี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญประการ

หนึ่งของความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย

ในอดีตที่ผ่านมาการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยส่วนหนึ่งเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์

ระหว่าง“ฝ่ายอนุรักษ์นิยม”ที่เน้นว่า“เมืองไทยนี้ดีเพราะมีความเป็นไทย”ที่มองว่าปัญหา

ของเมืองไทยเกิดขึ้นเพราะคนบางส่วนขาดความจงรักภักดีต่อ“ความเป็นไทย”อันสูงส่งดีงามกับ

“ฝ่ายซ้าย”ที่เน้นว่า“เมืองไทยนี้เลวเพราะมีการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบที่เจ้าของปัจจัยการ

ผลิตกระทำต่อผู้ใช้แรงงาน”ซึ่งเมื่อมาถึงปัจจุบันได้เกิดฝ่าย“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

มามากเพราะทำให้ไม่ยอมรับความหมายของ“ความเป็นไทย”หรือ“วิถีไทย”ในแบบอื่น

อีกทั้งยังเห็นว่าคนที่คิดต่างหรือคนที่ไม่ยอมรับว่า“เมืองไทยนี้ดีเพราะมีความเป็นไทย”เป็นคน

ที่ไม่รักชาติและที่สำคัญก็คือการมองว่า“เมืองไทยนี้ดี”ทำให้มองข้ามรากฐานทางวัฒนธรรม

และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นปัจจัยสำคัญของความตึงเครียดและความขัดแย้งที่

มีอยู่ในสังคมไทยจนทำให้ขาดความสามารถในการอธิบายหรือการเข้าใจความขัดแย้งและความ

เปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นขาดการศึกษาถึงกลไกทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้งต้องการรักษา“วัฒนธรรมไทย”ให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยมองไม่เห็นความจำเป็นที่

จะต้องปรับเปลี่ยน“วัฒนธรรมไทย”ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปให้ความสำคัญแต่เฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องๆโดยไม่ใส่ใจอย่างจริงจังต่อการกระจาย

อำนาจหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมอย่างมากแล้วรวมทั้งไม่สนับสนุนการปฏิรูปต่างๆเช่นการปฏิรูปที่ดินการปฏิรูป

ระบบภาษีอากรให้เป็นธรรมมากขึ้นการสร้างรัฐสวัสดิการฯลฯยังคิดอยู่เสมอว่าชนชั้นนำเท่านั้น

ที่มีความรู้และคุณธรรมมากพอสำหรับการปกครองและการตัดสินใจเรื่องต่างๆแทนประชาชน

(ซึ่งทำให้ชนชั้นนำมีความชอบธรรมที่จะมีอภิสิทธิ์ต่อไป)และเมื่อเกิดความขัดแย้งกว้างขวางขึ้นใน

สังคมก็นึกถึงการใช้“กลไกอำนาจรัฐ”จัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ตระหนักในความสำคัญของ

การแก้ปัญหาในมิติทางวัฒนธรรมในขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นใน

ขอบเขตจำกัดมากจนไร้ความหมายเพราะไม่นำไปสู่สภาวะหรือโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะมี

อำนาจต่อรองกับกลุ่มทุนมากขึ้นจนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองและลูก

หลานที่จะส่งผลให้บรรลุถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคทางสังคมอย่างแท้จริง

ส่วนทัศนะที่มองว่า “เมืองไทยนี้เลว”ก็มักเน้นว่าเมืองไทย“ไม่มีความเสมอภาค”“ไม่มี

ความยุติธรรมทางสังคม”“ไม่มี เสรีภาพทางความคิด”และโจมตี“พวกอำมาตย์”กับ

การรัฐประหารที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีทัศนะว่า
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“เมืองไทยนี้เลว”ก็ยังคงให้ความสำคัญแก่ประชาธิปไตยในแง่ของการเลือกตั้งระดับชาติเป็นสำคัญ

ส่วน“กระบวนการใช้อำนาจ”ที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยหรือหลัก

ธรรมาภิบาล(goodgovernance)10ยังได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า

บางส่วนของฝ่ายที่มองว่า“เมืองไทยนี้เลว”ยังคงหวังพึ่ง“ผู้นำ”หรือรัฐบาลที่ใช้นโยบายประชา

นิยมยังไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังแก่การกระจายอำนาจทางการเมือง

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริง

อาจกล่าวได้ว่าการมอง“เมืองไทย”แตกต่างกันระหว่างฝ่ายที่เชื่อว่า“เมืองไทยนี้ดี”กับ

ฝ่ายที่เชื่อว่า“เมืองไทยนี้เลว”และการอธิบายปัญหาต่างกันทำให้เลือกหนทางในการแก้ไขปัญหา

ต่างกันและต่างฝ่ายต่างก็เลือกหนทางในการแก้ปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น

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

คติ” และเป็นการมองอย่างสุดโต่ง ที่ทำให้เข้าใจสังคมไทยคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็น

จริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ผิดพลาด อีกทั้งทำให้ความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทยขยาย

ลึกและกว้างยิ่งขึ้นเพราะการมองว่า“เมืองไทยนี้ดี”และ“เมืองไทยนี้เลว”ล้วนเป็นการมอง

เพียงด้านเดียวหรือมองเพียงส่วนเดียวและมองเป็นภาพนิ่งเป็นการมองแบบคนที่ตกอยู่ใน“กับ

ดักคู่ตรงกันข้าม”การมองแบบสุดโต่งนี้ทำให้แต่ละฝ่ายต่างก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สอดคล้อง

กับกรอบมโนทัศน์ของตนปฏิเสธข้อมูลข่าวสารและการอธิบายปัญหาในแง่มุมอื่นๆจึงทำให้

สูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจคนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันเกิดความเกลียดชังกันยากที่จะ

ต่อรองและประนีประนอมกันฉันมิตรและยากที่จะร่วมมือกันในการปฏิรูปประเทศ

คนไทยจะเป็น“พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย”(รวมทั้งเป็น“พลเมืองอาเซียน”

และเป็น“พลเมืองโลก”)ได้อย่างแท้จริงจึงต้องหลุดพ้นจากมายาคติเกี่ยวกับเมืองไทยทั้ง

สองแบบที่กล่าวมานี้เสียก่อนเพราะทั้งมโนทัศน์“เมืองไทยนี้ดี”และ“เมืองไทยนี้เลว”ล้วนแต่

เป็นอุปสรรคสำหรับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อหลุดพ้นจากมายาคตินี้แล้ว

ก็เป็นการง่ายขึ้นมากที่จะเสริมสร้าง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”ขึ้นมาแทน

การสร้าง“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”นับเป็น“ทางเลือก” ที่สำคัญมาก

สำหรับคนไทยทั้งเพื่อนำสังคมไทยออกจากความขัดแย้งและเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้

เจริญก้าวหน้าและทำให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต

คำถามก็คือท่ามกลางสังคมที่แตกแยกและแตกต่างอย่างมาก“ความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย”ควรมีคุณลักษณะอย่างไร,ในบริบทสังคมไทยปัจจุบันจะต้องทำอะไรบ้าง

เพื่อให้คนไทยทุกชั้นทุกท้องถิ่นมี“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”และเป็นไปได้หรือ

ไม่ที่จะทำให้คนทุกชั้นทุกท้องถิ่นเห็นพ้องต้องกันว่า การสร้าง “ความเป็นพลเมืองในสังคม

การเมืองไทย” จะบรรลุความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรมของสังคมไทย” 

เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความเสมอภาค ทั้งความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์และความ

 10คือจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทุกฝ่ายทุกระดับจะต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมตรวจสอบของสังคมและจะต้องมีความรับผิด(accountability)ด้วย



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 

19การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เสมอภาคภายใต้กฎหมาย เอื้อต่อการมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู้นอกกรอบ การมีทัศนะ  

วิพากษ์ต่อเรื่องต่างๆ ทุกเรื่อง และการมีศักยภาพในการมองต่างมุม  

แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทุกๆเรื่องแต่เป็นไปได้ที่จะทำให้

คนไทยยอมรับหลักการกว้างๆร่วมกันเพื่อที่คนไทยจะได้มี“ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักด้วยว่าการทำให้คนในชาติทุกกลุ่มเกิด

“การยอมรับหลักการกว้างๆร่วมกัน”ได้จริงในทางปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้ความเหลื่อมล้ำและความ

เสียเปรียบในเชิงอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจลดลงไปโดยเร็วที่สุดทั้งความเหลื่อมล้ำและความ

เสียเปรียบระหว่างคนต่างชนชั้นต่างท้องถิ่นต่างชาติพันธุ์และต่างเพศมิฉะนั้นแล้วความ

ขัดแย้งก็จะดำรงอยู่ต่อไปหรือขยายตัวขึ้นมากจนเป็นไปได้ยากที่จะเกิด“การยอมรับหลักการ

กว้างๆร่วมกัน”ขึ้นมา



แนวทางในการสร้าง“วิถีไทย”
ที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของ“พลเมืองไทย”ในอดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการกล่อมเกลาคนไทยให้อยู่ใน

“วิถีไทย”โดยระบบการศึกษาที่เป็นทางการและการสอน“ความรู้”ต่างๆผ่านสื่อมวลชนหลาย

แขนงเช่นศีลธรรมไทยวรรณคดีไทยศิลปะไทยมารยาทไทยฯลฯทำให้“พลเมืองไทย”

ยอมรับการแบ่งชั้นทางสังคมและยอมรับ“การปกครองแบบไทย”ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครอง

ที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถโดย“พลเมืองไทย”คือผู้ที่ต้อง“เชื่อฟัง”และ“ทำหน้าที่ของ

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

ของผู้ปกครอง”

ในปัจจุบัน“พลเมืองไทย”เริ่มเน้นเรื่อง“สิทธิพลเมือง”“ความเสมอภาคของพลเมือง”

และ“ความยุติธรรมที่พลเมืองควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน”มากขึ้นซึ่งน่าที่จะทำให้สังคมไทย

มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงกลับนำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้ง

และความรุนแรงทั้งนี้ก็เพราะยังคงมีความพยายามอย่างมากที่จะต่อต้านหรือการเหนี่ยวรั้ง

กระแสความเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งรักษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบเดิมเอาไว้อีกทั้งยังมีการต่อสู้

ทางการเมืองระหว่างชนชั้นนำต่างกลุ่มกันโดยอาศัยการปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมในขณะที่

การเรียกร้อง“สิทธิ”และ“ความยุติธรรม”ที่เกิดขึ้นก็กระทำไปในบริบทที่คนส่วนหนึ่งยัง

เสริมสร้างคุณลักษณะของ“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”ให้ตนเองไม่มากพอ

ทำให้การเรียกร้องการวิพากษ์วิจารณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะที่ยังไม่

“อารยะ”เท่าที่ควรส่งผลให้การต่อต้านและการตอบโต้จากอีกฝ่ายหนึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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การเสริมสร้าง“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”แก่ทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อสร้าง

ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพซึ่งนอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งและความ

รุนแรงในสังคมไทยแล้วยังเอื้อให้“พลเมืองไทย”เป็น“พลเมืองอาเซียน”และ“พลเมืองโลก”ที่

มีศักยภาพสูงขึ้นในการปรับตัวจนสามารถเผชิญหน้ากับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตลอดจนพลวัตทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แนวทางในการสร้าง“พลเมืองไทย”และ“วิถีไทย”
ในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้คนไทยบรรลุถึง“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”ที่จะนำไปสู่การจัด

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการปฏิบัติการทางการเมืองที่อารยะยิ่งขึ้นควรมีแนวทางในการ 

“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”จึงหมายถึงการมีส่วนร่วมการต่อรองการร่วมมือการ

เคลื่อนไหวต่างๆของพลเมืองเพื่อให้พลเมืองมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทั้งนี้

ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการย่อมเป็นของพลเมือง

การใช้อำนาจอธิปไตยนี้จะต้องเปิดโอกาสและค้ำประกันให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอำนาจตัดสินใจ

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพสามารถต่อรอง

ร่วมมือเคลื่อนไหวเพื่อให้ทรัพยากรของรัฐกระจายไปสู่พลเมืองทุกคนทุกกลุ่มโดยมีความได้

เปรียบเสียเปรียบน้อยที่สุดเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการเพิ่ม“ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ”และการกระจายความสุขอย่างทั่วถึง

การเสริมสร้างความรู้วิจารณญาณหรือทัศนะวิพากษ์จะทำให้สังคมการเมืองไทยเป็น

สังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาแทนการใช้อำนาจเป็นหลักเป็นการเปลี่ยน

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

ความรู้หรือวิจารณญาณนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่า

ความรู้และวิจารณญาณเป็นเรื่องสำคัญหลายปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าจะปฏิรูป

การศึกษาให้นักเรียน“คิดเป็น”แต่ในความเป็นจริงแล้วมีการกำหนดกรอบความคิดให้ผู้เรียน

ทุกระดับต้อง“คิดในกรอบ”เท่านั้นไม่สอนให้“มองต่างมุม”ไม่ให้“เครื่องมือ”หรือ“วิธีการ”
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ในการมองต่างมุมหรือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้จากมุมมองที่แตกต่างกลับพยายามผลิตซ้ำ

ความรู้และความคิดเดิมอย่างเข้มข้น

แต่ในปัจจุบันพลังครอบงำของการนิยาม“ความจริงความดีความงาม”ในสังคมไทย

กำลังลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็วเพราะบริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมโหฬารโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำให้เกิดการ“คิดต่าง”อย่างมากเป็น

ปรากฏการณท์ีเ่รยีกกนัวา่“ตาสวา่ง” คอืคดิตา่งบนฐานความเชือ่อกีแบบหนึง่ ในลกัษณะสดุโตง่ 

โดยไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆอย่างซับซ้อนและรอบด้านอาจกล่าวได้ว่า

เป็นการ“คิดในกรอบ”หรือ“มองมิติเดียว”เช่นเดียวกันแต่มองจากอีกมุมมองหนึ่งโดยไม่สนใจ

ที่จะมองความซับซ้อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

และไม่พยายามที่จะเข้าใจ“ความเป็นมนุษย์ในบริบททางสังคม”ของคนที่ยังคงคิดเหมือนเดิมหรือ

เคยชินกับวัฒนธรรมเดิม

เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่“มองต่างมุม”แบบสุดโต่งดังกล่าวข้างต้น“พลเมือง

ไทย”ควรมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันว่าในสังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้นทุกคนย่อมมี

จิตสำนึกปัจเจกชนนิยมสูงขึ้นความผูกพันจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันต่างๆแม้แต่กับสถาบัน

ครอบครัวสถาบันชาติและสถาบันศาสนาล้วนเปลี่ยนไปอย่างมากกล่าวคือ

“มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันทางการเมือง

และสถาบันทางสังคม อันเป็นผลมาจากการพัฒนา สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และ

ที่สำคัญทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป...ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการเมืองในปัจจุบันสร้าง

ความสั่นคลอนให้กับสถาบันทางการเมืองและสังคมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างไม่

เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย...แม้กระทั่งสถาบันครอบครัวที่สมาชิกมี

ทรรศนะและความคิดเห็นทางการเมืองไม่ลงรอยกัน”
11	

ความรูเ้กีย่วกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี้จะชว่ยให้“พลเมอืงไทย”สามารถทีจ่ะ“เขา้ใจ”

และมี“ทัศนะวิพากษ์”ต่อความคิดต่างๆและต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่างๆ

รวมทั้งฝ่ายของตนเองมากขึ้นแทนการตัดสินในลักษณะ“ถูก-ผิด”“ดี-ชั่ว”“รักชาติ-ไม่รักชาติ”

แม้แต่ในเรื่องจริยธรรมหรือคุณธรรมก็ควรต้องเน้นควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้และทัศนะ

วิพากษ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมเพื่อให้“พลเมืองไทย”แต่ละคนสามารถ“ตีความ”และ

“ประยุกต์ใช้”จริยธรรมหรือคุณธรรมอย่างสอดคล้องกับบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลายและมี

ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนื่องจากชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบันจะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วในระดับ“ลื่นไหล”จนกระทั่งคำตอบตายตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ในทุก

สถานการณ์ความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางและทัศนะวิพากษ์ต่อความรู้และต่อคำอธิบายทุกๆแบบจะ

ช่วยให้“พลเมืองไทย”แต่ละคนหลุดพ้นจากการครอบงำของทุกๆฝ่ายมีความยืดหยุ่นมากพอ

ที่จะปรับตัวในสถานการณ์หรือในบริบทที่มีพลวัตสูงได้เป็นอย่างดี

 11กิตติประเสริฐสุข,“คำนำ”เมืองไทยสองเสี่ยง สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤตการเมืองไทย

หน้า(7-8).
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เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในประเด็นความรู้ก็คือ การเปลี่ยนจารีตทางความรู้ หรือ เปลี่ยน

วัฒนธรรมทางความรู้ จารีตเดิมหรือวัฒนธรรมเดิมของไทย(เช่นเดียวกับสังคมตะวันตกใน

ยุคกลางและสังคมตะวันออกยุคโบราณ) มองความรู้เป็นสัจธรรมเพราะความรู้สูงสุดคือความรู้

ทางศาสนาส่วนความรู้เชิงปฏิบัติก็มาจากประสบการณ์จริงที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนสามารถ

นำมาใช้ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนมากนักเพราะวิถีชีวิต“ซ้ำรอย”ปีแล้วปีเล่าไม่ต้องเผชิญกับ

อะไรแปลกใหม่ชั่วนาตาปีแต่โลกสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่เป็นโลกที่มีพลวัตสูงมากถ้ายัง

“ท่องจำ”ความรู้เดิมหรือมอง“ความจริง”แบบเดิมก็จะเกิดสภาวะวิกฤตเพราะแก้ปัญหา

ไม่สำเร็จในแทบทุกเรื่อง

จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีการนำเอาศาสตร์แบบตะวันตกสมัยใหม่เข้ามาในเมืองไทยมากกว่า

หนึ่งร้อยปีมาแล้วทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แต่เรายังมีทัศนะต่อความรู้ 

“แบบไทย” คือยังเห็นความรู้เป็นสัจธรรมเมื่อสอนความรู้เรื่องหนึ่งๆเราไม่ได้สอนกระบวนการ

สร้างความรู้นั้นๆเราไม่สนใจการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางวิชาการไม่เข้าใจความขัดแย้งหรือการ

ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรายอมรับการครอบงำของกระบวนทัศน์เดิมโดยปราศจากการตั้ง

คำถามและการวิพากษ์วิจารณ์นอกจากเราจะไม่สนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยแล้ว

เรายังระแวงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทำให้เราขาดความรู้ที่ลึกซึ้งในแทบทุกเรื่องพร้อม

กันนั้นก็ขาดความเคารพในความรู้และความคิดที่แตกต่างทำให้เราตกอยู่ในสภาวะวิกฤตและจะ

วิกฤตมากขึ้นในอนาคตเพราะโลกเปลี่ยนเร็วมากจนความรู้แบบเดิมยิ่งนับวันยิ่งใช้ไม่ได้ผล

การศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจึงจำเป็นต้องทำให้ผู้เรียนที่เป็น“พลเมืองไทย”ได้เข้าใจว่า

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆมีหลายชุดความรู้ชุดหนึ่งๆที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นั้นมาจากมุมมองเช่นใด

เป็นความรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความรู้แบบใดจึงทำให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวออกมานั่นก็คือ

จะต้องทำให้ผู้เรียนบรรลุถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนสร้างสรรค์ความรู้ในเรื่อง

หนึ่งๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสาขาวิชาใดก็ตามจนผู้เรียนสามารถจินตนาการถึงกระบวนการ

สร้างสรรค์ความรู้ชุดนั้นหรือทฤษฎีนั้นๆจนสามารถที่จะ“สร้างใหม่”(recreation)ซึ่งความรู้

ชุดนั้นได้ด้วยตนเอง

วัฒนธรรมทางความรู้ของไทยที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ จะต้องเป็น

วัฒนธรรมทางความรู้ที่ตระหนักว่าคนสามารถมองเห็น “ความจริง” ต่างกัน หรือมี “ความ

จริง” จากหลากหลายมุมมองแต่ละคนต้องสามารถมองจากมุมมองของคนอื่นๆหรือสามารถ

มองจากมุมมองของคนที่มีฐานคิดต่างกันไม่คิดว่าเรื่องหนึ่งๆจะต้องมีคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัว

แต่พร้อมจะเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองของตนเมื่อพบคำอธิบายใหม่ที่ดีกว่า

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง“วัฒนธรรมทางความรู้ของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”จะต้องทำให้การเรียนการสอนไม่เน้นการท่องจำเนื้อหาวิชา แต่จะต้องใช้เนื้อหา

วิชาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธีคิด วิธีการสร้างความรู้ ตลอดจนวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้  

ความรู้หนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับ “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ก็คือ ความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์แบบที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความซับซ้อน
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ของบริบททางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หรือเกิดปัญหาหนึ่งๆ

ขึ้นมาเป็นความรู้ที่จะช่วยให้แต่ละคนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยที่หลากหลายซับซ้อนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคม

และวัฒนธรรมและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับระบบโลกทั้งทางเศรษฐกิจ

การเมืองวัฒนธรรมโดยมีวิสัยทัศน์(vision)คือมองเห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

นั้นๆในบริบททางสังคมที่มีพลวัตและสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อจะสามารถปรับตัวและเตรียมการต่างๆไว้รองรับอย่างรอบคอบแทนที่จะโทษ

ตัวบุคคลที่เป็นผู้นำว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างในสังคมไทยหรือฝากความหวังไว้ที่ตัวบุคคล

ที่เป็นผู้นำว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลงได้

จำเป็นต้องเน้นด้วยว่าวัฒนธรรมทางความรู้ที่สำคัญมากสำหรับ “พลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย” คอืการมทีศันะวพิากษแ์ละสามารถมองตา่งมมุไดเ้กง่ตอ้งใชห้ลกั“กาลามสตูร”

คือไม่หลงเชื่อความคิดความรู้หรือทัศนะแบบใดแบบหนึ่งอย่างง่ายๆต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้าง

ขวางในเรื่องต่างๆเป็นฐานสำหรับการตั้งคำถามและการหาคำตอบในเรื่องต่างๆที่ตนเองและ

สังคมไทยต้องเผชิญและไม่คิดเอาเองลอยๆหรือใช้สามัญสำนึกแบบตื้นๆต้องมีเหตุผลที่มาจาก

ความเข้าใจเงื่อนไขแวดล้อมอันซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งหลายที่ตนเองเกี่ยวข้อง

ต้องมีข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าน่าเชื่อถือมารองรับการอธิบายหรือการให้เหตุผลใน

แต่ละเรื่องอย่างหนักแน่นเช่นข้อความหนึ่งๆที่ได้ยินหรือได้อ่านต้องตรวจสอบว่าใครพูดหรือ

เขียนเขาพูดหรือเขียนเพื่ออะไรเขาอยู่ในฐานะหรือบริบทที่เอื้อให้พูดหรือเขียนความจริงได้มาก

น้อยเพียงใดใครเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องที่เขาพูดหรือเขียนบ้างเป็นต้น

นอกจากความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยตรงแล้วแม้แต่การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย

ก็สามารถสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยและมีทัศนะวิพากษ์

ได้โดยใช้วิธีคิดหรือแนวพินิจทางประวัติศาสตร์เช่นแทนที่จะสอนภาษาไทยโดยเน้นแบบแผน

การใช้ภาษาที่“ถูกต้อง”บนฐานของระบบความสัมพันธ์ที่“ถูกต้อง”ระหว่างคนต่างชั้นกัน

ก็สามารถสอนให้เข้าใจลักษณะและความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเช่นสาเหตุที่มีการสร้าง

แบบแผนการใช้ภาษาไทยขึ้นใหม่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์พัฒนาการของการบัญญัติศัพท์

เพื่อสร้างความเจริญของภาษาและเพื่อสร้างความหมายทางการเมืองแก่คำในภาษาไทยแนวทาง

ในการใช้ภาษาไทยให้มีทั้งพลังและความงามในการสื่อความความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยและ

ภาษาถิ่นต่างๆที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยใน

ท้องถิ่นต่างๆรวมทั้งการเกิดคำใหม่ๆในสังคมสมัยใหม่และสังคมหลังสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับความ

เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นสวัสดีปฏิวัติพลวัตวาทกรรมฯลฯการสอน

วรรณคดีไทยเช่นรามเกียรติ์และอิเหนาก็สามารถสร้างความเข้าใจบริบททางการเมืองการ

ปกครองในสมัยโบราณที่ทำให้เรื่องรามเกียรติ์และอิเหนามีความสำคัญในยุคนั้นแล้วชี้ให้เห็น

ความหมายที่เปลี่ยนไปของวรรณคดีเหล่านี้ต่อสังคมไทยในยุคหลังและสอนให้เข้าใจการเกิดขึ้น

ของวรรณกรรมใหม่ๆในสมัยต่างๆที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและ

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

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องสำนึกในสิทธิและหน้าที่พร้อมกันไปและต้องเป็นสิทธิ

และหน้าที่ในความหมายใหม่ด้วย

“สิทธิพลเมือง”ควรหมายถึงสิทธิที่ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมเท่าเทียมกันสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร

และสิทธิที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมิใช่สิทธิที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆจากรัฐตาม

อำเภอใจของปัจเจกชนหรือสิทธิในการเลือกตั้งผู้ปกครองเท่านั้น

ส่วน“หน้าที่พลเมือง”ก็ต้องไม่ใช่หน้าที่ตามสถานภาพในโครงสร้างทางชนชั้นและไม่ใช่

หน้าที่ทางการเมืองเฉพาะในเรื่องของการหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ควรเป็นการทำหน้าที่อย่าง

กระตือรือร้นในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยที่การดูแลควบคุมและตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐนี้ไม่ควรจะจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องการคอรัปชั่นแต่“พลเมืองไทย”ต้องทำ

หน้าที่หาข้อมูลและความรู้ต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจการเมือง

วัฒนธรรมและการใช้อำนาจต่างๆในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในแต่ละกรณีจะมี

ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสังคมไทยโดยรวมและมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อคนในท้องถิ่นต่างๆ

คนชั้นต่างๆคนชาติพันธุ์ต่างๆคนเพศต่างๆและคนวัยต่างๆและน่าจะมีทางเลือกอื่นๆในการ

แก้ปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศหรือไม่อย่างไรฯลฯ

ในการใช้สิทธิพลเมืองและการทำหน้าที่พลเมืองของแต่ละคน จะต้องอาศัยความรู้  

เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม(ที่เปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลาย)

ต้องตัดสินใจในเรื่องการใช้สิทธิและการทำหน้าที่บนฐานของความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์

เชื่อมโยงอันซับซ้อนของเรื่องต่างๆมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายและสามารถวิเคราะห์ผล

กระทบที่จะตามมาจากการนำเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาใช้เช่นการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรก็ควรมี“ความรู้”จากหลากหลายมุมมองว่าในบริบทสังคมไทยปัจจุบันและ

อนาคตค่าแรง300บาทจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจระดับต่างๆและมีผลอย่างไรต่อแรงงานนอก

ระบบในแต่ละ“ท้องถิ่น”เช่นหาบเร่แผงลอยที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนการใช้

แท็ปเล็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีประโยชน์และโทษหรือไม่อย่างไรการรับจำนำข้าวจะ

มีผลดีผลเสียต่อใครอย่างไรบ้างการลดราคาน้ำมันเบนซินจะมีผลอย่างไรต่อการนำเข้าน้ำมันดิบ

และการสูญเสียเงินตราต่างประเทศและมีผลอย่างไรต่อคนปลูกปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง

ฯลฯการทำหน้าที่ก็มีความซับซ้อนและมีผลกระทบที่ซับซ้อนเช่นการทำหน้าที่ในการออกเสียง

เลือกตั้ งควรจะเลือกพรรคการเมืองใดด้วยเหตุผลใดเป็นต้นว่าอาจตัดสินใจเลือก

พรรคการเมืองที่นโยบายไม่ดีแต่จะทำให้มีการคานอำนาจในรัฐสภาก็ได้หรือการทำหน้าที่จับกุม

ชาวบ้านที่“บุกรุก”ป่าก็ต้องมีความรู้และข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจว่าควรทำหน้าที่อย่าง

เคร่งครัดหรือไม่เช่นรู้ว่าชาวบ้านได้ทำมาหาหากินในเขตนั้นมานานก่อนการประกาศเป็นเขต

วนอุทยานแห่งชาติหรือไม่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆทำไร่หมุนเวียนมิใช่ทำไร่เลื่อนลอยใช่หรือไม่

และเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์มีผลกระทบต่อป่าอย่างไรบ้างฯลฯ
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เรื่องการใช้สิทธิพลเมืองและการทำหน้าที่พลเมืองนี้นอกจากจะต้องมีความรู้เป็นฐานแล้ว

ยังต้องมองสิทธิและหน้าที่อย่างเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆจะมองแบบแยกส่วนไม่ได้จะบอกเพียงแค่

ว่ามี“สิทธิก็ต้องมีหน้าที่ด้วย”ก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเห็นพ้องต้องกันต้องมองอย่างสัมพันธ์

กับความเปลี่ยนแปลงอื่นๆในสังคมกล่าวคือ

ในเรื่อง“หน้าที่”นั้นในอดีตการทำหน้าที่ตามวรรณะตามชาติกำเนิดเกิดขึ้นในบริบท

ของความเชื่อในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิคนมีความเชื่อเรื่องกรรมและสังสาระการทำหน้าที่ของ

คนตามวรรณะรวมทั้งการทำหน้าที่ของเมียอย่างนางสีดาและนางมัทรีล้วนเกิดขึ้นในบริบทที่คน

เชื่อเรื่องกรรมลิขิตการทำหน้าที่เป็นกฎธรรมชาติทำให้ทุกคนเต็มใจทำหน้าที่แต่ความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่คนมีจิตสำนึกปัจเจกชนสูง

ขึ้นไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าอีกแล้วจะบอกให้ปัจเจกชนทำหน้าที่จึงอาจจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์

ของการทำหน้าที่ต่อส่วนรวมว่าในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์นั้นๆจะตกมาถึงปัจเจกชนอย่างไรบ้าง

หรือจะมีผลอย่างไรบ้างต่อลูกหลานในอนาคตเป็นต้น

ในการใช้“สิทธิ”ของตัวเองอย่างถูกต้องก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยง

อย่างซับซ้อนของเรื่องต่างๆในสังคมเช่นการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิที่จะมีเพศ

สัมพันธ์นอกสถาบันการสมรสหรือสิทธิในการแต่งกายฯลฯก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมไทย

ก่อนเพื่อประเมินว่าคนที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะรับผลกระทบที่ตามมาหรือไม่เป็นต้นว่าสังคมไทย

มีกลไกทางสังคมที่เข้มแข็งพอที่จะจัดการกับเด็กที่เกิดมาในขณะที่แม่ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูก

หรือไม่หรือเพียงพอต่อการที่จะส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสิทธิที่จะมีแฟนและลืมศีลธรรมทางเพศแบบ

เดิมแล้วหรือยังหากต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่ากับผู้ชายในเรื่องนี้จะต้องมีการเตรียมการในเรื่อง

ใดบ้างหรือการตัดสินใจใช้สิทธิชุมนุมทางการเมืองในที่พื้นที่บางแห่งก็จะต้องมีความรู้และข้อมูล

มากพอที่ประเมินผลกระทบได้ชัดเจนทั้งผลกระทบต่อบุคคลและสังคมเพื่อให้การชุมนุมบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ดีต่อสังคมหรือต่อส่วนรวมโดยมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นน้อยที่สุดและเกิดความ

เสียหายน้อยที่สุดเป็นต้น

 3. การสร้างพลเมืองที่มี “วัฒนธรรมทางจิตใจ” แบบใหม่ 

“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”จะต้องมีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรมสำนึกใน

พันธะหน้าที่ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์และมีความรู้มากพอที่จะประเมินว่าการกระทำหนึ่งๆของ

ตนจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างไรเพื่อจะเลือกได้อย่างดีที่สุดว่าตนควรจะทำอะไรและทำ

อย่างไรเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมหรือส่วนรวมขณะเดียวกันก็มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

คือกล้าพูดกล้าเขียนหรือกล้ากระทำในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องดีงามแม้ว่าตนเองจะต้องได้รับ

ผลร้ายจากการพูดการเขียนหรือการกระทำนั้นๆก็ตามนอกจากนี้ยังต้องมีใจกว้างรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกต่างโดยพร้อมที่จะพิจารณาความเห็นที่แตกต่างด้วยใจที่เป็นธรรมใจกว้างมากพอที่

จะเปลี่ยนความคิดเมื่อได้รับรู้เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ดีกว่าและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมใน

ความสำเร็จต่างๆฯลฯ
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วัฒนธรรมทางจิตใจดังกล่าวข้างต้นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ“พลเมืองไทย”เป็นผู้ที่

“เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์”บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจคือมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์ใน

บริบททางสังคมหรือในเงื่อนไขแวดล้อมที่ต่างกันไม่ใช้มาตรฐานของตนเองในการตัดสินคนอื่น

อย่างง่ายๆยอมรับความแตกต่างหลากหลายและมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่อยู่ในบริบทหรือ

เงื่อนไขแวดล้อมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติทางการเมืองความต้องการเข้าถึง

ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการผลิตในระบบทุนนิยมความผิดพลาดที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือเกิดจากสถานการณ์ที่กดดันฯลฯ

  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”

ไม่ควรจะก้าวก่ายหน้าที่ในการปกครองและไม่ควรเรียกร้องสิทธิใดๆแต่ควรจะรอคอยความ

เมตตากรุณาจากผู้ปกครองวิธีคิดเช่นนี้ทำให้การใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนที่เรียกร้อง

สิทธิต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายขณะเดียวกันคนที่เคยอยู่ใน“ที่ต่ำ”เคยเสียเปรียบมามากก็จะมีความ

โกรธแค้นเมื่อสำนึกว่าตนเองถูกริบทั้งสิทธิและอำนาจและถูกเอารัดเอาเปรียบมาเนิ่นนานทั้งๆที่

ตนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและควรจะมีสิทธิต่างๆในฐานะพลเมืองของชาติอย่างเสมอภาค

กับคนอื่นๆความโกรธแค้นเช่นนี้ก็ทำให้การใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเกิดขึ้นได้ง่าย

เช่นเดียวกัน

การปฏิเสธการใช้ความรุนแรงนั้น จะเกิดขึ้นได้จากการทำให้คนไทยได้เรียนรู้ที่จะเห็น

คุณค่าความเป็นมนุษย์ และมีความเคยชินกับการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางหนึ่งที่จะทำได้ก็คือ

ทำให้การเรียนวิชาต่างๆในระบบการศึกษาทุกระดับมีมิติของมนุษยศาสตร์มากขึ้นแต่ต้องเป็น

มนุษยศาสตร์ที่มองมนุษย์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์

ทุกชั้นทุกท้องถิ่นทุกชาติพันธุ์ทุกเพศทุกวัยที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นๆมิใช่มอง“ความเป็นมนุษย์”อย่างลอยๆและมิใช่มองใน

เชิงคนดี-คนชั่วคนที่ทำถูก-ทำผิดโดยไม่พิจารณาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

การเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และมีความเคยชินกับการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้คน

ไทยปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและไม่มองคนที่คิดต่างเป็นศัตรูที่จริงในปัจจุบันคนไทยก็ไม่

ยอมรับการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นทั้งสองฝ่ายต้องสร้าง

คำอธิบายขึ้นมาฝ่ายหนึ่งบอกว่ามี“ผู้ก่อการร้าย”อีกฝ่ายซึ่งบอกว่ามี“การใช้กำลังปราบปราม

 12ทินพันธุ์นาคะตะและพลเอกสุจินดาคราประยูรทราบดีว่าในการชุมนุมต่อต้านการดำรงตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาในพ.ศ.2535ถ้าลั่นกระสุนออกไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแม้แต่นัดเดียวก็แพ้แล้วโปรดดู

ทินพันธุ์นาคะตะ,รัฐศาสตร์การเมืองเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ:อินทภาษ,2554.
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ประชาชน”เพื่อมิให้ฝ่ายตนถูกมองว่าต้องการใช้ความรุนแรงเพราะตระหนักว่าสังคมไทยปฏิเสธ

การใช้ความรุนแรงกับคนไทยด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ยากที่จะปฏิเสธว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงสูงเพราะ

ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนอกจาก

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้วการสร้างความรู้และศิลปะรวมทั้ง

วรรณกรรมละครโทรทัศน์เพลงฯลฯที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

อันเกิดจากความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของซึ่งกันและกันก็น่าจะช่วยได้มาก

อย่างน้อยก็ทำให้เรารับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้นใช้ความรุนแรงทางกายทางวาจาต่อกันน้อยลง

ทำร้ายซึ่งกันและกันน้อยลง

ความเห็นอกเห็นใจส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในหมู่ “พลเมืองไทย” น่าจะมาจากความรู้ความ

เข้าใจว่าทุกคนอยู่ใน “สังคมอุดมความเสี่ยง” ทำให้ชีวิตขาดความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สังคมทุนนิยมที่คนมีความสัมพันธ์กันในเชิงพาณิชย์ที่เน้นกำไร-ขาดทุนเป็นหลักนั้นการที่จะหวัง

ให้“ผู้ใหญ่”เมตตา“ผู้น้อย”“นายทุน”เมตตา“ลูกจ้าง”เป็นเรื่องที่หวังได้ยากและจะหวังให้

“ผู้น้อย”ซื่อสัตย์กตัญญูจงรักภักดีต่อ“ผู้ใหญ่”ก็หวังได้ยากเช่นกันการใช้ทรัพยากรในการ

ดำรงชีวิตและการทำมาหากินก็เปลี่ยนแปลงไปมากมีการแตกตัวทางชนชั้นสูงขึ้นความขัดแย้งจึง

สูงขึ้นทุกหนทุกแห่งไม่ใช่มีแต่ความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างชนชั้นนำหรือ

ชนชั้นกลางกับชาวบ้านเท่านั้นการที่จะทำให้คนที่เสียเปรียบก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ก็ย่อมจะเป็น

ไปไม่ได้หากเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องก็ต้องเข้าใจและเห็นใจและที่สำคัญชนชั้นนำทาง

เศรษฐกิจ-การเมืองจะต้องสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาเช่นมีการกระจายอำนาจให้เขามีอำนาจ

ต่อรองมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้สะดวกขึ้นและเสียเปรียบน้อยลงฯลฯมิฉะนั้นความ

ขัดแย้งและความรุนแรงจะสูงขึ้นจนมีผลกระทบต่อคนทุกชั้นในสังคมไทย

ขณะเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของโครงสร้างสังคมก็จะช่วยให้

กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนที่เกลียด“อำมาตย์”ได้เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งทัศนคติ

ทางการเมืองของอำมาตย์สามารถเมตตาและเห็นอกเห็นใจพวก“อำมาตย์”มากพอที่จะต่อรอง

และประนีประนอมกันได้บนสันติวิถีนอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของ

โครงสร้างสังคมก็จะช่วยให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์การใช้นโยบายประชานิยมเป็นเครื่องมือของ

ทุกพรรคการเมืองจนนำไปสู่การตัดสินใจทางการเมืองของทุกคนและทุกฝ่ายที่ใช้อารมณ์น้อยลง

ใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงมากขึ้น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องไม่ยอมรับความรุนแรง ทั้งความรุนแรงจากการ

ใช้อาวุธ และความรุนแรงเชิงโครงสร้างถ้าหากมีโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิด“ความรุนแรง”เช่นโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมที่ทำให้เกิด

ความยากจนเดือดร้อนมีการดูถูกเหยียดหยามหรือมีการเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปก็จะ

ต้องหาทางเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจ
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การเมอืงทำให้“อำมาตย”์และ“นายทนุ”สามารถใชอ้ำนาจโดยขาดความรบัผดิ(accountability)

ขาดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพก็ต้องสร้างสถาบันกลไก

กระบวนการที่ลดโอกาสในการผูกขาดอำนาจของ“อำมาตย์”และ“นายทุน”และต้องสร้างกลไก

ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเร็วที่สุดด้วย



บางส่วนของ“วิถีไทย”ในอดีตที่ควรนำมาปรับใช้ในปัจจุบัน

“วิถีไทย”คืออะไรไม่มีคำตอบที่เป็นอกาลิโกในอดีตที่ผ่านมาการสร้างความหมายของ

“วิถีไทย”กระทำโดยปัญญาชนที่ต้องการจรรโลงรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจในปัจจุบันหากเรา

ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมั่นคงการนิยาม“วิถีไทย”ใหม่ก็เป็นเรื่องจำเป็น

แต่การนิยามใหม่อาจเลือกความคิดหรือลักษณะบางประการที่เคยมีมาแล้วในสังคมไทยใน

อดีตมาสร้างความหมายใหม่ เพื่อให้เป็น “วิถีไทย” หรือ “ลักษณะไทย” มีรากฐานอยู่ใน

สังคมไทยซึ่งจะทำให้คนไทยสำนึกร่วมกันว่า“วิถีไทย”ดังกล่าวสามารถทำให้เป็นจริงได้และมี

ความเห็นพ้องต้องกันได้ง่ายขึ้น

การตีความวัฒนธรรมเดิมให้มีความหมายใหม่เพื่อตอบสนองบริบทที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่อง

จำเป็นปัญญาชนไทยในอดีตก็ได้เคยทำมามากแล้วแม้แต่การตีความพุทธศาสนาใหม่ก็เกิดขึ้น

เป็นระยะๆ13

อนึง่ในปจัจบุนั“วธิคีดิแบบหลงัสมยัใหม”่เนน้วา่ไมม่อีะไรมแีกน่แกนตายตวัหรอืหยดุนิง่

ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอำนาจในการนิยามความหมาย

ทำให้“ความจริง”ขึ้นอยู่กับมุมมองเป็นสำคัญและ“ความจริง”เกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามล้วนแต่

ลื่นไหลหรือมีพลวัตทั้งสิ้นความคิดเช่นนี้ไม่ขัดแย้งกับหลัก“อนิจจัง”และ“อนัตตา”ของพุทธ

ศาสนาคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาน่าจะยอมรับวิธีคิดดังกล่าวนี้ได้ง่ายและไม่ยึดติดกับ

ความหมายเดิมของ“ความเป็นไทย”หรือ“วิถีไทย”ที่ตนเองเคยชินขณะเดียวกัน“วิธีคิดทาง

ประวัติศาสตร์” ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่า ไม่ม ี“วิถีไทย” ที่หยุดนิ่งตายตัวเพราะสังคมและ

วัฒนธรรมไทยย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมดังนั้นทั้งวิธีคิดแบบหลังสมัย

ใหม่วิธีคิดแบบพุทธศาสนาและวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ล้วนแต่เอื้อให้“พลเมืองไทย”สามารถ

ปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ“วิถีไทย”ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น

มีแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นไทย” หรือ “วิถีไทย” อยู่ไม่น้อยที่เคยได้รับการ

เสนอขึ้นมาในอดีต ที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน “วิถีไทย” ใน

 13เช่นในรัชกาลที่1ที่เน้นพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมเพื่อเป็นอุดมการณ์รัฐในรัชกาลที่3เมื่อมีการ

สถาปนาธรรมยุติกนิกายที่เน้นให้ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกและเน้นพระวินัยของพระสงฆ์ในรัชกาลที่5และ

รัชกาลที่6ที่เน้นการแต่งคัมภีร์ทางศาสนาใหม่เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่แนวความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับชาติ

ศาสนาพระมหากษัตริย์แม้แต่เรื่องกรรมซึ่งเป็นความคิดหลักของพุทธศาสนาก็มีการตีความคำสอนเรื่องกรรมใหม่

ในยุคที่คติจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิไม่เป็นที่เชื่อถือของชนชั้นนำอีกต่อไป
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ปัจจุบัน และมีลักษณะบางประการของสังคมไทยในอดีตที่อาจนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง 

“วัฒนธรรมของสังคมไทย” ที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยในอนาคตดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. จากการศึกษาผลงานของปัญญาชนไทยที่เคยได้รับการเสนอขึ้นมาในสังคมไทยในอดีต

เกี่ยวกับ“ความเป็นไทย”หรือ“วิถีไทย”พบว่ามีความรู้ ความคิด และกิจกรรมทางสังคมของ

คนไทยในอดีตส่วนหนึ่งเอื้อต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยแม้ว่าความรู้ความคิดหรือกิจกรรม

เหล่านั้นจะมิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งจะสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ตามการเรียนรู้

ความคิดเหล่านั้นเพื่อเข้าใจ“ทางเลือก”ที่คนไทยเคยเสนอเพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดน่าจะ

ช่วยให้ประชาธิปไตยของไทยงอกงามและเข้มแข็งขึ้น

 สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง“ค้นพบ”คุณธรรมที่สำคัญของชนชาติไทย

คือ“ความปราศจากวิหิงสา”(ความปราศจากการเบียดเบียน)และ“ความฉลาดในการ

ประสานประโยชน์”(ทั้งความฉลาดในการประสานประโยชน์กับคนในชาติเดียวกันและกับชาติ

อื่น)14ซึ่งภายหลังการปฏิวัติพ.ศ.2475พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ก็ทรง

เน้นคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นอย่างมากในพระนิพนธ์หลายเรื่องเช่นในพระนิพนธ์

ประวัติการทูตไทยและในบทความต่างๆของพระองค์

 “คุณธรรมไทย” ในเรื่อง “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการ

ประสานประโยชน”์นี้สงัคมไทยไมเ่คยใหค้วามสำคญัมากอ่นหรอืถงึกบัลมืเลอืนมาเปน็เวลานาน

เพราะชนชั้นนำของรัฐไทยในสมัยรัชกาลที่6และชนชั้นนำหลังการปฏิวัติพ.ศ.2475ได้นำ

ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกและการปราบปรามคอมมิวนิสต์จึงไม่สามารถเน้นคุณธรรมสองข้อ

นี้ได้เน้นแต่คุณธรรม“ความจงรักในอิสรภาพของชาติ”เท่านั้น

 ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีความขัดแย้งและความรุนแรงสูงขึ้น หาก “พลเมืองไทย” ยึดมั่น

ในคุณธรรม “ความปราศจากวิหิงสา” และ “ความฉลาดในการประสานประโยชน์”ก็จะนำไป

สู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและไม่เกิดความขัดแย้งใหม่ๆขึ้นมาแต่คุณธรรมทั้ง  

สองข้อนี้จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อคนไทยมีจิตใจที่เคารพคนอื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน 

จนไม่สามารถเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ และมีความรู้มากพอที่จะ “ฉลาด” ใน

การประสานประโยชน์ด้วย 

 อีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้าง“วิถีไทย”บนสันติวิถีคือการบัญญัติศัพท์เพื่อควบคุม

ทิศทางและขอบเขตของความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งปัญญาชนของไทยได้พยายาม

บัญญัติศัพท์มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์(รัชกาลที่5-7)หลังการปฏิวัติในพ.ศ.2475

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่น

ปฏิวัติประชาชาติความเสมอภาคความยุติธรรมฯลฯทรงเลือกใช้คำว่า“ปฏิวัติ”ใน

ความหมายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ“ไม่เดินเร็วเกินไป”และ“ไม่เดิน

 14โปรดดูสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ,“ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ”ใน

ประวัติศาสตร์และการเมือง กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2516.และสายชลสัตยานุรักษ์,สมเด็จฯ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพการสร้างอัตลักษณ์“เมืองไทย”และ“ชั้น”ของชาวสยามกรุงเทพฯ:มติชน,2546.
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ผิดทาง”ทรงพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพที่จะทรงงานด้านวัฒนธรรมเพื่อ

ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พระองค์ทรงพระดำริว่า“ถูกต้อง”หรือ“เหมาะสม”

โดยวิธีการที่อารยะและยึดมั่นในสันติวิถี15

 ปัญญาชนอีกท่านหนึ่งคือสุลักษณ์ศิวรักษ์ก็เน้นมิติทางสังคมของพุทธศาสนาซึ่งเป็น

“วิถีไทย”ของคนไทยส่วนใหญ่พร้อมๆกับเน้นให้สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางศาสนา

อย่างเสมอภาคนอกจากนี้ยังพยายามอธิบายให้คนไทยเข้าใจถึง“วิถีไทย”ว่ามีความเป็น

ประชาธิปไตยอยู่แล้วเช่นชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยมีอยู่ในวัตรปฏิบัติและประเพณีดั้งเดิมของ

คณะสงฆ์และในวัฒนธรรมชาวบ้านเป็นต้น16

 เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญญาชนฝ่ายซ้ายจำนวนหนึ่งเคยใช้อริยวิถีและสันติวิถีในการต่อสู้

แต่ถูกผู้กุมอำนาจรัฐกดดันปราบปรามจนต้องเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

เช่นจิตรภูมิศักดิ์ซึ่งใช้วิธีแต่งบทกวีแต่งเพลงสร้างความรู้ทางวรรณคดีนิรุกติศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์แต่ก็มีปัญญาชนฝ่ายซ้ายอีกหลายท่านที่ยึดมั่นในสันติวิถีจนตลอดชีวิตเช่น

กุหลาบสายประดิษฐ์,สุภาศิริมานนท์ฯลฯถ้าหากสังคมไทยสนใจศึกษาความคิดของปัญญาชน

เหล่านี้มากขึ้นก็จะช่วยให้สามารถเลือกสรรแนวความคิดหรือหลักการบางอย่างที่ปัญญาชนเหล่า

นี้เคยเสนอไว้ในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันเช่นการที่กุหลาบสายประดิษฐ์ให้ความสำคัญแก่

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

สำคัญที่ทำให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงเป็นต้น

2. “วิถีไทย”ที่สำคัญประการหนึ่งที่เคยมีในสังคมไทยสมัยโบราณจนถึงก่อนการตรา

กฎหมายสมัยใหม่(คล้ายกับ“วิถี”ที่มีอยู่ในสังคมจารีตอื่นๆเช่นจีนพม่า)คือหลักความรับ

ผิดชอบร่วมกันของชุมชน (communal liability)17“วิถีไทย” ในแง่ความรับผิดชอบร่วมกันนี้

เป็นเรื่องที่สามารถรื้อฟื้นให้มีพลังในเชิง “จิตสาธารณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” 

ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้พลเมืองไทยซึ่งมีจิตสำนึกแบบปัจเจกชนนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเกิดความ

สำนึกในพันธะของตนเองต่อส่วนรวมมีสำนึกที่จะมีส่วนร่วม(senseofinvolvement)และมี

สำนึกผูกพัน(senseofbelonging)ที่จะรับผิดชอบต่อ“ประชาชาติไทย”ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 จะเห็นได้ว่ากฎหมายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นมาแล้วที่ระบุว่า“อุเบกขา” คือการ

เพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนถือว่าเป็นความผิดจะต้องถูกปรับไหม

และจะต้องช่วยชดใช้ความเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์ที่ถูกโจรเอาไปสะท้อนให้เห็นว่าความ

 15 สายชลสัตยานุรักษ์,“ประวัติศาสตร์การบัญญัติศัพท์ก่อนและหลังการปฏิวัติพ.ศ.2475”(อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในโอกาสรองศาสตราจารย์ฉลองสุนทราวาณิชย์เกษียณอายุราชการ).)

 16 โปรดดูสายชลสัตยานุรักษ์,“ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน

พ.ศ.2435-2535”รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2550.

 17วินัยพงศ์ศรีเพียร,“กฎหมายโจรห้าเส้นจุลศักราช๑๑๙๙ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน”

ใน๑๐๐ เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที ่๑๑ผลงานวิจัยโครงการวิจัย“๑๐๐เอกสาร

สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย”ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)กรุงเทพฯ:

ศักดิโสภาการพิมพ์,2554.หน้า132.
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รับผิดชอบร่วมกันเป็นวิถีปรกติของคนในชุมชนที่กฎหมายเองก็เน้นย้ำดังความตอนหนึ่งใน

กฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะลักภา/ลักษณะโจรระบุว่า“...ผู้ใดอันอุเบกษา บเอาคนผู้ร้ายนั้น 

ให้ปล่อย บช่วยไล่ช่วยกุมผู้ร้ายนั้น ดังอั้นไซร้ ท่านจักไหมมันโดยขนาด แลหนี้อันแต่สินอันเสีย

ในผู้ร้ายอันชิงเอาไปนั้นเท่าใดไซร้ ท่านจักให้ใช้จุ่งสิ้น”
18กฎหมายในลักษณะนี้ได้รับการตราซ้ำอีก

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ.2286)และในรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2380)

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐที่จะให้ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคนใน

ชุมชนการเน้น“ชุมชน”เช่นนี้ถูกละเลยไปในกฎหมายสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมา

เพราะกฎหมายสมัยใหม่ของไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชนชั้นนำมุ่งสร้างความสำคัญแก่“ชุมชน

ชาติ”จึงต้องการให้ประชาชนผูกพันและจงรักภักดีต่อ“ชาติไทย”แทนชุมชนตามธรรมชาติของ

ชาวบ้าน

 ในปัจจุบันถึงแม้ว่ามโนทัศน์“ชุมชน”หรือ“วัฒนธรรมชุมชน”แบบหยุดนิ่งจะกลาย

เป็นข้อจำกัดในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมชนบทแต่ในฐานะที่

เป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญแก่“ความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชน”ทุกระดับตั้งแต่

ระดับครอบครัวเครือญาติหมู่บ้านเมืองชาติอาเซียนไปจนถึงระดับมนุษยชาติน่าจะได้รับ

การเน้นย้ำโดยอาศัยสื่อทุกประเภทในการชี้ให้เห็นถึงผลดีอันเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกัน

และผลร้ายที่จะตามมาจากการขาดความรับผิดชอบต่อ“ชุมชน”ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อมระบบทุนนิยมการก่อการร้ายการจดสิทธิบัตรที่ทำให้บุคคลมีอำนาจเหนือสิ่งมีชีวิต

ฯลฯนอกจากนี้การยอมรับหลัก“พหุนิยมทางกฎหมาย”ก็อาจจะช่วยให้“ชุมชน” ยังคงมี

บทบาทในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพราะกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายศาสนาล้วน

แล้วแต่มีรากฐานอยู่ในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมใน“ชุมชน”หลายระดับที่เกี่ยวข้องกับวิถี

ชีวิตที่เป็นจริงของผู้คนในสังคมการนำเอา“วิถีไทย”ในกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมาย

ศาสนาบางส่วนมาปรับใช้ในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นจึงน่าจะช่วยลดความขัดแย้งและช่วย

สร้างความร่วมมือกันในหมู่“พลเมืองไทย”ได้ดียิ่งขึ้น

 อนึ่งการเป็น “นิติรัฐ” ซึ่งหมายถึง “ความเคารพกฎหมาย” ของผู้ใช้อำนาจ

อธิปไตยของรัฐและ “ความเคารพกฎหมาย” ของพลเมืองทุกคน มีความสำคัญอย่างสูงต่อ

ระบอบประชาธิปไตยในอดีตนั้นชนชั้นปกครองเคารพกฎหมายเพราะถือว่าเป็น“กฎธรรมชาติ”

(เรียกว่า“พระธรรมศาสตร์”)ส่วนประชาชนเคารพจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์ของชุมชนเช่น

กฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากรและกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติและชุมชน

โดยมีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเป็นรากฐานในสังคมไทยปัจจุบันแม้ว่าความเชื่อเรื่อง

กฎหมายเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติของผีควบคุมอยู่จะเป็น

เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแต่“ความเคารพกฎหมาย”ก็ควรได้รับการฟื้นฟูและเสริมสร้างให้

แข็งแกร่งโดยสร้างกฎหมายที่ยึดหลักความเป็นธรรมและมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

และสรา้งคำอธบิายใหมท่ีท่ำใหท้กุฝา่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจความสำนกึและความเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่

เพราะเหตุใดรัฐและสังคมจึงต้องยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและการทำผิดกฎหมายแม้แต่ใน

 18 อ้างในเรื่องเดียวกัน,หน้า132.
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เรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็อาจมีผลกระทบที่กว้างไกลได้ทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมและพลเมืองทุกคนทำ

“หน้าที่พลเมือง”ในแง่ที่ช่วยกันดูแลให้การออกกฎหมายทุกระดับถูกต้องชอบธรรมตั้งแต่ระดับ

รัฐธรรมนูญลงมาจนถึงระดับกฎระเบียบขององค์กรเล็กๆในสังคมและดูแลให้ทุกคนและทุกฝ่าย

ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประเภทเท่าเทียมกัน

3. ในด้านศาสนา ทุกๆ ศาสนาที่มีอยู่ใน “วิถีไทย” ล้วนมีหลักคำสอนที่เราสามารถ

เลือกสรรมาเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ศาสนิกของทุกศาสนามีความเป็น “พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย”  

 คำสอนของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยอาจเน้นในแง่ที่

พุทธศาสนาสอนให้เมตตากรุณาไม่กดขี่เอารัดเอาเปรียบกันความคิดเรื่องความเมตตานี้เราเคย

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

“ผู้น้อย”เราก็สามารถจะเปลี่ยนมาเน้นความเมตตาระหว่างคนที่เสมอภาคกันหรือเน้นความ

เมตตาที่มนุษย์พึงมีต่อกันเน้นการใช้ปัญญาในการเข้าใจความเป็นไปต่างๆและการจัดการปัญหา

ทั้งปวงด้วยสติและปัญญาการเผชิญความผันผวนและความเสี่ยงต่างๆอย่างมีสติและปัญญาการ

ตระหนักในความเป็นอนิจจังของทุกสิ่งทุกคนและทุกสถาบันที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรือ

หยุดนิ่งตายตัวการปรับเปลี่ยนความหมายบางส่วนหรือทั้งหมดของทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่อง

ปรกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้

 การยอมรับความหลากหลายทางศาสนาอย่างเสมอภาคมีความสำคัญอย่างมากใน

ระบอบประชาธิปไตยและเมื่อเรายอมรับความหลากหลายทางศาสนาเราก็สามารถเลือกสรร

หลักคำสอนที่มีอยู่ในศาสนาต่างๆที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเน้นให้เด่นชัดและมีพลัง

มากขึ้นในสังคมเช่นความรักในเพื่อนมนุษย์ของศาสนาคริสต์ความสำนึกอย่างลึกซึ้งในความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ในศาสนาฮินดูและหลักความเสมอภาคและการบริจาคของ

ศาสนาอิสลามเป็นต้น

4. ในด้านวัฒนธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งในอดีตการจัดการกับความขัดแย้ง

ด้วยระบบไกล่เกลี่ยเคยมีความสำคัญมากในสังคมไทยการเน้นระบบไกล่เกลี่ยมากขึ้นจนกลาย

เป็น“วัฒนธรรมไกล่เกลี่ยประนีประนอม”ก็จะทำให้ความขัดแย้งในหมู่พลเมืองไทยลดลงหรือ

นำไปสู่จุดแตกหักน้อยลง

5. แม้แต่การกระจายอำนาจก็มีอยู่ใน “วิถีไทย” ในอดีตแต่ละชุมชนมีอำนาจที่จะ

จัดการเรื่องต่างๆและต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆร่วมกันเช่นการจัดการทรัพยากรการดูแล

ความสงบเรียบร้อยผู้มีอำนาจในชุมชนก็มิได้มีเพียงผู้เดียวแต่มีทั้งผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์หมอผี

แก่เหมือง-แก่ฝายและสภาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งสามารถคานอำนาจของซึ่งกันและกันและคานอำนาจ

ที่มาจากภายนอกได้เป็นอย่างดีการกระจายอำนาจจึงเป็น“วิถีไทย”ที่ควรนำมาใช้เป็นอย่างมาก

เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันโดยเน้นอำนาจอธิปไตย

ของพลเมืองไทยทั่วประเทศและหาทางทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับ

ตำบลเข้มแข็งขึ้น



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 1 
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เรื่องที่ไม่ควรรื้อฟื้นให้เกิดขึ้นใน“วิถีไทย”ในปัจจุบัน

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต

ส่วนหนึ่งจึงใช้ไม่ได้อีกต่อไปหากนำมาใช้ก็จะเกิดการต่อต้านเกิดความขัดแย้งและเกิดความ

รุนแรงตามมาได้ง่ายดังนั้นจึงควรละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมบางประการดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. “การปกครองแบบไทย” นั้น ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว การตัดสินใจโดยคนๆ

เดียวไม่ว่าคนๆนั้นจะมีคุณธรรมและมีความรู้ที่สูงส่งเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับ

ความเป็นธรรมเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ซับซ้อนขึ้นมากการใช้ทรัพยากรมีความ

แตกต่างหลากหลายอย่างมากในท่ามกลางบริบทดังกล่าวนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ดังนั้นจึงต้องมีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่คนทุกคนและคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและมีอำนาจต่อรองอย่าง

เสมอภาคกันไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบมากเกินไป

2. การมองว่า “สังคมที่ไม่มีการเมือง” หรือ “ความเงียบทางการเมือง” เป็นเรื่องที่ดี 

ส่วน “การเมือง” นั้นไม่ดีหรือเป็นปัญหา และการเห็นว่าการคิดต่างเป็นเรื่องผิดปรกติหรือ

ทำให้คนไทยแตกสามัคคีกัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาหรือการสร้างความเจริญ

ก้าวหน้า ก็ควรนับว่าเป็น “มิจฉาทิฐิ” คือเป็นวิธีคิดที่ผิดที่ไม่ควรจะมีในสังคมไทยอีกต่อไป

แต่ควรเห็นว่าการคิดต่างเป็นเรื่องปรกติธรรมดาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรี

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิด

เผยตรงไปตรงมา

3. การเน้นแต่ “หน้าที่พลเมือง” โดยไม่เน้น “สิทธิพลเมือง” ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

อีกแล้วในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเน้นแต่“สิทธิ”โดยไม่เชื่อมโยงกับหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่สังคม

ไม่ควรจะยอมรับเช่นกัน

4. “คุณธรรมไทย” บางประการที่เคยมีการปลูกฝังอย่างเข้มข้นในระบอบการปกครอง

แบบรวมศูนย์อำนาจ ก็ควรละทิ้งไปเสียเช่นความเชื่อฟังการรู้ที่ต่ำที่สูงและความรักพวกพ้อง

โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือความถูกผิดฯลฯเพราะ“คุณธรรมไทย”ดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคต่อ

ประชาธิปไตยอย่างมากเช่น“ความเชื่อฟัง”เป็นอุปสรรคต่อการเสนอความรู้หรือความคิดเห็น

หรือการเสนอทางเลือกใหม่ๆตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทัศนะวิพากษ์ของคนไทยใน

ปัจจุบันและอนาคต“การรู้ที่ต่ำที่สูง”เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในเรื่อง

ต่างๆส่วน“ความรักพวกพ้อง”โดยไม่เปิดใจให้กว้างในบริบทที่สังคมไทยมีความขัดแย้งแตกแยก

ทางความคิดก็ทำให้แต่ละฝ่ายสูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งที่คิดต่างสูญเสียโอกาสที่จะ

เรียนรู้จากฝ่ายที่คิดต่างและยากที่จะเกิดความสมานฉันท์ขึ้นมาในสังคม

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

มมีาแตโ่บราณ ยนืยงอยา่งไมเ่ปลีย่นแปลงตราบจนถงึปจัจบุนั และจะดำรงอยูอ่ยา่งยัง่ยนืสืบไป

ในอนาคต) ก็เป็นการมองสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างผิดพลาดและไร้ประโยชน์ เราต้อง
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ตระหนักว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมากเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์หรือมีความรู้

เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนแตกต่างและหลากหลายของคนกลุ่มต่างๆในสังคม

และวัฒนธรรมไทยเข้าใจบริบทของ“คนไทย”ต่างชาติพันธุ์ต่างสถานภาพต่างท้องถิ่น

ต่างเพศต่างวัยไม่บังคับให้ทุกคนเหมือนกันแต่ทำให้ทุกคนตระหนักว่าอยู่ใน“ประชาชาติ”

เดียวกันคือมีความสำนึกร่วมกันว่าเป็นคนใน“ชาติ”เดียวกันมีชะตากรรมร่วมกันเช่นอยู่

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและงบประมาณเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เดียวกันมีอุดมคติคือความเสมอภาคและมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเคารพซึ่งกันและกัน

เมตตาซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึงการที่ทุกคนเป็น“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

ของรัฐประชาชาติเดียวกันนั่นเอง

การบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้มีกุญแจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย หรือ “วิถี

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

อย่างลึกซึ้ง ให้กลายเป็น “วิถีไทยบนฐานความรู้” ซึ่งต้องอาศัยระบบการศึกษาและสื่อต่างๆ

เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ“ความเป็นมนุษย์”ในบริบททางสังคมที่ทำให้เห็น

คุณค่าความเป็นมนุษย์และเห็นอกเห็นใจมนุษย์ทุกคนนำไปสู่“ความปราศจากวิหิงสา”และ

“ความฉลาดในการประสานประโยชน์”ระหว่างคนที่มีความคิดมีความต้องการและมีจุด

มุ่งหมายแตกต่างกันและมีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่กำลัง

เปลี่ยนแปลงจนแต่ละคนเข้าใจ“เมืองไทย”ที่ดำรงอยู่ตามความเป็นจริงเกิดความเข้าใจ

โครงสร้างหรือบริบทของปัญหาและมองเห็นทางออกที่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแทนการ

เน้นความสำคัญของตัวบุคคลหรือผู้นำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งมีความรู้และมีสติปัญญาที่

จะเป็นส่วนหนึ่งของ“การเมืองภาคพลเมือง”หรือเป็น“พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”อย่าง

เต็มตามศักยภาพ



สรุป

ท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในสังคมไทยปัจจุบันการสร้าง

“ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”นับเป็นทางเลือกที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้

คนไทยสามารถต่อรองและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสอยู่ร่วมกันได้

อย่างราบรื่นขึ้นสามารถสร้างความมั่นคงความสงบสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติได้ดีขึ้น

เมื่อเป็นพลเมืองของชาติแล้วคนไทยย่อมมี“สิทธิพลเมือง”และ“หน้าที่พลเมือง”เท่า

เทียมกัน“สิทธิพลเมือง”ที่สำคัญสำหรับทุกคนก็คือสิทธิที่จะมีอำนาจและใช้อำนาจในการ

ตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและทุกคน

มีหน้าที่พลเมืองคือหน้าที่ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่าง

ปัจจัยต่างๆรอบตัวเพื่อจะใช้สิทธิเลือกพรรคการเมืองเลือกนโยบายเลือกโครงการเลือกตัว

บุคคลและเลือกทางเดินของตนเองอย่างชาญฉลาดช่วยแก้ปัญหาของสังคมและไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปัญหาเสียเอง
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“สิทธิพลเมือง” และ “หน้าที่พลเมือง” ดังกล่าวข้างต้นนี้จะดำเนินไปด้วยด ีก็ต่อเมื่อ

เราเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เอื้อต่อความเสมอภาคและการจัดการกับความขัดแย้งด้วย

สันติวิธี ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่คนในทุกวัฒนธรรมเสมอภาคกันเป็น“วัฒนธรรมฐานความรู้”

โดยที่มีทัศนะใหม่ต่อความรู้คือเห็นว่าความรู้ไม่ใช่สัจธรรมคนแต่ละคนสามารถมีความรู้จากมุม

มองของตนโดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับอย่างเพียงพอต้องมีทัศนะวิพากษ์อย่างใจกว้าง

และใจดีการต่อสู้การต่อรองและการมีส่วนร่วมต้องกระทำอย่างอารยะพลเมืองจึงต้องมี

คุณสมบัติที่เอื้อให้สามารถต่อสู้ต่อรองและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างอารยะเช่นเคารพ

สัจจะเคารพเหตุผลและข้อเท็จจริงเคารพมนุษย์คนอื่นเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และไม่ใช้

ความรุนแรงเป็นต้น

อนึ่งคุณลักษณะต่างๆของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีรากฐานทาง

ปรัชญารองรับเพื่อให้เป็นความคิดที่มีพลังที่ทุกคนยอมรับร่วมกันเช่นมีคำตอบเชิงปรัชญาว่า

ทำไมต้องเคารพสัจจะทำไมจึงควรเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ทำไมจึงไม่สามารถใช้วิธีการที่เลว

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีทำไมต้องมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญไม่น้อยกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ทำไมต้องเป็นพลเมืองที่มีสติปัญญาฯลฯทั้งนี้รากฐานทางปรัชญาจะต้องไม่ใช่คำตอบตายตัว

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

นับแต่ทศวรรษ2530จนถึงปัจจุบันสังคมไทยได้มีความ

ขัดแย้งทางการเมืองจากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นก็คือการมีระบบ

การปกครองที่ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

โดยเฉพาะการไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ทางความคิด

ที่สอดคล้องต้องกันในเรื่องของประชาธิปไตยอีกทั้งไม่สามารถ

ฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเป็นการเปิดเผย

จุดอ่อนของการรวมศูนย์อำนาจของรัฐและปฏิเสธพลังการ

มีส่วนร่วมของพลเมือง

การทำความเข้าใจเรื่องความคิดคุณค่าและอุดมการณ์

ประชาธิปไตยและความจำเป็นที่ต้องสร้างพลเมืองให้สอดคล้องกับ

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในกระแสของการปฏิรูป

ทั้งทางการเมืองและการศึกษาจะช่วยทำให้เราได้เห็นสังคมและ

ลักษณะของคนหรือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยกันอีกทั้ง

 * ผู้อำนวยการร่วม,สถาบันนโยบายศึกษา
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จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาคการเมืองภาคราชการและประชาสังคมได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นหาทางออกและออกแบบความเป็นประชาธิปไตยของพลเมืองไทยร่วมกันได้

การแสวงหาแนวทางและรูปแบบเพื่อสร้างพลเมืองไทยและการพิจารณาถึงวิถีไทยหรือ

ลักษณะสังคมไทยทั้งที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตยจึงเป็นความคิดและข้อเสนอสู่การถกเถียงและอภิปรายให้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในการปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญของประเทศ

กับทุกภาคส่วนของสังคมกระทั่งนำสู่การตัดสินใจจากทุกฝ่ายอันเป็นกุญแจสำคัญของ

กระบวนการประชาธิปไตย
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วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย

“ความเป็นพลเมือง”เป็นคำที่เริ่มใช้กันมากขึ้นในช่วง2ทศวรรษของการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่พลังจากประชาชนในสังคมรวมตัวเข้าร่วมขับเคลื่อนกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองและเป็นอำนาจทางการเมืองที่เป็นอิสสระจากอำนาจรัฐจนเกิดการเมืองของ

พลเมืองที่มีการขยายตัวและทำงานในรูปแบบต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งพาอำนาจจากรัฐเช่นองค์กร

สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสาธารณะการศึกษา

เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากอำนาจทางการเมืองของประชาสังคมหรือภาค

พลเมืองที่เห็นเด่นชัดก็คือการต่อต้านอำนาจทหารในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535และ

หลังจากนั้นมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสังคมทั้งด้านการเมืองการศึกษาสาธารณสุข

สื่อสาธารณะและการกระจายอำนาจกระทั่งสามารถผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540

อันเป็นฉบับที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการขับเคลื่อน

ของภาคพลเมืองและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างมากที่สุด

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามครรลองของ

ระบอบประชาธิปไตยและให้อำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลโดยมีกลไกการ

ตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระหลายองค์กรการกระจายอำนาจออกจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังให้มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองเพื่อพัฒนาการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองของประชาชน

สำหรับปีพ.ศ.2554นี้คำว่า“พลเมือง”เป็นคำสำคัญที่ ได้รับการบันทึกไว้ใน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย“ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”ในสมัย

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันเป็นช่วงเวลาของปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

อย่างสูงในเรื่องของปัญหาประชาธิปไตยที่ได้สร้างความแตกแยกในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อน

นอกจากนี้องค์กรของภาครัฐก็ได้มีการทำงานด้านการสร้าง“พลเมือง”อย่างแข็งขันหลาย

องค์กรอาทิเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งสถาบันพระปกเกล้าและสภาพัฒนาการเมือง

เป็นต้นรวมทั้งภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองก็ได้มีการเคลื่อนไหวด้านการ“สร้างพลเมือง” 

โดยกลุ่มองค์กรสมาคมและนักวิชาการอิสระทำการศึกษาเพื่อหารูปแบบ “การสร้างพลเมือง”

ที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วเช่นกันโดยเฉพาะองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทางการเมืองของประเทศเยอรมัน
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ปีพ.ศ.2554จึงเป็นที่เด่นชัดว่าสังคมไทยมีความชัดเจนมากขึ้นในความต้องการที่จะสร้าง

คนในทิศทางที่จะให้เป็น“พลเมือง”ในแบบของประชาธิปไตยดังที่งานวันนี้ของสถาบัน

พระปกเกล้าก็กำหนดหัวข้อไว้ว่า“ความเป็นพลเมือง : กับอนาคตประชาธิปไตยไทย”ซึ่ง

หมายความว่าประชาธิปไตยไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ด้วยการกำหนดของพลเมืองไทยนั่นเอง

แต่“ความเป็นพลเมือง”สำหรับคนไทยและสังคมไทยก็ยังไม่มีการทำความเข้าใจให้ตรง

กันชัดเจนการใช้คำว่าประชาชนและพลเมืองจึงถูกใช้ควบคู่กันไปอยู่เสมอโดยมิอาจแยกแยะ

ความหมายและความสำคัญของคำดังกล่าว

การพูดถึง“ความเป็นพลเมือง”ในทุกวันนี้เราพึงเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่าเรากำลัง

พูดถึง“พลเมือง”ในความหมายของคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

เพราะคำว่า“พลเมือง”นั้นมีปรากฏอยู่ในทุกระบอบการปกครองของแต่ละประเทศแต่พลเมือง

จะมีบทบาทหน้าที่และบุคลิกภาพอย่างไรก็อยู่ที่ระบอบทางการเมืองของรัฐนั้นๆทั้งนี้เพื่อการ

ดำรงอยู่และความมั่นคงของรัฐที่จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและค้ำจุนโดยคนในสังคมหรือ

ประชาชนนั่นเองซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตการกินเป็นอยู่เป็นและคิดเป็นอย่างไรล้วนอยู่ที่การเมือง

การปกครองนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐเผด็จการกึ่งเผด็จการประชาธิปไตยหรือกึ่งประชาธิปไตย

และประชาธิปไตยผู้อยู่ภายใต้ระบอบนั้นๆก็จะถูกออกแบบมาให้อยู่ตามครรลองของอุดมการณ์

ทางการเมืองนั้นๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นวิถีปฏิบัติเช่นระบอบเผด็จการพลเมืองก็

จะเป็นผู้รับสนองนโยบายของรัฐเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ตามที่ดีไม่ต้องมีความ

คิดเห็นเพราะถูกจำกัดเสรีภาพและรัฐทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วดังที่เราเคยได้ยินคำว่า“เชื่อผู้นำ

ชาติพ้นภัย” ซึ่งลักษะเช่นนี้อยู่ในขั้วตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนให้อิสระการคิดการแสดงออกกระทั่งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความ

เป็นไปของสังคมได้

ความเป็นพลเมืองในสังคมเผด็จการและประชาธิปไตยจึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ดร.วิชัยตันศิริอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและอดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้เป็นหัวหอกให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในปี2542ได้

ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้2ลักษณะในหนังสือวัฒนธรรมพลเมืองความเป็น

พลเมืองในความหมายเก่าหมายถึงการเป็นผู้รับคอยแบมือรับทั้งผลบวกและผลลบจากนโยบาย

รัฐบาลการเป็นพลเมืองจึงเป็นเพียงผู้ตามผู้ปฏิบัติตามคำสั่งและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เป็นพลเมืองที่ยอมรับอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นทางการคือเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองนั่นเอง

ความเป็นพลเมืองในความหมายใหม่คือพลเมืองมีส่วนเป็นผู้กระทำมีจิตสาธารณะ

เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความรับผิดชอบและพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ

อันเป็นความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่มองเห็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ในสังคมที่พลเมืองต้องเข้าร่วมรับผิดชอบไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองผู้นำหรือรัฐบาล

เท่านั้น
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คำว่า“ประชาธิปไตย”นั้นแท้จริงแล้วก็คือระบอบการเมืองที่เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคน

ได้เป็นตัวแสดงไม่ให้ใครมาผูกขาดคิดรับเหมาทำแทนโดยไม่ผ่านการยอมรับได้ง่ายๆดร.เอนก

เหล่าธรรมทัศน์ได้พูดไว้ในหนังสือการเมืองของพลเมืองว่า“ประชาธิปไตยนั้นมีเนื้อหาและ

วิญญาณที่เป็นเอกอุ คือการปกครองของเราเอง เพื่อเราเอง และที่ตอกย้ำให้ถึงที่สุดก็คือโดย

พวกเรากันเอง”พูดง่ายๆก็คือการปกครองกันเองการปกครองแบบนี้คนในสังคมก็ต้องพูดกันรู้

เรื่องมีเหตุมีผลมีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบไม่ใช่เฮกันไปตามวาทกรรมของผู้นำหรือ

นักการเมืองที่มักผูกขาดการชี้นำแบบเผด็จการ

โดยที่ประชาธิปไตยนั้นเป็นทั้งระบอบการเมืองและวิถีชีวิตบิดาทางรัฐศาสตร์ของตะวันตก

ได้แก่เพลโต(Plato)และอาริสโตเติ้ล(Aristotle)ได้กล่าวไว้ว่าระบบการเมืองการปกครอง

กับพฤติกรรมมนุษย์หรือบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการเมืองของสมาชิกในสังคมนั้นจะต้อง

สอดคล้องกันจากความเห็นดังกล่าวการสร้างพลเมืองให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองก็จะ

เป็นการค้ำจุนตัวระบอบซึ่งการใช้ชีวิตจนเป็นวิถีชีวิตของพลเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

อุดมการณ์ของระบอบก็จะทำให้การเมืองมีความมั่นคง

สำหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยขณะนี้หากอนาคตของประเทศอยู่ที่ประชาธิปไตย

และพลเมืองคือผู้สนับสนุนค้ำจุนตัวระบอบเรายังไม่มีฉันทานุมัติ(Consensus)ในเรื่อง

ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐที่ควบคุมกลไก

ทางการเมืองกับพลเมืองที่เป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองนอกจากนี้ปัญหาที่ทับซ้อนกันก็คือ

เราจะ“สร้างพลเมือง”หรือเปลี่ยนแปลงประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตและมีวัฒนธรรม

การเมอืงทีส่อดคลอ้งกบัระบอบการเมอืงหรอือดุมการณป์ระชาธปิไตยไดอ้ยา่งไรและโดยวธิกีารใด

สิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นก็คือสังคมไทยอ่อนแอไม่อาจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤติใหญ่ๆได้

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540วิกฤติการเมืองความแตกแยกแบ่งสีตั้งแต่ปลายปี

2549และวิกฤติมหาอุทกภัย2554สิ่งที่น่าพิจารณาคือหลังการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2475

จวบจนปัจจุบันทั้งกลไกการเมืองระดับบนสุดและกลไกบริหารด้านต่างๆของรัฐมิได้มีความ

แข็งแกร่งหรือความสามารถในการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ที่รุนแรงดังกล่าวมาแล้วได้

แม้ว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังปี2475คือการขยายมิติการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการเมืองโดยการนำเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่ระบอบเดิมแต่ก็

ปรากฏว่ามิตินี้ยังไม่สามารถผนึกกำลังเป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุดมการณ์

ค่านิยมและด้านสถาบันทางการเมืองทำให้บทบาทของผู้นำหรือผู้กุมอำนาจรัฐมีความสำคัญ

และเกิดการรวมศูนย์อำนาจของรัฐราชการมากขึ้นจึงทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีขึ้นได้

ก็โดยผ่านการเลือกตั้งและการเข้าร่วมโครงการต่างๆตามที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดการมีบทบาท

ทางการเมืองของประชาชนจึงถูกจำกัดอยู่เพียงการเป็น“ผู้เข้าร่วม”ทางการเมืองหาใช่ผู้“มี

ส่วนในการกระทำร่วม”ทางการเมืองตลอดระยะเวลานับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้

ในอีก1ขวบปีข้างหน้าคือปี2555ก็จะครบรอบ80ปีของการนำเอาระบอบประชาธิปไตยมา

ใช้ในประเทศและคนไทยมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วถึง18ฉบับแต่ความเข้าใจและรับรู้ทางการเมือง

ของคนไทยยังอยู่ในลักษณะจำกัดแม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมเปิดเป็นสังคมพหุนิยมก็ตาม
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ความอ่อนแอของสังคมจึงสะท้อนได้จากการไม่สามารถสร้างมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน

ให้เป็นพลังสังคมร่วมกับรัฐในการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติใหญ่ๆของ

ชาติไปให้ได้เรื่องการเมืองจึงยังไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคน

ไทยโดยทั่วไปหรืออาจกล่าวได้ว่าคนไทยยังขาดวัฒนธรรมการเมืองจึงควรที่เราจะได้ทำความคุ้น

เคยกับ“การเมือง”ให้มากขึ้นเพราะการเมืองเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกเรื่องทั้งอดีตปัจจุบัน

และอนาคตการไม่สนใจการเมืองและไม่มีความรู้และความเข้าใจการเมืองจึงมีผลทำให้คนไทย

ถอยห่างจากการเมืองมากขึ้นและปล่อยให้ธุระทางการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการนักการเมือง

นักธุรกิจและกลายเป็นธุรกิจการเมืองไปแล้วเมื่อข้าราชการนักธุรกิจและนักการเมืองร่วมกัน

ทำกิจกรรมทางการเมืองในทุกระดับจึงเกิดการคอร์รัปชั่นขนานใหญ่กลายเป็นมะเร็งร้ายทางการ

เมืองที่กัดกร่อนสังคมไทยอยู่ในทุกวันนี้

คำว่า“การเมือง”มีรากศัพท์มาจากคำว่า“Polis”เป็นคำกรีกโบราณแปลว่าเมืองส่วน

การเมืองก็คือกิจกรรมที่ทำกันในเมืองเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตส่วนรวมในความหมายนี้

การเมืองจึงเป็นเรื่องกิจสาธารณะเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมการเมืองจึงเป็นกิจกรรมธรรมชาติ

เพื่อมนุษยชาติรัฐบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเมืองและการเมืองมิใช่มีไว้สำหรับนักการเมือง

เท่านั้นดังที่อาริสโตเติ้ลได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า“โดยธรรมชาติแล้วพวกเราล้วนเป็นผู้สร้าง

การเมือง” 

การเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ในเมืองที่มารวมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมิใช่เรื่อง

แก่งแย่งหรือแบ่งปันผลประโยชน์กันการเมืองจึงเป็นเรื่องการทำความดีเป็นเรื่องของคุณธรรม

สำหรับการเมืองในประเทศไทยที่เราได้เห็นมี2ประเภทประเภทแรกคือการเมืองแบบ

ตัวแทนโดยประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งมีระบบรัฐสภามีรัฐบาลเมื่อภายหลังการ

เลือกตั้งอำนาจทางการเมืองถูกจำกัดวงอยู่ในหมู่นักการเมืองและข้าราชการการเมืองในแบบ

แรกถูกผูกขาดโดยนักการเมืองหรือรัฐบาลดังจะเห็นนโยบายและโครงการต่างๆที่รัฐบาล

ประกาศออกมาโดยประชาชนไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเป็นการเมืองที่ผูกขาดการให้บริการและ

ประชาชนรอรับการบริการไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีก็ตาม

ส่วนประเภทที่สองคือการเมืองของพลเมืองหรือการเมืองภาคพลเมืองถือเป็นอำนาจ

ทางการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากพลังในสังคมนอกกลไกรัฐกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นอำนาจที่มา

จากประชาสังคม(civilsociety)ซึ่งหมายถึงสถาบันและพลังต่างๆในสังคมที่มิใช่สถาบันของรัฐ

ซึ่งได้แก่ส่วนเอกชนอันหมายรวมถึงองค์กรและพลังอาสาเอกชนที่อยู่นอกสถาบันอำนาจรัฐด้วย

เป็นการเมืองที่พลเมืองเชื่อว่าตนสามารถเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้

แก้ปัญหาได้เป็นการเมืองที่คนสนใจต่อปัญหาสังคมและต้องการแก้ไขโดยการรวมกลุ่มกันเป็น

องค์กรสมาคมหรือชุมชนเพื่อทำกิจสาธารณประโยชน์น้อยใหญ่เป็นอิสระจากกลไกอำนาจรัฐ

ไม่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองและรัฐบาลเท่านั้นพลเมืองจึงไม่ใช่เพียงผู้หย่อนบัตร

เลือกตั้งและปฏิบัติตามกฎหมาย
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“การเมือง”จึงมิใช่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่นักการเมืองทำไปทุกเรื่องแต่เมื่อการเมืองเป็นเรื่อง

กิจสาธารณะการเมืองของพลเมืองจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้เดือดร้อนมองเห็นปัญหาและอยาก

แก้ไขให้ชุมชนปลอดภัยน่าอยู่และมีสันติสุขการเกิดขึ้นของพลังสังคมในรูปของประชาสังคม

หรือกลุ่มพลเมืองที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสาธารณะการศึกษาฯลฯเหล่านี้จึง

ทำให้พลเมืองมีความหมายในทางการเมืองของสังคมประชาธิปไตยและเป็นความหมายที่กว้าง

ทำให้การเมืองครอบคลุมการกระทำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ

แม้ว่าทุกเรื่องทุกอย่างจะไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงแต่ก็มีมิติทางการเมืองอยู่ในแทบทุกเรื่องที่

นำพาผู้คนแม้ ไม่รู้ จักกันให้มาร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมสาธารณะ(Civ ic

Engagement)ตั้งแต่ระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น

เรื่องโรคเอดส์เป็นต้นพลเมืองจึงเป็นผู้มีส่วนกระทำไม่ใช่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง

แต่เป็นการเมืองที่พลเมืองต้องการมีพันธะทางการเมือง(PoliticalEngagement)

สถานะของพลเมืองจึงเป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างการเมืองดังที่อาริสโตเติ้ลก็ได้กล่าวไว้ว่า

“ความเป็นพลเมืองจึงมิใช่ผู้ชมหรือผู้เคราะห์ร้ายทางการเมือง แต่บทบาทนี้ได้เปลี่ยนเขาจาก

การเป็นประชาชนที่รอชม และเรียกร้องโอกาสจากรัฐบาล จากเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่รอการ  

ช่วยเหลือมาเป็น “ผู้กระทำ” ที่สามารถทำการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ และกลายเป็น

อำนาจทางการเมืองใหม่ ที่พลเมืองสร้างขึ้นด้วยตัวเอง”นี่คือความแตกต่างระหว่างประชาชน

กับพลเมืองสำหรับประเทศของเราจะทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีจิตใจ

ประชาธิปไตยเช่นนี้ได้

สำหรับสังคมไทยนอกจากคำว่า“พลเมือง” ที่ใช้ในความหมายของความเป็นพลเมืองแล้ว

คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คำว่าประชาชนด้วยดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ได้ให้ความเห็นใน

เรื่องนี้ว่า“ประชาชน” (people)นั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง(non-

ruler)ในสมัยโบราณนั้นประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมดการเมืองสมัยใหม่ได้ปลดปล่อย

ประชาชนจากการเป็นไพร่หรือทาสให้กลายเป็นเสรีชนที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน

กลายเป็นราษฎรเป็นประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐและต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายบ้านเมืองเช่นกันหมดการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยก็ต้อง

เปลี่ยนราษฎรหรือประชาชนให้เป็นพลเมืองด้วยสำหรับประเทศตะวันตกโดยความหมายของ

พลเมืองนั้นคือผู้ที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วยังต้องมีบทบาทและ

อำนาจทางการเมืองมีสิทธิเข้าไปร่วมทำกิจต่างๆเพื่อส่วนรวมร่วมกับรัฐด้วย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จึงยังไม่ได้สร้างความตระหนักของบทบาท

พลเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองจึงเป็นการเข้าร่วม

ทางการเมืองโดยผ่านตัวแทนคือการเลือกตั้งเท่านั้นและยังต้องตกอยู่ภายใต้บรรยากาศของการ

แก่งแย่งผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองในระดับชนชั้นนำรัฐประหารและเผด็จการรัฐสภา

ประชาชนยิ่งถูกกีดกันออกจากการเมืองมากยิ่งขึ้นทำให้พลังประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นไม่มีความ

ต่อเนื่องประกอบกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นรัฐราชการโดยมีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่
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ส่วนกลางแนวคิดเรื่องการสร้างพลเมืองหรือกระบวนการกล่อมเกลา(socialization)ทางสังคม

เพื่อให้มีพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองจึงยังไม่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

โดยที่หัวใจปรัชญาของประชาธิปไตยคือการปกครองกันเองพึ่ งตนเองระบอบ

ประชาธิปไตยจึงต้องการพลเมืองที่มีวัฒนธรรมของพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ(Responsibility)

ต่อบ้านเมืองหรือส่วนรวมมีความเสียสละต่อส่วนรวมและรวมกลุ่มเพื่อทำงานส่วนรวม(Civic

Engagement)มคีวามเปน็อสิระ(Freedom)มศีกัดิศ์รใีนความเปน็มนษุย์เคารพในความเสมอภาค

(HumanRights)ไม่ว่าจะยากดีมีหรือจนก็ถือว่าตนเป็นพลเมืองของประเทศซึ่งมีหน้าที่พื้นฐาน

ต่อบ้านเมืองร่วมกันความพยายามใดๆของชุมชนท้องถิ่นที่พยายามพึ่งพาตนเองในการแก้ไข

ปัญหาจากการร่วมจิตร่วมใจของคนในชุมชนด้วยกันจนประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียเวลา

รอนโยบายจากรัฐ-ราชการไม่ว่าท้องถิ่นหรือระดับชาติเป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก

แต่สามารถผนึกผสานพลังจากภายในชุมชนด้วยกันเองจึงนับว่าเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นได้

ในระดับชุมชนอย่างแท้จริงประชาธิปไตยเช่นนี้จึงเป็นประชาธิปไตยที่อุดมด้วยคุณธรรมเพราะ

ชุมชนมีจิตใจที่เสียสละทำความดีร่วมกันเป็นสำนึกประชาธิปไตยสำนึกสาธารณะที่เกิดขึ้นได้ตั้ง

แต่ระดับครอบครัวและชุมชนซึ่งจะกลายเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างพลเมืองในระดับ

ฐานรากของสังคม



คุณลักษณะของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

“ระบอบประชาธิปไตย ต้องการนักประชาธิปไตย”เป็นคำกล่าวของคุณอังเดย์ฟุกส์

ประธานมูลนิธิฟิดริกเอแบร์ทและอดีตรองประธานรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจาก

สุนทรพจน์ในงานสัมมนา“บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”ใน

ประเทศไทยปี2551สาระสำคัญคือประสบการณ์ของเยอรมันที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองใน

การมีส่วนร่วมในทางการเมือง(PoliticalParticipation)มีจิตวิญญาณสาธารณะ(Civic

Engagement)มีความรับผิดชอบทางสังคม(SocialResponsibility)ซึ่งการที่พลเมืองจะ

แสดงออกถึงบทบาทเหล่านี้ได้เขาต้องมีการศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจทางการเมือง

(Politicalliteracy)มีความเสมอภาค(Equality)รักในความยุติธรรม(Justice)มีเสรีภาพ

(Freedom)ในการแสดงออกเพื่อประโยชน์ของปัจเจกและส่วนรวมและแน่นอนการมีอยู่ของเสียง

ส่วนใหญ่ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของเสียงส่วนน้อยด้วยคือไม่ละเลยเสียงข้างน้อยคุณลักษณะดัง

กล่าวของพลเมืองเยอรมันก็เพื่อผดุงระบอบประชาธิปไตยไม่ให้หันกลับไปหาระบอบอื่นที่อยู่ใน

ด้านตรงข้ามที่สังคมเยอรมันได้เผชิญมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่2กล่าวโดยสรุปแล้วลักษณะ

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากลนั้นได้มีการทำการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการจากทุก

ทวีปมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษที่21และได้มีการพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกโดยมี

สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้1

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

ExecutiveSummaryoftheCitizenshipEducationPolicyStudy,Tokyo,Japan,1997.
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 1.การเป็นผู้ที่มีความรู้มีการศึกษาและความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของ

ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคมโลก

 2.มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในบทบาท

ส่วนตนและต่อสังคม

 3.มีความสามารถที่จะเข้าใจยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 4.มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

 5.มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าทีสันติไม่ใช้ความรุนแรง

 6.มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 7.มีความสามารถที่จะเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน

 8.มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับ

ท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

ซึ่งบุคลิกลักษณะทั้ง8ประการนี้มีลักษณะเป็นพลเมืองสากลคือเป็นได้ทั้งพลเมืองของ

ประเทศและเป็นพลโลกด้วยเหตุที่โลกปัจจุบันนี้แต่ละประเทศก็ต่างมีสถานะที่พึ่งอิงพิงกัน

ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ผลที่เกิดขึ้นณที่หนึ่งก็จะส่งผลต่ออีกที่หนึ่งเสมอเพราะโลก

ปัจจุบันมีการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและไม่มีพรมแดนการพูดถึง

ประชาธิปไตยในปัจจุบันจึงก้าวล่วงไปถึงประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพราะการทำลาย

สิ่งแวดล้อมณที่หนึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออีกที่หนึ่งได้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมี

จิตใจรักสิ่งแวดล้อมการกินอยู่ดำรงชีพต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย

และแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้อันจะเป็นการละเมิดต่อชีวิตผู้อื่น

ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งของประชาธิปไตยและเคารพในศักดิ์ศรีของ

มนุษย์

คุณลักษณะของพลเมืองในสังคมไทยก็ควรที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังกล่าวข้างต้น

เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของสังคมโลกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน(ASEAN)และ

อีก2ปีข้างหน้าASEANจะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่จึงมีแต่การสร้าง

พลเมืองไทยให้มีมาตรฐานสากลให้ยืนอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกที่ในโลก

ไม่ว่าในกลุ่มอาเซียน(ASEAN)ในกลุ่มประชาคมยุโรป(EU)หรือในเวทีใดๆก็ตาม

คุณลักษณะทั้ง8ประการนั้นมีเงื่อนไขหลักอยู่ที่ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความ

ร่วมมือกันความเข้าใจกันใช้เหตุผลแม้แตกต่างกันและมีสันติโดยไม่ต้องมีความรุนแรงหรือ

ละเมิดต่อกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์หรือสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอันเป็นคุณค่า-

คุณธรรมร่วมที่อยู่เหนือชาติภาษาและวัฒนธรรมประเพณีทั้งมวล
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ต่อเมื่อทำให้ประชาชนได้เป็นพลเมืองที่มีความรู้และความสามารถจะดูแลปกครองตนเอง

และปกครองกันเองได้ไม่ปล่อยให้ผูกขาดอยู่แต่ในมือของรัฐราชการรัฐบาลหรือนักธุรกิจ

การเมืองการก้าวสู่ความเป็น“พลโลก”ในทางสากลก็อยู่ไม่ไกลแล้ว

การจะสร้างพลเมืองอย่างไรให้มีความรู้ทางการเมืองและให้รู้เท่าทันการเมือง(Political

Literacy)หรือให้รู้บทบาทของพลเมืองที่มีทัศนคติและทักษะในการทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมและ

ส่วนรวมได้มากขึ้นมีความเชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่มาจากรัฐและทำอย่างไรให้

คนไทยได้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ(Ownership)ประเทศของตนเจ้าของสิ่งของสาธารณะทั้งหลาย

ที่ได้มาโดยภาษีอากรน้ำพักน้ำแรงของทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกหวงแหนและรักษาไว้ให้เป็น

สาธารณสมบัติจนชั่วลูกหลานซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องช่วยกันคิดอย่างมี

ฉันทานุมัติและสร้างเจตจำนงทางการเมืองร่วมกัน(Politicalwill)ในการสร้างคนให้มีการใช้

ชีวิตวิธีคิดวิธีทำงานให้สอดคล้องกับระบอบการเมืองและเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยให้เดิน

ไปข้างหน้าให้ได้



คุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สนับสนุนหรือ
ขัดขวางต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

วิถีไทยที่ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย 

ดังได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองมาแล้วข้างต้น

การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาจะครบ80ปีในปี2555นี้แล้วก็ยังนับว่าเป็นเรื่อง

แปลกแยกสำหรับสังคมไทยและทำให้คนไทยจำนวนมากยังขัดแย้งกันในเรื่องทั้งวิธีการและ

เป้าหมายของประชาธิปไตยความไม่ชัดเจนในเรื่องประชาธิปไตยนี่เองยังส่งผลต่อการพัฒนา

ความเป็นพลเมืองที่ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังอะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยสำหรับสังคมไทยจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาทบทวนเพื่อการ

พัฒนาความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้กล่าวคือ

  1.  การเป็นรัฐอุปถัมภ์  

 ในงานของศ.ดร.ชัยอนันต์สมุทวณิชและดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์มีความ

สอดคล้องกันในเรื่องของรัฐรวมศูนย์ผูกขาดอธิปัตย์คือการผูกขาดอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยในปี

2475เป็นการถ่ายโอนอำนาจจากระบอบเก่าสู่ระบอบใหม่เป็นรัฐใหม่ที่ใช้ระบอบรัฐธรรมนูญ

นิยมหรือประชาธิปไตยบนความแข็งแกร่งของระบบราชการที่มีอยู่ก่อนแล้วความจำเป็นของ

ระบอบใหม่ที่ต้องมีผู้นำจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงยังคงผูกขาดอำนาจและบทบาทไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดประชาชนจึงถูก

ครอบงำและถูกกำกับเพียงทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียภาษีและไปเลือกตั้งทำให้ประชาชน

โดยทั่วไปเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้งจึงยังไม่มีพลเมืองที่ไปมีส่วนร่วมในการ
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กำหนดการมีอำนาจและการสืบทอดอำนาจทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงจำกัด

อยู่เพียงระดับการเลือกตั้ง2นอกจากนั้นแล้วการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางสังคมของประชาชน

ก็มีขอบเขตจำกัดอยู่เพียงการไปเข้าร่วมในโครงการของทางราชการเช่นกระทรวงสาธารณสุข

มหาดไทยเป็นต้นจึงทำให้ประชาชนถอยห่างจากการเมืองและคอยรอรับการช่วยเหลือจาก

ทางราชการซึ่งเป็นลักษณะของประชาชนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้ที่เหนือกว่าและขาดความ

เชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง

 และแม้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศจะกดดันให้มีการ

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นช่วงทศวรรษ2540แต่การกำหนดอำนาจดังกล่าวนี้มิได้เกิดจากการ

เข้าไปมีส่วนร่วมคิดและกำหนดจากประชาชนในท้องถิ่นทั้งในเรื่องของอำนาจหน้าที่และการเงิน

การคลังทำให้อำนาจของท้องถิ่นยังถูกยึดโยงอยู่ที่อำนาจส่วนกลางคือรัฐบาลนักการเมืองใน

ส่วนปกครองท้องถิ่นเองก็มีพฤติกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างจากส่วนกลางที่มาจากการเลือกตั้ง

ระดับชาติทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ใหม่ที่กดทับความอ่อนแอของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้การที่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนี้

ยังได้มีการกำหนดและบงการความสัมพันธ์อาณาบริเวรของการเมืองและเศรษฐกิจออกจากกัน

มิได้กระตุ้นส่งเสริมพลังต่างๆในประชาสังคมหากแต่จำกัด-ควบคุมโดยอาศัยมาตรการทาง

กฎหมายกฎระเบียบและประกาศข้อบังคับต่างๆเช่นการห้ามสมาคมการค้าองค์กรสมาคม

มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอันเป็นการแยกประชาสังคมออกจากการเมืองและมีผลทำให้

เฉือ่ยชาและเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวยังคงเป็นข้อปฏิบัติ

จนถึงปัจจุบัน

 ลักษณะการรวมศูนย์การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจึงกลายเป็นระบอบ

คณาธิปไตยในความเป็นจริงเพราะวัฏจักรทางการเมืองที่คณะบุคคลและบุคคลต่างสลับกัน

ขึ้นครองอำนาจและมีลักษณะการใช้อำนาจเพื่อความมั่นคงของตนซึ่งเป็นลักษณะอำนาจนิยม

ที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันดังที่พบเห็นกันโดยทั่วไปคือวัฒนธรรมผู้น้อย-ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกว่า

และมีลักษณะของการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนหรือพวกของใครจึงจะได้ดีมีแต่การ

ยกย่องผู้มีอำนาจวาสนาคนไทยจึงมีคติว่า“รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”หรือ“พูดไปสองไพเบี้ย 

นิ่งเสียตำลึงทอง”อันสะท้อนทัศนคติที่คนไทยโดยทั่วไปต้องรู้จักการเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่ว่าจะถูก

หรือผิดและดีที่สุดคือไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเพราะผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสทั้งวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ

จะไม่พอใจและมีผลต่อการงานและชีวิตส่วนตัวได้การใช้อำนาจและระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย

จึงมีอยู่มากในระบบราชการเช่นการมีเส้นสายเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งมากกว่าพิจารณาจากความรู้

ความสามารถโดยเฉพาะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่อยู่ในอำนาจจะมีอิทธิพลสูงและ

ใช้อำนาจของตนในการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมโดยอ้างความเหมาะสมยิ่งเมื่อ

ประเทศไทยเร่งรัดพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในช่วงต้นทศวรรษ2530

เกิดวัฒนธรรมบริโภคนักธุรกิจมุ่งแสวงหากำไรอย่างขาดสตินักการเมืองส่วนใหญ่ก็ใช้อำนาจทาง

 2ชัยอนันต์สมุทวณิช.รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม. พิมพ์ครั้งที่2,(กรุงเทพฯ:

สถาบันนโยบายศึกษา.2554),หน้า207.
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การเมืองหาผลประโยชน์เพื่อสร้างอิทธิพลของตนภายในพรรคและอาศัยพรรคและกระบวนการ

เลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการให้อามิสสินจ้างรองรับความชอบธรรมที่จอมปลอมภายใต้ระบบอุปถัมภ์

ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปดังจะเห็นได้ชัดในระบบการเมืองที่เกิด“ระบบมุ้ง”ที่ผู้อุปถัมภ์(ด้วยเงิน)แก่

สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้มีอิทธิพลและคนกุมอำนาจที่แท้จริงในพรรคอีกทั้งการจัดสรรตำแหน่ง

รัฐมนตรีก็จะจัดไปตามกลุ่มผู้นำซึ่งสามารถคุมคะแนนเสียงในกลุ่มของตนไว้ได้เท่าใดระบบ

อุปถัมภ์บนพื้นฐานของเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของ

การเมืองไทย3เมื่อนักธุรกิจเข้าสู่การเมืองมากขึ้นทำให้การเมืองกลายเป็นเรื่องธุรกิจการเมือง

ที่นักธุรกิจใช้ช่องทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจและสมคบคิดกับข้าราชการผู้ซึ่งรู้

กฎหมายและระเบียบวิธีการต่างๆเป็นช่องทางเพื่อหาผลประโยชน์เพิ่มเติมเกิดเป็นผลประโยชน์

ทับซ้อนทั้งธุรกิจและการเมืองและมีการคอร์รัปชั่นง่ายและมากขึ้นจนทำให้เรื่องคอร์รัปชั่นกลาย

เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ดังที่มีผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องคอร์รัปชั่นว่า“นักการเมือง

โกงกินไม่เป็นไร ขอให้มีผลงานบ้าง”ซึ่งเท่ากับแสดงว่าเราได้ยอมรับการใช้อำนาจที่ไม่สุจริต

ขาดคุณธรรมของผู้มีฐานะและอำนาจบารมีทางสังคมและการเมืองและเป็นผู้อยู่ต้นทางของระบบ

อุปถัมภ์อันเลวร้าย

 การผูกขาดการใช้อำนาจที่ขาดการส่งเสริมประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในทาง

การเมืองจึงสร้างผลเสียต่อสังคมโดยรวมเป็นการไม่เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเหตุผล

ของมนุษย์กดประชาชนให้อยู่ในพันธนาการทางความคิดแบบผู้อาวุโสผู้น้อยไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนได้เป็นเผด็จการทางความคิดที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสังคมและสร้างชาติทำให้ประชาชนอ่อนแอ

ขาดพลังต้องยอมรับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของรัฐที่มาจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่

ส่วนกลางมากจนเกินไป

  2. การศึกษา  

 ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าระบบการเมืองการปกครองมีความสอดคล้องต้องกันกับพฤติกรรม

มนุษย์ในสังคมการศึกษาไทยก็ถูกออกแบบและกำกับโดยระบอบการเมืองหรือผู้นำทางการเมือง

นั่นเองซึ่งรัฐไทยในอดีตก็ได้เน้นกล่อมเกลาให้ราษฎรได้เข้าใจหน้าที่ของตนโดยมีรัฐเป็น

ศูนย์กลางการจัดการศึกษาในเมืองหลวงจึงเน้นหนักไปในการสร้างคนเพื่อรับใช้กลไกหลักของรัฐ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีขณะที่การขยายการศึกษาไปยังส่วนต่างๆของประเทศเป็นการสร้าง

พลเมืองที่ดีดังเช่นหนังสือธรรมจริยาที่ใช้สอนตั้งแต่รัชกาลที่5ก็เป็นมาตรการของรัฐในการ

ให้การกล่อมเกลาทางการเมืองอย่างเป็นระบบ

 สำหรับรัฐไทยใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญนิยมหรือระบอบประชาธิปไตยก็ได้มีการนำ

ระบบการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่มีหลักสูตรกลางมีการเรียนการสอนในระบบที่ควบคุมโดยรัฐ

นั้นก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมทางสังคมด้านอุดมการณ์ของรัฐที่ต้องดำเนินไปพร้อมๆ

 3วิชัยตันศิริ.วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป.พิมพ์ครั้งที่2(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,

2547),หน้า53.
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กับการควบคุมทางสังคมด้านการใช้อำนาจการปกครองบังคับการศึกษาแบบนี้จึงมีแผนการศึกษา

หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับต่างๆอย่างครบถ้วนและใช้เป็นการทั่วไปทั้งประเทศการ

จัดการศึกษาที่รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางเช่นนี้ได้ละเลยความสำคัญของความเป็นชุมชนความเป็น

พหุสังคมที่มีศาสนาภาษาเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันในประเทศอยู่แล้วด้วยเหตุนี้

ท้องถิ่นจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ในแบบวิถีชุมชนเพื่อรักษาอัตลักษณ์และ

ภูมิปัญญาของชุมชนทำให้ชุมชนอ่อนแอและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาที่ขาดความเสมอภาคและเท่าเทียมในพื้นที่ที่ห่างไกลในยุคการเร่งรัดพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมากระทั่งเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้

ผู้คนละทิ้งท้องถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่เพื่อยกระดับฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของตนดังคำกล่าวที่ว่า“งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข”ก็ยิ่งสร้าง

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสูงยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

ของประเทศในช่วงปลายทศวรรษ2530เมื่อเกิดวิฤตเศรษฐกิจ“ต้มยำกุ้ง”อันเนื่องจากระบบ

การศึษาไทยไม่สามารถสร้างพลเมืองของประเทศให้มีความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกระทั่งนำสู่กระแสการเรียกร้องให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาการเมืองและสังคมเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค

โลกาภิวัตน์

 นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยในระยะเวลายาวนานนั้น

เป็นการสอนตามความสนใจของผู้สอนที่มุ่งป้อนวิชาความรู้(Informativeprocessing)เพื่อให้

ผู้เรียนเชื่อฟังจดจำและทำตามไม่ได้ฝึกฝนให้ทำและนำให้คิดเพื่อนำสู่การปฏิบัติและ

แสดงออกเป็นการเน้นวิชาการแต่ขาดการส่งเสริมทักษะทางสังคมผู้เรียนจึงถูกแยกส่วนออก

จากอาณาบริเวณทางการเมืองและสังคมไม่สามารถเชื่อมโยงบทบาทของตนกับสังคมภายนอกได้

และไม่สามารถสร้างจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของสังคมที่เขามีชีวิตอยู่และรับผิดชอบไปภายภาค

หน้าให้สมกับคำกล่าวที่ว่า“เยาวชน คือ อนาคตของชาติ”แม้ว่าหลักสูตรจะยังมีการให้ความรู้

เรื่องของสังคมทั่วไปรวมทั้งระบอบการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยแต่ก็เป็น

เพียงการสอนให้ท่องจำและทำตามในเรื่องรูปแบบการปกครองและจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียน

ซึ่งไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทางสังคมและการเมืองมากไปกว่าการให้ฝึกทดลองจากการมีสภา

นักเรียนและการเลือกตั้งการศึกษาจึงทำให้คนไทยรู้จักประชาธิปไตยเพียงการเลือกตั้งแต่ขาด

ทักษะชีวิตการคิดการใช้ชีวิตในแบบสังคมประชาธิปไตยที่ต้องการการแสดงออกถึงวุฒิภาวะใน

การใช้ความคิดการมีเหตุมีผลการมีความรับผิดชอบดังที่นักการศึกษาของไทยศ.ดร.สุมน

อมรวิวัฒน์ได้ให้ความเห็นถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและพลเมืองว่า“การเรียนรู้มีข้อ

จำกัดคือวิถีชีวิตในครอบครัวไทย ในการบริหารการจัดการศึกษา และวิถีชีวิตในสังคมไทย

ทั่วไป เพราะเมืองไทยยังไม่ได้เป็นสังคมเปิดให้มีการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยมากพอ 

(Democratic Learning Society) ชีวิตเด็ก-นักเรียน จึงถูกพ่อ แม่ และคนรอบข้างครอบงำ 

กำกับ สั่งการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องให้การศึกษาอบรมพ่อ แม่ ครู ผู้บริหารการศึกษาให้มาก

ขึ้น”ซึ่งการครอบงำทางการศึกษาไทยและครอบครัวไทยก็มาจากระบบการใช้อำนาจนิยมของ

รัฐดังได้กล่าวไว้แล้ว
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 และแม้ว่าประเทศไทยเราจะเคยมีวิชา“หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม”ซึ่งปัจจุบันวิชา

เหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสังคมศึกษาแม้โรงเรียนจะได้มีการฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการของ

ระบอบประชาธิปไตยเช่นให้มีสภานักเรียนมีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองจำลองขึ้นแต่

เมื่อพ้นวัยเรียนไปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจึงเท่ากับว่าการเรียนรู้

ทางสังคมและการเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองของคนไทยเกิดจากการมีประสบการณ์ตรงที่ไม่ใช่

การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งหากแต่เป็นการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองการได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในข่าวปกติของสื่อมวลชนก่อให้เกิดการตื่นตัวและความกระตือรือร้นที่จะผลัก

ดันประเด็นปัญหาด้านนโยบายและเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านหรือสนับสนุนบางเรื่องดังที่เกิดขึ้นใน

อดีตเช่นเหตุการณ์14ตุลาคม2516,6ตุลาคม2519,เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535

จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนับแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน

 การสอนในระบบการศึกษาไทยที่เน้นการสอนให้เชื่อฟังและทำตามนี้เป็นไปตาม

แนวคิดเรื่องการเป็นพลเมืองที่เชื่อฟังทำตามกฎระเบียบและเคารพกฎหมายของสังคม

ซึ่งสะท้อนถึงความเป็น“คนดี”ในค่านิยมการศึกษาไทยและเป็น“พลเมืองดี”ที่เคารพ

กฎหมายอย่างที่เป็นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้การเป็น“เด็กดี”จึงต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่

ทำให้เด็กดีในวันนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็ไม่อาจโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่กว่า

อาวุโสกว่าหรือมีอำนาจกว่าได้ซึ่งทัศนคติดังกล่าวได้ถ่ายทอดเป็นบุคลิกของคนไทยและกลาย

เป็นวิถีไทยที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาผ่านระบบการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ามกลาง

บรรยากาศทางสังคมและการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้ขาดพลังขับดันที่จะอยากรู้ไม่กล้า

แสดงออกไม่แสวงหาความถูกต้องตลอดจนจริยธรรมก็พลอยลดน้อยถอยลงด้วยการหลีกหนี

ความรับผิดชอบและจำกัดขอบเขตสำนึกของตนเองเพราะเกรงกลัวอำนาจของผู้ที่อยู่ในสถานะที่

เหนือกว่า

 การศึกษาที่รวมศูนย์อำนาจการจัดการไว้ที่รัฐบาลดังกล่าวส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมของ

คนที่ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของตนเองและไม่สนใจเรื่องส่วนรวม

นักเรียนจึงมุ่งแข่งขันกันเรียนจนเมื่อสำเร็จการศึกษาก็มุ่งหาเลี้ยงชีพเพื่อประโยชน์ของตนเอง

และทิ้งภาระทางสังคม-การเมืองไว้กับนักการเมืองอันเป็นค่านิยมของการบูชายกย่องผู้มีความ

สำเร็จทางเศรษฐกิจมากว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม
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ที่มา:เอกสารประกอบการประชุม“เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองของไทย

ครั้งที่1,วันที่25สิงหาคม2554ณห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมสยามซิตีกรุงเทพฯ,จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค

เอแบร์ท,สภาพัฒนาการเมือง,สถาบันพระปกเกล้า,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(ThaiPBS)คณะกรรมการการเลือกตั้งและสถาบันนโยบายศึกษา



  3. สื่อสารมวลชน 

 ดร.วิชัยตันศิริได้เขียนไว้ในหนังสือวัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูปว่า“ครูที่

สำคัญที่สุดของเยาวชนด้านวัฒนธรรมการเมือง คือ นักการเมืองและผู้นำทางการเมือง   

รองลงมาคือ สื่อสารมวลชน”4และผู้นำทั้งสองกลุ่มนี้มีบทบาทและภาระที่ต้องแสดงตนให้

สอดคล้องกับระบบและวิถีประชาธิปไตยการทำหน้าที่ของนักการเมืองและสื่อจะทำให้ประชาชน

สัมผัสได้และรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาการถ่ายทอดวิธีคิดการทำงานและบุคลิกภาพที่สื่อออกไปสู่

ประชาชนล้วนมีผลต่อการจดจำและเอาเป็นตัวอย่างได้ง่าย

 กล่าวสำหรับสื่อสารมวลชนนั้นในอดีตที่ตั้งกรมโฆษณาการขึ้นตั้งแต่ปี2475นี้ก็เพื่อ

โฆษณาความคิดความเชื่อของผู้นำและแจ้งข่าวสารของราชการให้ประชาชนปฏิบัติตามเป็นการ

สื่อสารเพียงด้านเดียวที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยโดยอาศัยสื่อวิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสาร

จากรัฐบาลถึงประชาชนในการแถลงข่าวการปราศรัยในพิธีและโอกาสสำคัญๆของผู้นำในคณะ

รัฐบาลอันเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ต่อมาพัฒนาเป็นกรมประชาสัมพันธ์

ของรัฐบาลจวบจนปัจจุบันการทำหน้าที่ของสื่อจึงถูกผูกขาดและกำกับโดยนโยบายของรัฐบาล

เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงของรัฐยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการหรือ
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ท่ีมา:  เอกสารประกอบการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการสรางพลเมือง
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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. 
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2547),หน้า74.
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กึ่งประชาธิปไตยผู้มีอำนาจทางการเมืองก็ได้ใช้สื่อดังกล่าวในการโฆษณาชวนเชื่อและใช้เป็น

เครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลนอกจากนี้ยังทำลายผู้ที่มี

แนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างจากตนซึ่งการทำหน้าที่ของสื่อดังกล่าวจึงไม่ได้สะท้อน

ความคิดความทุกข์สุขและความต้องการของประชาชนแต่อย่างใด

 แม้ว่าสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแสความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้ามาทำงานในด้าน

สื่อสารมวลชนมากขึ้นแต่การทำงานของเอกชนด้านสื่อก็ยังต้องถูกกำกับภายใต้การดูแลของรัฐ

อย่างเข้มงวดซึ่งเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสื่อและของประชาชนที่ต้องการจะรู้ข่าวสารทั้งของ

ราชการและของสังคมทั่วไป

 จนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม2535จึงได้มีกระแสการ

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองหลายด้านครั้งสำคัญรวมถึงการปฏิรูปสื่อสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนโดยเห็นว่า“คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจาย-

เสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นการสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

และเป็นความสำเร็จที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้ในปี2540จนถึงรัฐธรรมนูญปี2550ที่ยัง

คงใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสื่อ

สาธารณะของตนเองที่รวมกลุ่มกันอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ

 การที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การครอบงำจากสื่อภายใต้การกำกับของรัฐมาอย่าง

ยาวนานทำให้มีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนทำให้ประชาชนไม่รู้ไม่สนใจ

และไม่เข้าใจเรื่องการเมืองทั้งที่ทุกเรื่องของชีวิตเกี่ยวพันกับการเมืองจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคน

ไทยที่ไม่เห็นความสำคัญกับการเมืองและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะการเมืองเป็น

เรื่องไกลตัวและอาจนำอันตรายมาสู่ตนได้จึงเห็นว่าเป็นเรื่องของนักการเมืองและรัฐบาลเท่านั้น

การที่ประชาชนถูกหล่อหลอมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังกล่าวจึงกลายเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาพลเมืองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งแม้ปัจจุบันสื่อมวลชนจะได้รับ

เสรีภาพมากขึ้นภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี2540แต่รัฐบาลหลายรัฐบาลก็ยังพยายามเข้า

แทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนตลอดมาการพัฒนาพลเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย

จึงต้องการสื่อที่มีเสรีภาพเพื่อเปิดโอกาสให้พลเมืองแสดงความคิดเห็นเต็มที่ซึ่งสื่อสารมวลชน

คือภาพสะท้อนการมีเสรีภาพของสังคม

  4. สถาบันครอบครัว 

 เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการใช้ชีวิตการงานในสถาบัน

องค์กรต่างๆจึงมีลักษณะแบบถูกจำกัดทั้งการมีทัศนคติแบบอุปถัมภ์การไม่ให้ความเท่าเทียมกัน

ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นระบบการเลี้ยงดูในครอบครัวก็ได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วยซึ่งอันที่

จริงแล้วการบ่มเพาะตั้งแต่เด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนมีคุณธรรม

รู้จักการมีเหตุผลแบ่งปันรู้จักรับฟังมีการแสดงออกและหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทด้วยการใช้

กำลังแต่การเลี้ยงดูเด็กของคนไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรเพราะเราสอนเด็กแบบอำนาจ
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นิยมจากการคุ้นชินการใช้ชีวิตภายในรัฐที่ใช้อำนาจในการปกครองบังคับเราจึงสอนเด็กโดยใช้

ระบบอาวุโสเป็นใหญ่สอนแบบใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นใหญ่ผูกขาดความถูกผิดทุกอย่างที่

ลูกต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยขาดเหตุผลเด็กไม่เข้าใจว่าเขาควรมีวินัยอย่างไรต้องคอยเอาใจ

ผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้อาวุโสทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเขาจึงไม่มีวินัยไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองจัดการ

ตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร“เด็กด ีคือ ผู้ที่เชื่อฟังผู้ใหญ่” นั่นเอง

 ดังนั้นระบบการอบรมเลี้ยงดูจะช่วยสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้ก็ตั้งแต่ที่บ้าน

ตั้งแต่เล็กด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เสรีภาพและวินัยโดยเฉพาะการสร้างนิสัยให้เป็นผู้มี

วินัยที่ควบคุมตัวเองได้เพราะคำว่าวินัยหมายถึงข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติอย่างสมัครใจจนเป็น

นิสัยวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการปกครองประชาธิปไตยเนื่องจากการปกครองประชาธิปไตยนั้น

เป็นการปกครองตนเองดังนั้นถ้าประชาชนในชาติไม่มีวินัยในตนเองแล้วนั่นย่อมหมายถึง

การไม่สามารถบังคับหรือควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบกติกาที่ตนเองและผู้อื่นร่วมกำหนดขึ้นได้

ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในการปกครองอย่างเหมาะสมได้เช่นกันซึ่งการเป็นผู้มีวินัย

นั้นยังเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนด้วยคือมีความรับผิดชอบต่อสถานภาพต่างๆที่ตน

เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของชุมชนของครอบครัวและเป็นพลเมืองของประเทศ5ซึ่งการมีวินัย

นี้มีความจำเป็นมากสำหรับสังคมไทยเพราะคนไทยโดยทั่วไปนั้นมักขาดวินัยชอบอิสระ

ดังคำกล่าวที่ว่า“ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”คนไทยจึงชอบหลบหลีกกฎหมายหรือระเบียบของ

สังคมเช่นการฝ่าฝืนกฎจราจรการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นต้น

 การขาดวินัยของคนไทยส่วนหนึ่งมาจากการกล่อมเกลาทางสังคมไม่ว่าระบบการ

ศึกษาและสถาบันทางสังคมต่างๆไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องวินัยอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กๆ

ดังคำกล่าวที่ว่า“วินัยเกิดขึ้นที่บ้าน”นอกจากนี้เพลง“เด็กดี”มี10ประการที่แต่งขึ้นใน

อดีตและมีการร้องมาจนถึงปัจจุบันในโรงเรียนต่างๆนั้นก็ไม่ปรากฏว่าจะมีเรื่องวินัยอยู่ด้วยแต่

เน้นในเรื่องความกตัญญูความรักชาติและนับถือศาสนาเป็นสำคัญทำให้เด็กไทยไม่สามารถจะ

มีวินัยในตนเองไม่สามารถบังคับตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือการตรงต่อเวลาได้กลายเป็น

ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของการเป็นพลเมืองที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะผู้ที่ขาดวินัยก็มัก

จะขาดความรับผิดชอบด้วยย่อมสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ง่าย

จากปัจจัยทั้ง4ประการจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการฉุดรั้งและไม่ส่งเสริมโอกาสให้

ประชาชนเป็นพลเมืองนั้นล้วนมาจากโครงสร้างทางการเมืองการมีระบบอุปถัมภ์ที่หยั่งรากลึกมา

ยาวนานจากสถาบันที่ถืออำนาจทางการเมืองสถาบันที่ใช้อำนาจทางการเมืองคือรัฐและระบบ

ราชการสู่สถาบันการศึกษาอันเป็นโรงงานบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์พลเมืองสู่ชุมชนและครอบครัว

ที่ล้วนมาจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ราชการส่วนกลางมากจนเกินไปเพราะขาดสำนึกถึงความ

สำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของพลเมืองการไม่เชื่อในคุณค่าของมนุษย์ที่มี

ศักดิ์ศรีและมีเหตุผลนั้นมีผลทำให้สังคมขาดพลังและรัฐบาลประเภทนี้ไม่สามารถที่จะบริบาล

ประชาชนได้จากภัยพิบัติตามธรรมชาติดังปรากฏอย่างชัดเจนแล้วในกรณีภัยธรรมชาติอุทกภัยที่

 5พัณณินกิตติพราภรณ์.แนวคิดและวิธีสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย. 

(กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า),หน้า32-33.
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เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพรในปี2532และปี2554ในปัจจุบันซึ่งผลจากภัย

ธรรมชาตินี้เองทำให้เกิดการเปิดเผยจุดอ่อนของอำนาจรัฐที่รวมศูนย์มากเกินไปอย่างชัดแจ้ง6

วิถีไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ดีข้อดีที่สังคมไทยมีและกลายเป็นวิถีไทยที่มีจุดแข็งทำให้สังคมไทยมีวิวัฒนาการ

มาได้อย่างยาวนานแม้ระบอบประชาธิปไตยจะล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเกือบ80ปีแล้วซึ่งสิ่งที่

เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปรวมทั้งสังคมไทยมีหลายประการควร

ที่คนไทยจะได้หาทางศึกษาและนำมาพิจารณาเพื่อให้เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นคือ

  1. สังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

 สำหรับสังคมไทยแม้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธจึงนับว่า

พุทธศาสนาเป็นพื้นฐานดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนไทยทั้งความคิดและการปฏิบัติมาช้านาน

วัฒนธรรมและจริยธรรมล้วนมีที่มาจากคำสั่งสอนของพุทธศาสนาแต่สังคมไทยก็ไม่ปิดกั้น

การนับถือศาสนาอื่นการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงเป็นจุดแข็งและเป็นสังคมเปิดที่พร้อม

อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและความเชื่อของผู้อื่น

 ดร.วิชัยตันศิริได้ เขียนไว้ในหนังสือวัฒนธรรมพลเมืองถึงความสำคัญของ

พุทธศาสนากับสังคมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นๆที่มีขันติธรรม

และเชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์มองโลกแบบผู้รักสันติภาพจึงอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆ

ได้โดยไม่มีความขัดแย้งเพราะพุทธศาสนาไม่ได้เน้นการเปลี่ยนศาสนาของผู้อื่นการสอน

พุทธศาสนามีแต่บวกกับบวกในสังคมอันที่จริงความสุขของสังคมไทยนั้นมีรากฐานมาจากคำ

สอนของพุทธศาสนา7

 ด้วยพื้นฐานดังกล่าวจึงทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษที่เปิดโอกาสให้

ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาที่ตนมีความเชื่อและศรัทธาได้แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยจะนับถือศาสนาพุทธ

ก็ตามทั้งนี้ก็เพราะศาสนาพุทธซึ่งเป็นรากฐานความคิดความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยส่วนใหญ่

นั้นเป็นปรัชญาที่เชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์มองโลกแบบผู้รักสันติภาพและไม่เน้นการ

บังคับหรือเปลี่ยนศาสนาผู้อื่นสังคมไทยจึงเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย

ทั้งทางศาสนาภาษาและวัฒนธรรมอีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แม้จะทรงนับถือ

ศาสนาพุทธแต่ก็ทรงดำรงตนเป็นองค์อุปถัมภกของทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศไทย

 6ชัยอนันต์สมุทวณิช.วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย. ปาฐกถาพระยาอนุมานราชธน

อนุสรณ์แสดงในงานปิดงานเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ101ปีของพระยาอนุมานราชธนณวัดพระแก้ว14ธันวาคม

2532,พิมพ์ครั้งที่2(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,2537),หน้า15.

 7วิชัยตันศิริ.วัฒนธรรมพลเมือง. (กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,2551),หน้า52.
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 รัฐธรรมนูญไทยนับตั้งแต่ฉบับปี2540และรัฐธรรมนูญปี2550ก็ได้ให้การรับรองไว้

ในหมวด3มาตรา37“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 

หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และ  

ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

 การให้เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากความเชื่อความศรัทธาของแต่ละ

ศาสนาจึงนับว่าเป็นคุณค่าสำคัญที่สังคมไทยมีและเกื้อหนุนต่อวิถีประชาธิปไตยอีกด้วยและ

หากคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาจะสามารถนำแก่นของศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตในทาง

การเมืองที่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเคารพต่อผู้อื่นมองโลกแบบผู้รักสันติมีเหตุผล

ก็จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำร้ายกันและละเมิดต่อกัน

 กล่าวสำหรับศาสนาพุทธที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนั้นเป็นคุณค่าสากลที่สังคมยอมรับ

มานานคุณค่าปรัชญาชาวพุทธเป็นคุณค่า-คุณธรรมร่วมอยู่เหนือชาติภาษาที่มิได้ไปทำลาย

กดขี่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทางตรงข้ามกลับเสริมให้โอกาสคนในสังคมได้อยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติและยั่งยืนพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่มีขันติธรรมสูงต่อความแตกต่างหลากหลาย

และยอมรับว่าความแตกต่างอาจดำรงอยู่ควบคู่ได้แม้จะเป็นคู่ตรงข้ามไม่มีการแบ่งแยกเด็ดขาด

ไม่ตัดตอนและไม่เชื่อในความเด็ดขาดสมบูรณ์ในทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมพุทธเน้นความ

เสมอภาคระหว่างปัจเจกบุคคลเน้นมนุษยชาติความมีเหตุผลคุณธรรมความดีไม่เบียดเบียน

ทางสายกลางคือพอดีรู้จักพอหลักของศาสนาและจริยธรรมนี้จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้

คู่คุณธรรมซึ่งสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบต่อกันมาดังจะเห็นได้ว่าความเป็นชุมชนไทย

นั้นศาสนาจะอยู่คู่กับบ้านและโรงเรียนคือบ้านวัดและโรงเรียนเป็นลักษณะวิถีไทยที่ยังคงมี

อยู่จนถึงปัจจุบัน

  2.  ลักษณะวิถีไทย ที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน  

 ชุมชนไทยดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรเป็นชาวนาซึ่งมีระบบความเชื่อจิตสำนึก

โน้มเอียงสนับสนุนความผูกพันภายในมีการพึ่งตนเองและมีการปกครองตนเองการพอยังชีพทาง

เศรษฐกิจและทางเอกลักษณ์ของชุมชนหมู่บ้านความเชื่อพื้นฐานของชาวบ้านคือความเชื่อใน

บรรพบุรุษจึงมีการนับถือ“ผี”บรรพบุรุษคือผีปู่-ย่า-ตา-ยายและนับถือพุทธศาสนาลักษณะ

ชุมชนไทยมีความหลากหลายในระดับท้องถิ่นที่ยังคงวัฒนธรรมย่อยและภาษาถิ่นเอาไว้ได้โดยที่

วฒันธรรมยอ่ยและภาษาถิน่เหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิผลรวมของความเปน็ไทยซึง่ดร.ชยัอนนัต์สมทุวณชิ

ได้ให้ทัศนะว่าชุมชนอันหลากหลายคือจุดสุดยอดของพัฒนาการมนุษย์ไม่ใช่รัฐ8ซึ่งสอดคล้อง

กับความเห็นของศ.ดร.ฉัตรทิพย์นาถสุภาว่าชุมชนเป็นแหล่งรวมของประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศและชุมชนหมู่บ้านคือสถาบันเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเป็นสถาบันที่เป็น

พื้นฐานที่สุดของสังคมลักษณะสำคัญของชุมชนท้องถิ่นไทยคือความเป็นชุมชนที่มีความเป็น

 8ชัยอนันต์สมุทวณิช.ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง.พิมพ์ครั้งที่3,(กรุงเทพฯ:สถาบันนโยบายศึกษา,

2547),หน้า173.
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สถาบันที่พึ่งตัวเองได้มีศักดิ์ศรีมีถิ่นฐานมีประวัติศาสตร์และมีวัฒนธรรม9ซึ่งสอดคล้องกับ

ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ที่ให้ความเห็นว่า“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–GovernmentDemocracy)ลักษณะวิถีชุมชนไทยนี้ถือเป็นพัฒนาการสุดยอดของชุมชน

ที่ใช้คุณธรรมและจิตใจที่เสียสละในการแบ่งปันทุกข์สุขเพื่อส่วนรวมเป็นประชาธิปไตยที่สร้างขึ้น

ในชุมชนโดยคนในชุมชนนั่นเอง

 ความเป็นชุมชนหมู่บ้านอันเป็นลักษณะไทยมาแต่โบราณการรวมตัวของคนที่อยู่ใน

ชุมชนมีลักษณะการพึ่งพากันเสมือนญาติการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมเอื้ออาทรมีการ

แบ่งปันและการเสียสละเป็นสังคมที่มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งยังพบเห็นได้ในสังคม

ชนบทดังจะเห็นจากการแบ่งปันความสุขที่หากบ้านใดมีอาหารหรือทำอาหารอะไรก็จะตักแบ่งใส่

ชามไปให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงและบ้านอื่นๆนั้นก็จะตักอาหารใส่ชามกลับคืนมาให้เป็นการแบ่งปัน

ความสขุแกก่นัและกนัในชมุชนและหากมเีรือ่งทกุขร์อ้นในชมุชนกจ็ะมกีารแจง้ขา่วใหท้กุคนไดร้บัรู้

โดยการตีกลองที่วัดก็จะดังไปทั่วหมู่บ้านหรือการตีระฆังก็จะมีการมารวมตัวกันที่วัดหรือทุกวันนี้

อาจพัฒนาเป็นเสียงตามสายของหมู่บ้านหรือวิทยุชุมชนเพื่อบอกข่าวเล่าเรื่องสารทุกข์สุกดิบให้

แก่คนในชุมชนได้รับทราบสร้างการรวมตัวและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองแก่ชุมชนไทยมากขึ้น

ด้วยความสำคัญของชุมชนที่เป็นรากฐานของประเทศหรือรัฐนี่เองประเทศไทยจึงได้

ให้การพิทักษ์ปกป้องชุมชนโดยรัฐธรรมนูญปี2540ได้รับรองสิทธิของชุมชนไว้อย่างชัดเจน

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

การรับรองสิทธิของชุมชนทำให้เรื่องของชุมชนท้องถิ่นมีความหมายและมีคุณค่าไม่ให้

ถูกละเลยและให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนได้เองซึ่งเป็นการสนับสนุนความคิด

ว่าชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายอยู่ทั่วประเทศมีความสำคัญและมีความหมายต่อการ

พัฒนาความเข้มแข็งของความเป็นประเทศความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ปกครองกันเองได้นี้เองคือ

ชุมชนประชาธิปไตยที่ควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 9ฉัตรทิพย์นาถสุภา. จากประวัติศาสตร์หมู่บ้าน สู่ทฤษฎี 2 ระบบ. (สุรินทร์:สถาบันราชภัฏสุรินทร์,

2544),หน้า20-21.
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  3.  ความเป็นพี่เป็นน้อง  

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสังคมไทยที่แสดงออกด้วยการให้เกียรติและ

นับถือกันเสมือนความเป็นพี่น้องแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่แสดงถึงความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ง่ายซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกความเป็นพี่น้องที่เรียกผู้อื่นว่าพี่ป้าน้าอา

ทั้งที่ไม่รู้จักกันนี้เองทำให้เกิดความเป็นกันเองสนิทสนมกันเร็วยิ่งขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของ

มนุษย์ที่พร้อมให้ความรักและนับญาติกันได้แม้ไม่รู้จักกันเป็นการเปิดพื้นที่ส่วนตัว(private

sphere)ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นและเป็นการเปิดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับผู้อื่นอย่าง

กลมกลืนลักษณะไทยที่เปิดตัวง่ายพร้อมต้อนรับกับสิ่งใหม่และผู้มาใหม่ได้ง่ายทำให้เกิดความรัก

ความเกื้อกูลเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายลักษณะเด่นนี้ทำให้คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทยสามารถ

ปรับตัวและทำงานกับคนไทยได้อย่างรวดเร็วด้วยวัฒนธรรมและอัธยาศัยของความเป็นไทย

ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเสมอกันและเข้าใจถึงความเป็นพหุสังคม

ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญของคนในสังคมประชาธิปไตย

  4.  ความเป็นพหุสังคมในสังคมไทย 

 ประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ

ภาษาและวัฒนธรรมเพียงแต่สัดส่วนของความเป็นเชื้อชาติไทยมีมากกว่าความเป็นพหุสังคม

สยามในอดีตยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบันที่ประเทศสยามนั้นได้มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนที่

แตกต่างกันทั้งทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมเช่นอินเดียจามมาเลย์จีนญวนมอญ

เขมรลาวไทยเป็นต้นโดยมีไทยนั้นเป็นเพียงชนชาติหนึ่งในสยามและแม้จะเป็นชนชาติใหญ่

และมีอำนาจทางการเมืองเหนือกว่าชนชาติอื่นแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยยอมรับ

วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติอื่นซึ่งนโยบายยอมรับความแตกต่างนี้มิใช่ความแตกแยกและ

ได้รับรองความชอบธรรมทางวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลายซึ่งมีมาโดยตลอดสมัยสมบูรณา-

ญาสิทธิราชย์เป็นเอกลักษณ์ของสังคมสยามที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งปกป้อง

ดูแลคุ้มครองทุกเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่ในสยามประเทศซึ่งหลักการนี้มีอยู่

ตลอดยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์10แต่ด้วยการสร้างชาติตามสมัยนิยมใหม่ด้วยการสร้าง

เอกลักษณ์ใหม่บนพหุลักษณ์ดังกล่าวในยุคสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้

เปลี่ยนชื่อสยามมาเป็นไทยในปี2482ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

กษัตริย์สู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนไทยจึงเป็นการสร้าง

เอกลักษณ์ใหม่ให้แก่รัฐและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดินแดนสยามได้รับเอกลักษณ์ที่มี

ลักษณะทางเชื้อชาติที่เน้นความเป็นไทยที่เหนือกว่าและครอบงำชนกลุ่มน้อย

 จากลักษณะพื้นฐานของสังคมไทยในอดีตที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นสังคมที่มี

ความหลากหลายเป็นสังคมเปิดและประนีประนอมสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่างทาง

เชื้อชาติและความเชื่อที่ไม่มีความขัดแย้งแต่สามารถอยู่กันสืบต่อมาอย่างสันติสุขการเป็นสังคม

 10ชัยอนันต์สมุทวณิช.รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม. พิมพ์ครั้งที่2(กรุงเทพฯ:

สถาบันนโยบายศึกษา,2554)หน้า78-79.
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เปิดที่ยอมรับความแตกต่างกันนี้เองจึงเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมเอื้ออาทรดังจะเห็นได้จากการดำรงอยู่ของชุมชนจีนชุมชนมอญชุมชน

ลาวชุมชนมุสลิมฯลฯที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดีทำให้เป็นทุนทาง

สังคมของวิถีไทยที่สืบต่อจากความเป็นสยามเป็นรากอันแข็งแกร่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคม

มีพื้นฐานที่ดีที่สามารถสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและ

ประนีประนอมอันเป็นลักษณะที่ดีในสังคมประชาธิปไตย



บทส่งท้าย

สังคมในโลกยุคที่เอาความรู้เป็นฐาน(KnowledgeBasedSociety)และการจัดการความรู้

ที่มีอยู่อย่างมากมายสังคมไทยจะก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไรหากเราไม่ทำการทบทวนตนเองว่า

ขณะนี้เราอยู่ณจุดใดและเวลาใดของโลกเราต้องการความเป็นประชาธิปไตยเป้าหมายปลาย

ทางคือความสมานฉันท์และเส้นทางของประชาธิปไตยเราจะออกแบบอย่างไรให้คนไปสู่จุด

สุดท้ายที่หวังไว้การตรวจสอบสุขภาวะประชาธิปไตยของพลเมืองไทยจึงมีความสำคัญและความ

จำเป็นในท่ามกลางความขัดแย้งอย่างสูงในสังคมภายใต้ความขัดแย้งที่ไม่มีกลไกใดของรัฐได้ทำ

หน้าที่ได้แต่เพียงลำพังเพราะความเป็นประชาธิปไตยนั้นได้ถูกออกแบบไว้ในมือของพลเมืองไม่ใช่

รัฐบาลการมีอยู่ของรัฐบาลจึงต้องได้รับการสนับสนุนและค้ำจุนจากพลเมืองผู้มีความสามารถที่จะ

รับผิดชอบต่อสังคมของเขาหาใช่เสียงส่วนใหญ่เพียงเทคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แล้วปราศจาก

ความตระหนักรู้ในหน้าที่ของพลเมืองด้วยตัวระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและเป็นระบอบการ

ปกครองที่สร้างศักยภาพและนำศักยภาพของปัจเจกบุคคลของชุมชนต่างๆมาใช้ให้เกิดเป็นพลังที่

หลอมรวมจากความหลากหลายเป็นพลังสร้างสรรค์ไม่ใช่พลังเพื่อการบ่อนทำลายจนทำให้

ทอนกำลังของสังคมที่ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้

มีคำถามว่าเราจะช่วยกันสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลทั้งหลายให้มีความเป็น

ประชาธิปไตยได้อย่างไรเราจะทำลายกำแพงที่ขวางกั้นการเมืองที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นจริงที่มีอยู่ใน

ชุมชนสังคมเล็กๆอันเป็นรากฐานของชุมชนประชาธิปไตยได้อย่างไรสังคมไทยจะกล้าหาญ

ทางจริยธรรมพอที่จะออกมาต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมการรวมศูนย์อำนาจการอุปถัมภ์ค้ำชูที่

ไร้คุณธรรมการคอร์รัปชั่นที่เป็นมะเร็งร้ายและเป็นภัยต่อการสร้างนักประชาธิปไตยได้อย่างไร

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องคิดเรื่องการศึกษาใหม่ที่ปลดปล่อยพันธการทั้งหลายออกไปเพื่อ

สร้างคนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีความกล้าที่จะคิดฝันและมีจุดยืนเพื่อสังคมคำถามทั้งหลายต้องการ

การคิดใหม่ที่ไม่ต้องการให้รัฐจัดการให้แต่ทุกๆคนต้องคิดและลงมือช่วยกันหาทางออก

โดยแสวงหาจุดแข็งที่เราพอมีเป็นเชื้อไฟได้จุดติดเร็วขึ้น

จากพื้นฐานของสังคมที่เรามีทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความเป็นชุมชนประเพณีวัฒนธรรม

ความเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แตกแยก

ความอดทนเปิดใจกว้างและการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้สร้างและผู้ผลิต

ประวัติศาสตร์เพื่อมนุษยชาติการสร้างวิถีไทยให้เป็นวิถีประชาธิปไตยด้วยทัศนะใหม่ตาม
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โลกาภิวัตน์“การมีความรู้คู่ความคิด”และต้องมีคุณธรรมด้วยบทบาทของผู้ปกครองหรือรัฐ

จะเปลี่ยนไประบบการศึกษาโรงเรียนก็จะต้องเปลี่ยนไปการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองที่เป็น

สากลเท่านั้นจึงจะค้ำยันไม่ให้ประเทศไทยล้าหลังการสร้างคุณภาพพลเมืองจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่

ท้าทายสังคมไทยเพราะคุณภาพของพลเมืองคืออนาคตของประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศ

ไทยด้วย

การแสวงหาแนวคิดใหม่ที่ปลอดจากการครอบงำแบบเดิมๆในการสร้างทรัพยากรที่สำคัญ

ที่สุดของไทยดูจะเป็นเรื่องยากและท้าทายยิ่งต่อการสร้างคนไทยให้คุ้นชินกับวิถีประชาธิปไตย

การหาความคิดร่วมกันจึงเป็นทางออกและเป็นทางเดียวในสังคมประชาธิปไตยและสังคมฐาน

ความรู้ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการออกแบบสังคมที่เขาเป็นเจ้าของและ

ต้องการมีส่วนร่วมอย่างถึงที่สุด

สรุป 

จากการตรวจสอบลักษณะไทยที่ทั้งสอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อวิถีประชาธิปไตยทำให้มี

คำถามว่าเราจะขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้อย่างไรพร้อมๆกันนั้นก็ต้องช่วยกันส่งเสริมปัจจัยที่

สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยให้เต็มที่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่และเห็นพ้องกันมากในสังคมโดย

ทั่วไปคือโครงสร้างทางสังคมและการมีระบบอุปถัมภ์ที่เป็นเครื่องค้ำยันของการทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่ฝังรากในสังคมไทยมานานกระทั่งถ่างขยายความไม่เป็นธรรมในสังคมให้มากยิ่งขึ้นอันเป็นด้าน

ลบที่ติดอันดับต้นๆของข้อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้วยการรัฐประหาร

หรือการจ้องโค่นล้มกันเองของนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลอันเป็นวัฏจักรอันเลวร้าย

ทางการเมืองของสังคมไทยที่ยังไม่อาจก้าวข้ามเพื่อให้ผ่านไปได้

การนำเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ได้ก้าวล่วงเข้าปีที่80ในปี2555นี้แล้วแต่สังคม

ไทยก็ยังไม่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงให้มีวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยได้ดังที่ได้

ปรากฏผลสำรวจ“คนไทย”มอนิเตอร์จากการสำรวจข้อมูล100,000คนใน77จังหวัดพบ

ข้อมูลที่ยืนยันความน่าตกใจก็คือสิ่งที่คนไทยอยากทำเพื่อประเทศไทยนั้นคำตอบอันดับ1คือ

การไปเลือกตั้งอันดับ2คือไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมมีเพียง5%ตอบว่าจะพยายามเป็นหู

เป็นตาให้กับประเทศในขณะที่เมื่อถามถึงคุณค่าที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังอันดับ1

คือการให้รักการเรียนอันดับ2คือการห่างไกลยาเสพติดมีเพียง11%คิดปลูกฝังการ

ไม่คดโกงคอร์รัปชั่นและ4%คิดปลูกฝังการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

ข้อมูลเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปอันเป็นผลผลิตจาก

สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองคนไทยยังไม่มีการปลูกฝังวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตและการ

งานในแบบวิถีประชาธิปไตยจึงทำตนแยกส่วนจากปัญหาทั้งทางการเมืองและสังคมทั้งที่ปัญหา

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนกระทบต่อทุกคนการไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงต่อเรื่องทางการเมือง

ทำให้สังคมไทยขาดพลังในการแก้ไขและพัฒนาโดยคนไทยจำนวนมากยังคงวางตัวเป็นผู้รับ

บริการจากนโยบายของรัฐ(PassiveCitizen)พวกเขาจึงเฉื่อยชาไม่คิดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
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การบริหารจัดการบ้านเมืองแล้วยังปล่อยและฝากปัญหาทั้งหลายนี้ไว้กับคนอื่นทำแทนคนไทย

โดยทั่วไปจึงมักแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอารมณ์เพื่อแสดงความรู้สึกว่าไม่พอใจและ

เรียกร้องให้คนอื่นหรือรัฐบาลเข้าช่วยแก้ไขในทุกเรื่องประเทศไทยจึงมีความน่าวิตกในคุณภาพ

ของคนไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณภาพของคนที่ไม่คิดถึงส่วนรวมไม่มีความคิดริเริ่มไม่มี

ส่วนร่วมทางการเมืองและรู้จักประชาธิปไตยเพียงการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้นักการเมืองไร้ความ

รู้และคุณธรรมใช้เสียงข้างมากฟอกตัวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างง่ายดายแล้วเราจึงไม่แปลกใจ

ในสัจธรรมที่ว่าประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนก็เป็นอย่างนั้นตราบเท่าที่เรายังไม่มีผลิตภาพของ

ความเป็นพลเมืองของประเทศที่ใส่ใจเป็นหูเป็นตาให้ประเทศของตนมากกว่าปล่อยให้คนอื่นคิด

และทำแทนมาตลอดระยะเวลาอันนานนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา

อย่างไรก็ดีลักษณะความเป็นวิถีไทยที่ปรากฏในด้านบวกก็มีอยู่มากและสามารถเป็นจุด

แข็งและจุดขายในการเข้าสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตยได้ในอนาคตอันใกล้หากคนไทยได้มี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขจุดที่เป็นด้านลบแล้วกลบด้วยด้านที่เป็นบวกที่สอดคล้องกับ

ประชาธิปไตยดังได้กล่าวไว้แล้วคือลักษณะชุมชนไทยที่ยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันเป็น

ร่องรอยของชุมชนที่มีกิจกรรมโอบอุ้มความเป็นชุมชนด้วยการพึ่งตนเองซึ่งสามารถนำมาพัฒนา

ด้วยความรู้ใหม่ผสมผสานกับสังคมนอกชุมชนและกับประชาชนให้ผนึกกำลังกันพัฒนาไปใน

ทิศทางที่เสริมแรงซึ่งกันและกันเข้าทำนองไม่มีชุมชนเมืองก็ไม่มีประเทศ(NoStatewithout

City)ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งอิงพิงกันไม่อาจครอบงำแบบรวมศูนย์อำนาจแต่ก็ไม่ใช่กระจายอำนาจ

แบบแยกส่วนจนไม่อาจพัฒนาฐานความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ใช้ร่วมกันได้กล่าว

สำหรับความคิดความเชื่อที่เป็นด้านบวกและถือว่าฝังรากในสังคมไทยมานานก็คือศาสนา

พุทธที่สามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนของธรรมทุกศาสนาซึ่งต่าง

มุ่งสอนศาสนิกชนให้เป็นคนมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนและมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมี

ศักดิ์ศรีอันเป็นหัวใจสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนหนึ่งในหลักการประชาธิปไตยซึ่งสถาบัน

การศึกษาโรงเรียนทั้งหลายควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในการนำศาสนามาเป็นบทนำใน

การเรียนการสอนเน้นเรื่อง“ความรู้ คู่คุณธรรม” เพราะปัจจุบันการเป็นผู้มีความรู้สามารถ

สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจได้สูงยิ่งบางคนจึงกล่าวว่า“ความรู้ คือ อำนาจ”การเป็นผู้ที่มี

โอกาสในการแสวงหาความรู้จึงมีโอกาสที่จะทำอะไรได้เหนือผู้อื่นที่เขาไม่รู้ฉะนั้นหากการมี

ความรู้และใช้ความรู้นั้นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นได้จึงต้องมี

หลักจริยธรรมและคุณธรรมกำกับและบ่มเพาะตั้งแต่เด็กการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงเป็น

สิ่งจำเป็นและควรให้มีการสอนอย่างเข้าใจให้มีการตีความและถกเถียงเพื่อให้เข้าถึงแก่นคำสอน

ไม่ใช่การท่องจำซึ่งไม่อาจนำสู่การคิดและนำไปสู่การปฏิบัติได้คำสอนของศาสนาจึงไม่แผ่ซ่าน

อยู่ในวิถีชีวิตเช่นหลักธรรมทางพุทธศาสนาเตือนให้รู้ว่าคนเราต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆตามหลัก

กาลามสูตร3ข้อแรกที่ชัดเจนคืออย่าเชื่อตามที่ฟังกันมาอย่างเชื่อตามที่ทำต่อๆกันมาและ

อย่าเชื่อตามคำเล่าลือเป็นต้นซึ่งเท่ากับว่าศาสนาได้ส่งเสริมเสรีภาพในการคิดและฝึกให้ใช้

วิจารณญาณจะทำให้เราได้สติมีปัญญาเพิ่มและไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำและชักจูงไปได้ง่าย

อีกทั้งยังต้องมีความกล้ามีความเป็นอิสระที่จะแสดงความเห็นของตนเองถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับ

คนอื่นซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งกับผู้นำต้องกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำด้วยตัวเอง
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บ้านเมืองจะเจริญได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายขององค์ความรู้ไม่ใช่เชื่อตามๆกัน

โดยไม่มีใครตั้งคำถามอย่ารอให้คนอื่นคิดแล้วรอคำตอบมันง่ายและสะดวกดีแถมทำแทนให้อีก

เป็นสิ่งที่คนไทยภายใต้รัฐอุปถัมภ์คุ้นชินกันดีอยู่แล้วแต่รัฐไทยในสังคมประชาธิปไตยเราต้องการ

คนที่เข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการคิดพูดและทำต้องเป็นพลเมืองที่ใส่ใจกระตือรือร้น(Active

Cit izen)ต่อปัญหาของชุมชนของสังคมและของประเทศการเสริมสร้างบรรยากาศ

ประชาธิปไตยเหล่านี้เข้าไปสู่สังคมไทยให้มากขึ้นจะช่วยเอื้ออำนวยให้คนไทยได้อยู่ในสังคมที่เปิด

กว้างมีอิสระเป็นสังคมของการเรียนรู้และเจริญปัญญาปราศจากการครอบงำและชี้นำทางความ

คิดแบบเดิมๆการเป็น“เด็กดี”ต้องสามารถที่จะแสดงศักยภาพซึ่งความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง

และพร้อมที่จะแสดงจุดยืนและรับผิดชอบมีความกล้าหาญในทางดีที่เป็นมิตรกับผู้อื่นและส่วน

รวมอีกประการหนึ่งการมีด้านบวกที่เด่นของลักษณะไทยที่ชัดเจนคือความมีน้ำใจความเป็น

มิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นด้านที่สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไม่แตกหัก

รู้จักการประนีประนอมเป็นทางสายกลางที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ใช้เสียงข้างมากมา

ลบล้างเสียงข้างน้อยจนทำให้เสียงข้างน้อยไม่มีที่ยืนในสังคมซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่การมี

อยู่ของเสียงข้างมากย่อมไม่ละเลยต่อเสียงข้างน้อยเพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีใน

ความเป็นมนุษย์อันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย

การมีอยู่ของระบอบประชาธิปไตยจึงอยู่ที่คุณภาพของคนภายใต้ระบอบที่รัฐและระบบการ

ศึกษาได้ออกแบบไว้คุณภาพของพลเมืองจึงเป็นตัวชี้วัดอนาคตประชาธิปไตยซึ่งขึ้นอยู่กับการ

สร้างให้เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงร่วมกันของคนทั้งสังคมด้วยเหตุที่ประชาธิปไตยไม่มีขายและมนุษย์

ก็ไม่มียีนประชาธิปไตยในตัวเองอนาคตประชาชนไทยอยู่ในมือของทุกคนการปฏิรูปการเมือง

และการปฏิรูปการศึกษาควรให้เวลาแก่การพูดถึงการสร้างพลเมืองให้มากที่สุดและกว้างขวาง

ที่สุดเพื่อสร้างพลเมืองในความหมายใหม่ที่ปลอดพ้นจากกรอบเดิมที่เป็นการชี้นำและกำกับจาก

ส่วนกลางจากบนลงล่างแต่ปรับสู่แนวระนาบที่มีเสียงการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดยุทธศาสตร์การ

สร้างพลเมืองของประเทศในสถานการณ์การปฏิรูปทั้งการเมืองและการศึกษาจำเป็นต้องเปิดกว้าง

ด้วยบรรยากาศประชาธิปไตยเพื่อการถกเถียงสาธารณะจากทุกสถาบันทุกองค์กรทุกภาคส่วน

อย่างเข้าใจกระทั่งเกิดพลังเป็นเจตจำนงร่วมกันในทางการเมืองนี่จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญ

ท่ามกลางการแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของพลเมืองด้วยการแสวงหาด้านบวกและนำสู่

การปฏิรูปสังคมอย่างทั่วด้านเพื่อการสร้างนักประชาธิปไตย-พลเมืองใหม่ขึ้นมาค้ำยันระบอบ

ประชาธิปไตยให้เดินไปข้างหน้า
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DevelopmentofChineseCivilSocietyis
facingaNewChallenge
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Abstract

Sincethereformandopeningupstartedintheend
of1970s,Chinesecivilawarenesshasbeenraisedgreatly
andsocialorganizat ionsincludingNGOshavebeen
developedquickly.Thisdevelopmentmaylayafoundation
forsocialdemocratizationinChina.Inpasseddecades
however,thedevelopmentofChineseNGOswasalways
facedwithrestrictionfromgovernment.Mostsocial
organizationscouldnotindependentlyoperatelikerealnon-
governmentorganizations.Unsurprisinglythissituationis
determinedbytheuniquepoliticalsysteminChinathat
author i zestheCommunis tPar tyto leada l l in the
country?ofcauseNGOsmustaccepttheleadershipand
supervisionbytheParty.Thepapertouchesthelatest
developmentoftroublerelationsbetweenNGOsand
governmentbecauseofbanningrecentlytheterm“civil
society”inpublicmedia.Inthiscasethepapertriesto
drawaroutetodemocracyinChina.
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DevelopmentofChineseCivilSocietyis
facingaNewChallenge


Intheearly1990stheterm“civilsociety”wasstillprettynewformostChinese

people.Thereformandopeninguptotheoutsidebroughtaboutnotonlytremendous
economicdevelopment,butalsogreatchangesinthesocietyofChina.Oneofsocial
changeswasthatarelativeindependentsocialforcewasemerginginChinese
society.ThispheromonehadneverappearedinthepastbecauseallChinesesociety
wascontrolledbythegovernment,namelytheCommunistPartyofChinawhich
strictlyfollowedtheprinciplethatthePartyleadsall.Themostimportantmarkofthe
risingofthecivi lsocietyisthatsocialorganizationswerespringinguplike
mushrooms.

ActuallyinChinaNGOsasmostoutsideobserversoftenmentionareveryfew
andtheterm“NGO”hasneverbeenusedofficiallyinChina,insteadtheterm“social
organization”isoftenusedofficiallyandwidely.Terminologywillbediscussedfurther
below.

Before1978,therewereonlyabout6,000so-called‘socialorganizations’in
China.Bytheendof2001,thetotalnumberofsocialorganizationsatalllevels
reached129,000,amongwhich1687arenationalorganizations.Therearealso
82,000privatenon-enterpriseorganizations.Bytheendof2007,thenumberof
registeredsocialorganizationshadreached387,000.Inlightofstatisticsin2011,
registeredsocialorganizationsreached450,000.Thegrowthrateofthenumberof
socialorganizationswasashighas8-10%.1



I.Whydidsomanysocialorganizationsemergeafter
thereform?

Thereformandopeningupin1978broughtaboutgreatchangesinalmost
everyaspectofChinesesociety.Chineseeconomybegantotransitfromaplanned
economicsystemtoamarketeconomicsystem.Inthepastmorethanthreedecades
Chinamadeagreatsuccessineconomicdevelopment.Inbothurbanandruralareas
people’slivingstandardskeeponincreasing.Atthesametime,however,therapid
economicdevelopmenthasalsocausedseriousproblemsandchallengesinChina’s
socialdevelopment.Majorproblemsare:

 1. Environmental degradation 

Duetoitslowcost,coalisstillthedominantenergysource(70%ofallenergy
sources),whichisakeycauseofairpollution.Risingincomesofpeopleledtoa
15%nationalvehiclegrowthrate.Inpursuitofprofits,enterprisesarereluctantto

 1 “SocialOrganization”http://baike.baidu.com/view/183605.htm



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 2 

��การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

adoptwastemanagementsystem,especiallysmallruralindustries,suchaspaper-
making.Moreandmorewaterresourceshadbeenpolluted.Inresourceconservation,
thesituationisnotbetter,especiallyinthelessdevelopedwesternregions.Dueto
unsustainablepractices,deforestation,soilerosionanddesertificationthreatenthe
agriculturallandandaddtotheseverityofnaturaldisasters.Environmentalpollution
andresourcedestructioncausedalotofthreatstoanddamagingofpublicinterests
andpeople’slivingsafety

 2. The disadvantaged and vulnerable groups 

Withdevelopmentofeconomiccompetitioninmarketstheeconomicgap
betweentherichandpoorwasgettingdeeperanddeeper.Thisbiggapalsoexisted
betweentheeastandwestareas,ruralandurbanareas,strongandweakpeople.
Therapidindustrializationandconstructioninurbanareasledtothemassivemigration
fromruraltourbanareas.Thesemigrantsdidn’thavelegalresidencystatusandcould
notenjoythesocialbenefitscityresidentshad.Greatnumberoffarmersinpoor
areasandurbanmigrantsbecamethedisadvantagedandneglectedgroup.Withthe
reformofstateownedenterprisestheresultantmasslaid-offsfurtherincreasedthe
numberofdisadvantagedandvulnerablegroups.Thesepeoplewhogainedhardly
muchcarefromgovernmentswereveryeasilytobecomeelementstoleadtosocial
unrests

 3. The shortage of education resources 

Inthreepasseddecades,China’seducationhaddevelopedveryfast.However,
thegapbetweenthesociety’sdemandforeducationandtheresourcesavailable
remainshuge.Theshortageoffundingwasstillseriousproblemforruralareas,
especiallypoorcountrysideandplaguedChina’seducationsectorformanyyears.With
thelargestschoolagepopulationintheworld,China’seducationexpenditureasa
percentageofGNPhadalwaysbeenmuchlowerthanmostotherdeveloping
countriesbecausegovernmentspaidalotofresourcesoneconomicsectors.Schools
increasinglyreliedontuitionandfeesandprofitsfromschoolownedbusinessesto
generatemorefund.Thisbroughtaboutagreatnumberchildrendroppingoutfrom
school.There’realsodiscriminationsagainstmigrantchildreninreceivingeducation.
Theyhadtopaymuchhigherfeestogetinpublicschoolsthancityresidentsand
meanwhilethelessexpensiveprivatemigrantschoolsdidnothavelegalstatusin
manymajorcities.Educationqualityisalsosignificantlylowerthanpublicschools.2

 2 XiaohuaLiu?“NGOsinChina:AnOverview”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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Facedwiththesepressingsocialproblems,Chinesegovernmentincreasingly
findsitsowncapabilityinsufficienttoaddressthem.Duringthereformperiod,
governmentfiscalrevenueasapercentageofGNPhasbeendecreasingrapidly,from
30.9%in1987to10.8%in1996.Thisgreatlyaffectsthegovernment’sabilityto
providepublicgood.Thegovernmentalsorealizedthatit’snotappropriateforitto
manageallsocialaffairs.Toimproveefficiencyandeffectivenessofthegovernment,
someofitsfunctionshadtobetransferredtosocialorganizations.Asaresult,since
the1990s,Chinesegovernmenthadbeenadvocatinga“smallgovernment,big
society”strategy.Thisstrategymeans,“Thestateonlytakeschargeofmatters,which
thesocietycannotorwillnottakeon,suchasthecourts,police,andpublicservices.
Society,inturn,assumesresponsibil ityfortheothermattersandthepeople
themselveswouldhavetofindsolutionsforsocialproblems.Thecoreofthestrategy
istoexpandthethirdsector(theNGOs)tomobilizeresourcesfromsocietytosolve
socialproblems.Thefunctionaltransitionofthegovernmentandtherisingsocial
needsofsocietyhadformedanimportantsocietalbaseforthedevelopmentof
NGOs.



II.GONGO:NGOwithChinesecharacteristics

Therapiddevelopmentofthecivilsocietyandgrowthofthenumberofsocial
organizationsattractedgreatattentionofbothdomesticandforeignscholarstodo
research.Thefirstquestiontheyarefacedwithisiftheterm“NGO”whichwas
prevalentintheWestissuitabletodescribeso-called“socialorganization”whichwas
usedwidelyinChina.SofarChina’sgovernmentandtheCommunistParty’s
leadershiphaveneverusedtheterm“NGO”,instead“socialorganizations”.Itis
widelybelievedthatthefirstcharacteristicofNGOisthatitisindependentfrom
governments.Thereforetheclosertheorganizationistothegovernment;theless
likelyitistobearealNGO.MostoutsidewatcherstendtodivideChineseNGOsinto
GONGOs(governmentorganizedNGOs)andgrassrootsNGOs.Somealsojudgeby
lookingatwhethertheorganizationtakesabottom-uporatop-downapproachintheir
internaldecisionmaking.Thosetakingbottom-upapproachesareconsideredNGOs;
theothersarenot.Anothermethodofcategorizinganorganizationistolookatits
legalstatus,i.e.iftheorganizationisregisteredwiththeDepartmentofCivilAffairs
asasocialorganization,itisconsideredanNGO.Iftheorganizationisregisteredwith
theBureauofIndustryandCommerce,itisconsideredacommercialentity.
Technically,thosenotregisteredatallareconsideredillegal.

ButgenerallyspeakingitiswidelybelievedthattobeNGOmusthavethree
conditions:first,independentfromgovernment;second,autonomousindecision
makingandthird,non-profitinoperating.

ObviouslythesocialorganizationsthatexistedinChinabeforethereformscould
notbecalledNGObecausetheywerefullycontrolledbythestateandservedthe
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state’sobjectives.Eventodaythiskindofsocialorganizationstillexistswidely.
Everythingtheyneedisprovidedbythegovernment,andactuallythesesocial
organizationsshouldbecalledquasi-officialagencies(orquasi-officialsocial
organization)controlledcompletelybygovernment,onlyunderanameofsocial
organizations,suchasthe“ChinesePeople’sAssociationforFriendshipwithForeign
Counties”underguideoftheMinistryofForeignAffairs.

Moreregisteredsocialorganizationsarebestdescribedasgovernment-organized
NGOs(GONGOs).GONGOs,suchastheAllChinaFederationofYouthandtheAll
ChinaWomen’sFederationarelarge,national-levelorganizations,whichwerefounded
bygovernmentsandreceivemostoffundingfromthegovernment.Theirstaffand
premisesarealsoprovidedbygovernment.Theyarestillkeepingcloserelationswith
governments,andbuttodaytheyareencouragedtobemoreindependentand
autonomousinseekingfunding,organizingactivitiesandpersonnelaffairs.

ManysocialorganizationsbelongtoacademicandprofessionalNGOssuchas
theChinaSocietyofSoutheastAsianStudies.Theyarefoundedbyacademicsand
professionalsandjustfocusontheirownacademicandprofessionalactivities.They
gainverylittlefoundingfromgovernmentandaremuchmoreautonomousthanformer
twosocialorganizationsbuttheymustkeeptheiractivitiesinconsistencewithpolicies
ofgovernmentandtheParty.TheseNGOsaccountforverybigproportionoftotal
numberofsocialorganizations

ThesocialorganizationsmostanalogoustoWestern-styleNGOsareindividual
organizedNGOs.Theyaremoreautonomousthanothers.Theyareusuallyestablished
byacommittedindividual,whohassomepersonalconnectionswiththegovernment.
TheleaderalsohastieswiththeWestandknowswhatadifferenceNGOscanmake
there.TheroleoftheleaderissignificantintheseNGOs.Theyhaveverylimited
personalsandfinancialresourcestobeginwithandtheleadermanagestokeepthe
organizationrunningdespitedifficulties.Theirfundingmainlycomesfromsmallgrants
ofinternationalNGOs,personalsavingsoffoundersandtinycontributionsfrom
members.SinceenvironmentisnotapoliticallysensitiveareaandChinesegovernment
encouragespublicparticipationinenvironmentalprotection.Themostactiveand
influentialindividualorganizedNGOsareintheenvironmentalfield,suchasthe
FriendsofNatureandtheGlobalVillageofBeijing.

InlightofmyresearchcurrentsocialorganizationsinChinacanbedividedinto
fourcategories:first,quasi-officialsocialorganizations;second,GONGOs,third
academicandprofessionalNGOs,andfourth,realNGOs.Itisestimatedthatthefirst
threecategoriesaccountfor95%oftotalnumberofsocialorganizations.Registered
realNGOsonlyaccountfor5%.Additionallythereareagreatnumberofnon-
registeredNGOsinChina.Becauseofvarietyofobstaclesforregistrationtheyarenot
allowedtoregister.Theyareregardedunlawfulbuttheystillcanoperatebasically
withoutintervenesfromgovernmentsbecausemostofthemareverysmallandlocal.
ThiskindoforganizationlooksmorelikeNGO,buttheyarenotprotectedbylaws
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andarealwaysfacedwiththreatsofclosingandbanningbygovernments.The
numberofthiskindofsocialorganizationisverydifficulttocountup.Itisestimated
thatnon-registeredNGOsreach2millionto2.7million.



I I I .WhydoesChinahavesomanygovernment-
organizedandgovernment-controlledNGOsandso
fewreallegalNGOs

ToanswerthisquestionwemustexamineChina’sbasicpoliticalsystem.Inlight
oftheChineseConstitutionnoanyoppositionpartiesorgroupsareallowedtoexist
andtheCommunistPartyofChinaisthesolerulingpartyinthecountry.Allsocial
forcesmustaccepttheleadershipofthePartythereforeitcan’tbeallowedthatany
socialorganizationrepeltheParty’sleadershipandkeepindependent.Aslongas
someorganizationwantstobeindependentfromgovernmentithasbeenconsidered
toviolatethebasicpoliticalprincipleofChinesepoliticalsystem.Thisprincipleis
carriedouttoensurethatnoanypoliticalgroupcanconstitutethreattothe
leadershippositionoftheCommunistPartyofChina.Withrapidlygrowingofsocial
demandswhichcouldnotbemetbygovernments,onlygovernment-organizedor
government-controlledNGOsareencouragedtobeorganized.Atthesametimea
smallnumberofrealNGOsarealsoallowedtoregisterbutthefieldsoftheir
operationareonlyrestrictedtono-politicalandno-sensitivefields,suchasenvironment
protection,povertyrelieveandrescueofdisasters

InordertorestrictestablishmentofrealNGOsgovernmentstakesome
measuresofrestrictionincludinglawsandregulations.Thethemeoftheselawsand
regulationsistocontrolandrestrictNGOs’developmentinChina.

In1989,the“RegulationontheRegistrationandAdministrationofSocial
Organizations”wasadoptedtomeettheneedsofthenewsituationinChina’sNGO
development.In1998,itwasrevisedand“InterimProceduresontheRegistration
andAdministrationofPrivateNon-enterpriseOrganizations”waspromulgated.These
twosetsofregulationswereusedtogoverntheestablishmentandmanagementof
China’sNGOs.AccordingtoChina’s“Regulat ionsontheRegistrat ionand
AdministrationofSocialOrganizations”,aNGOtoregistermustfirstfinda
governmentorPartysponsorandgetthe i rapprova l toregister .After i ts
establishment,thesponsorshouldcontinuetoplayasupervisoryrolebycarryingout
annualreviews,approvingbudgetsandstaffingplans,etc.Thisleadstoadual
managementsystem,whereinboththeregistrationandadministrationdepartmentand
meanwhi lethestateorPartysponsor isresponsib leforNGOregistrat ion,
administrationandroutineactivities.Forinstance,theChina’sSocietyofSoutheast
AsianStudies,anacademicNGO,mustregisterintheMinistryofCivilAffairsand
acceptitsadministrativeleadership,andatthesametimeitalsomustaccept
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professionallysupervisionbyitssponsorunit,theChinaAcademyofSocialScience
whichisgovernmentacademicinstitution.Thissystemstrengthensthegovernment’s
supervision,managementandcontroloverNGOs.ItalsoensuresthatonlyNGOsin
compliancewithgovernmentpoliciesandneedsareabletoregisterlegally.

IfsomeonewantstoestablishaNGOwhichfocusesonsomepoliticalor
sensitivefields,itmaynotfindanygovernmentorthePartysponsorbecausenobody
likestotakeapoliticalriskforitthustheNGOcan’tberegisteredfinally.

Anotherimportantprincipleisthenon-competitionprinciple,whichmeansthat
similarorganizationswiththesamescopeofbusinesscannotexistinthesame
administrativeregion.Thisstipulationprotectsthemonopolyofthoseexisting
governmentorganizedNGOsandlimitstheestablishmentofnewindividualorganized
NGOs.

Accordingtotheseregulations,toestablishasocialorganization,6criteriamust
bemet:Possessionofmorethan50individualmembersor30unitmembers,atotal
ofmorethan50membersarerequiredifasocialorganizationconsistsofboth
individualandunitmembers;possessionofastandardizednameandcorresponding
organizationalstructure;possessionofafixeddomicile;possessionoffull-timestaffs
suitableforitsbusiness;Possessionoflawfulassetsandsourcesoffunding:a
nationalsocialorganizationshallhaveabusinessfundofmorethan100,000Yuan,
whilealocalsocialorganization,andatrans-administrative-districtsocialorganization
shallhaveabusinessfundofmorethan30,000Yuan;possessionoftheabilityto
bearcivilliabilitiesindependently.Theserestrictionsarealwaysobstaclesforsome
NGOstoregister.

UnderthismanagementsystemofNGOsthoseNGOswhichseekindependent
fromgovernmentsandgetridofsupervisionandcontrolbygovernmentsarealmost
unlikelytoberegistered.ThisiswhytherearesomanyGONGOs,andsofewreal
NGOsinChina.



IV.Anewchallengetodevelopmentofthecivi l
societyinChina

RecentlyChina’sNGOsarefacedwithmoredifficulty.AsearlyasJanuarythis
year,thePropagandaDepartmentofCentralCommitteeofthePartyinformedall
mediainChinanottousetheterm“civilsociety”innewsreportsortobuildup
storiesaroundthetopicanymore.Butthisdirectivefromtheauthorityinchargeof
ideologydidnotexplainreasonsforthebanof“civilsociety”.

BymiddleMaythisyear,theanswercameout.ZhouBenshun,General-Secretary
oftheCCP’sCentralCommissionofPoliticsandLawpublishedaarticle“Roadof
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SocialManagementInnovationwithChineseCharacteristics,”inSeekingTruth,a
officialmagazineoftheParty,onMay16ththisyear.Itwarnspeopletobealert
aboutthe“civilsociety.”InthearticleZhouattackstheconceptof“civilsociety”by
callingit“atrapsetbysomewesterncountries”forChina.Hewarnedpeoplenotto
“mistrust,misrepresent”or“fallintothetrap.”Zhoustressesinhisarticle“tointensify
andinnovatesocialmanagement”isnottoletsocietytakeonthegovernments’duty,
buttointensifyrestrictionsonsocialorganizations;nottostressroleofsocial
organizat ionsasthethirdsector,buttobringsocialorganizat ionsintothe
managementsystemundertheleadershipofgovernmentandtheParty.Hecriticizes
somewordingasmistakethatsocialorganizationscanbeidentifiedasthethirdsector
beingindependentfromgovernment.HesaidthatmostNGOsabroadalsohave
governmentbackgroundandareplacedundermanagementofgovernments.3Overall
hebelievesthatsocialmanagementbelongstogovernmentdutyandresponsibility
whilesocialorganizationscanonlyplaysupportiveroleassupplementforgovernment
andfurthermoreundertheleadershipofgovernment.

Givenonlyacceptingtheterm“socialorganization”insteadof“NGO”,banning
theterm“civilsociety”andcallingcivilsocietyas“trap”,wecanclearlyfindthe
leadershipoftheCommunistPartyofChinaismobilizinganewcampaigntoblocka
trendofrapiddevelopmentofcivilsocietyincurrentChina.Sofaritisnotclearyet
iftoopposecivilsocietyhasbeensetasalong-termstrategyornot.Ifso,
democraticreformpromisedbyChineseleaderswillseriouslybefrustrated.



V.WhyistheChineseleadershipreluctanttoaccept
civilsociety?

ToopposecivilsocietyactuallyisimplicatedtoopposeNGO,sinceNGOismain
markofcivilsociety.Iamafraidtherearefollowingconsiderationsbythegovernment
fornotacceptingNGOs.

1.FromthebeginningChineseleadershiphasbeendistrustingso-calledNGOs
whicharealwaysconsideredafactorofWest-styledemocracy.Itisrepeatedagain
andagainthatChinaisdeterminednottoadopttheWest-styledemocracy,and
independenceprincipleofNGOisalsonotinlinewiththeconstitution,thereforeNGO
couldnotbeaccepted.

2.NGOisconsideredasthreattosocialstability.Itisbelievedthatoverhigh
socialdemandsandexpectationsofthepeopleoftenleadstosocialunrestand
instabilityneverthelesstheoverhighsocialdemandsandexpectationsarestirredup
andstimulatedbyNGOsbyholdingpublicactivitiesinhumanrightsprotection,social
welfare,environmentprotection,etc.

 3 http://news.163.com/11/0517/07/7487CPEI0001124J.html
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3.ItisworriedthatNGObecomesdissidentsoranti-governmentorganizations
whichcangraduallyoverturnandunderminetheleadershipoftheCommunistParty.
UsuallydomesticNGOskeptsometiesandconnectionwithinternationalNGOsby
receivingfounding,informationandothersupport.Given“colorrevolution”takingplace
inothercountriesBeijingisalwaysworriedthatforeignhostileforcesuseNGOsto
launchacolorrevolutioninChina.

4.IncreasinglygrowingofpopularityandcontributionsofNGOtocommon
peoplepossiblyweakensthelegitimacyoftheCommunistParty.GenerallyNGOs
directlyserveinterestsofthepeopleandthepublicthereforeNGOscaneasilywin
thepublicwelcome.ThemoreNGOwinsandthemoregovernmentlosesinsome
areas.Ifgovernmentlosesitspopularitytoomuchamongthepeople,theCommunist
Party’slegitimacywillbedeclined.Thereforetoconsolidatetherulingpositionofthe
CommunistParty,governmenttryitsbesttomonopolyallopportunitiestoservethe
people’sinterests.ThatiswhyZhouBenshunsomuchstressthatsocialmanagement
belongstogovernmentdutyandsocialorganizations(includingNGOs)can’ttakeon
governmentduty.Actually,governmentwasplacedinadilemma:ononehandit
understandsthatitsmanagementcouldnotcovereverythingwiththepeople’s
interests;ontheotherhand,itisreluctanttowelcomeNGOstocompetewithit.In
ordertosecurethelegitimacyoftherulingpartypositionthePartyleadershiprather
restrictsdevelopmentofNGOsthansupportsthemtoplaypositiveroleinsocial
management.



V.WhatisChineseroutetodemocracy?

Toraisepublic’scivilawareness,helpNGOsgrowupandpromoteformationof
civilsocietyshouldbearightroutetomaturedemocraticsociety.InChinahowever,
thisroutetodemocracymaynotbepracticablesinceNGOs’developmenthasbeen
restrainedandrestricted.ItisalsodifficultforGONGOstoplaypositiverolein
promotingdemocratization.

WhatistheroutetodemocracywhichisadaptabletoChina?Itisexpected
widelythatChinesedemocratizationshouldstartwithinternaldemocracyinsidethe
CommunistParty.SofartherehasbeennorealdemocracyinsidetheParty.Party’s
electionshavenotbeenfreeandprocessofelectionsiscontrolledcloselybythe
Partyleadershipwithoutcampaignandcompetition.Ineveryelectionofgeneral
secretaryintheNationalPartyCongressalwaysonlysinglecandidateparticipatesin
theelectionwithoutotherstocompete.Partyelectionsatlocallevelsmostlyarethe
same.Party’sinternaldemocracyshouldbeacceptedbytheParty’sleadership
becausethereisnorisktoloserulingpositionnomatterwhowinselection.

IftheParty’sinternalfreeelectioniscarriedout,graduallyimprovedand
perfecteditwillsetupagoodexampleforthepublicandmassandshowthemhow
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topracticedemocracy.WhentheParty’sinternaldemocracyhasbeenpracticedfor
someperiodandenoughexperiencehasbeenaccumulatedtheparty-outsideelection
canbegintobegraduallypopularizednationwide.BythiswayChinesedemocracycan
stepbystepberealizedsmoothlyandpeacefully.

ButhereaquestionisifthePartyreallywantstocarryouttheParty’sinternal
freeelection.IbelievethatthereareatlestthreedrivingforcestopushtheParty’s
internaldemocracy:firstisParty’sinternaldemocraticfactionwhoareactively
promotingtheParty’sinternaldemocraticelection;second,agreatnumberof
intellectualswhohavebasicallyreachedconsensustofavortheParty’sinternal
democracyfirst;third,thegrowingofpubliccivilawareness.Withdevelopmentof
marketeconomyandrisingofpubliceducationlevel,commonpeoplewillbemoreand
moreunderstandingtheirownindependentandequalpersonality,theirrights,interests,
dutyandresponsibilitytosociety.Maturecivilawarenesswhichcan’tbeblockedwill
presentrequirementofdemocracy.Ibelievethatthesethreeforceswillformagreat
pressuretourgethePartytoopentodemocracy,theParty’sinternaldemocracyfirst
atlest.









ความเป็นประชาชนพลเมืองและการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง

Mr. Michael Volpe* 




ส่วนที่1:บทนำ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ก็เพื่อเป็นการอธิบายงานเขียน

วิชาการต่อการทำหน้าที่ประชาชนพลเมืองการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองและการศึกษาการทำหน้าที่การเป็นพลเมือง

แนวทางอันเป็นหลักสำคัญการประชุมของสถาบันพระปก-

เกล้าฯในอันดับต่อไปก็เพื่อที่จะสำรวจวิธีการในการส่งเสริมให้มี

การมีส่วนร่วมในทางพลเมืองและเป็นประชาชนที่มีความ

รับผิดชอบในความเป็นพลเมืองของสังคมมากขึ้นการศึกษาครั้งนี้

จะทบทวนโดยศึกษาพิจารณาผลงานทางวิชาการในหลายพื้นที่

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ซึ่งรวมถึง:

 •การจำกัดความและคำศัพท์เฉพาะทางมีหลายคำจำกัด

ความของความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาสังคมและมีความคิดที่ไม่ลงรอยในวิธี

การที่นำมาใช้จำกัดความมันถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจ

ขอ้ถกเถยีงเหลา่นี้เนือ่งจากการจำกดัความของคำเหลา่นี้

มีผลกระทบต่อวิธีการที่นำไปใช้ศึกษาและการนำไปใช้

อภิปราย

 * PhD.Student,GeorgeMasonUniversity.
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 •ทฤษฎีของความเป็นประขาชนและการมีส่วนร่วมของพลเมืองมีทฤษฎีจำนวนมากเกี่ยว

กับการมส่วนร่วมของพลเมืองและประชาสังคมทฤษฎีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะชี้แจงระบุผล

ประโยชน์ของความมีส่วนร่วมของพลเมืองประชาสังคมและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลที่จะมามีส่วนร่วมในทางประชาสังคม

 •การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพลเมือง,การมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาธิปไตย

งานเขียนวรรณกรรมวิชาการในด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

อธิบายหลายวิธีการที่จะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพในเชิงประชาธิปไตยอย่างไรก็ตาม

นักวิชาการบางท่านโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมของสังคมของประชาชนในบางรูปแบบ

อาจเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย

 •สถานภาพของความมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมืองมีหลายๆมุมมองที่หลากหลายต่อ

สภาพของการมีส่วนร่วมทางพลเมืองทั่วโลกนักวิชาการบางท่านยืนยันว่าระดับความ

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทางประชาสังคมในหมู่เยาวชนจะเท่ากับหรือสูงกว่าคนรุ่นที่ผ่านมา

ขณะทีหลายๆท่านเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางพลเมืองกำลังลดลง

 •การศึกษาทางพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองมีงานเขียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาทางพลเมือของเยาวชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองในเวลาต่อมามีการโต้ เถียงอภิปรายในงานเขียนวิชาการที่ เกี่ยวกับ

องค์ประกอบหลักของการศึกษาทางพลเมืองสามประการคือการศึกษาทางพลเมือง

(ความรู้ทางพลเมืองทักษะทางด้านพลเมืองและการบริการสาธารณะ),ผลกระทบที่

เป็นอิสระและความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ

ขณะที่นักวิชาการบางคนยืนยันว่าความรู้ของพลเมืองมีผลกระทบในเชิงบวกและถือว่า

เพียงพอแล้วนักวิชาการท่านอื่นๆกลับโต้แย้งว่าการบริการสาธารณะเป็นสิ่งเดียวที่ถือเป็นตัวบ่งชี้

ที่น่าเชื่อถือในการมีส่วนร่วมในอนาคตและควรถือให้ป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษาทาง

พลเมือง



ส่วนที่2:คำจำกัดความ

ในการที่จะสำรวจเพิ่มเติมวรรณกรรมงานเขียนทางวิชาการอย่างละเอียดในเรื่องของความ

เป็นประชาชนพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการกำหนด

เงื่อนไขหลักบางประการ

ประชาชนพลเมือง  

ความหมายของความเป็นพลเมืองอยู่หลายความหมายในทางงานเขียนวรรณกรรมทาง

วิชาการคำจำกัดความเหล่านี้แตกต่างกันไปในระดับของความรับผิดชอบและความมีส่วนร่วมของ
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ประชาสังคมที่พวกเขาคาดหวังจากสมาชิกของสังคมมีความหมายที่แคบของความเป็นประชาชน

ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมาย,การออกเสียงลงคะแนนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ

เคารพความเป็นประชาชนพลเมืองสามารถทีจะจำกัดความไว้อย่างกว้างโดยหมายถึงความ

ผูกพันในชีวิตของประชาสังคมและการเมืองและการวิพากษ์วิจารณ์และการดำเนินการในการ

สนับสนุนความยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน(Kahne&Westheimer,2004)นอกจากนี้

ยังมีประเภทกลางของการเกี่ยวข้องของพลเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน

หนึ่งเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นและนำไปสู่การเป็นประชาชนที่ดีเพื่อส่งเสริมสาธารณะที่ดี

หมวดหมู่ของความเป็นพลเมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมทางประชาสังคมที่เป็น

ธรรมชาติและโดยปกติจะมีผลทิ้งไว้ซึ่งการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

และสังคม

ความจำกัดความของความเป็นพลเมืองที่บุคคลหนึ่งนิยามโดยปกติแล้วมักจะเชื่อมโยงไป

กับความคิดเห็นในปรัชญาทางการเมืองของบุคคลนั้นๆนักอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะนิยามความ

หมายของความเป็นพลเมืองในแนวที่แคบในขณะที่ผู้มีแนวคิดแบบหัวก้าวหน้าPROGRESSIVES

รวมคำจำกัดความของแนวความคิดความเป็นพลเมืองไว้ในแง่ของความเป็นธรรมทางสังคมและ

การวิจารณ์ทางสังคม(SocialJusticeAndSocialCritique)วิธีการที่สังคมกำหนดความเป็น

พลเมืองนั้นมีผลกระทบที่สำคัญต่อการศึกษานโยบายและกลยุทธที่สังคมนำมาใช้เพื่อส่งเสริม

ความมีความเกี่ยวร่วมของพลเมือง

การมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมือง 

การเกี่ยวร่วมหรือการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองนั้นหมายถึงงานกิจกรรมอาสาสมัคร

ทีได้รับการจัดเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้อื่น(VerbaและNie,1972)ซึ่งรวมไป

ถึง”การบริจาคปัจจัยทรัพยากรประเภทต่างๆแก่บุคคลกลุ่มคนองค์กรหรือสมาคมใดๆแต่ละ

กลุ่มสมาคมหรือองค์กร”(EtAlMcbride.2006)การมีส่วนร่วมของพลเมืองจะแตกต่างจาก

พฤติกรรมสาธารณะชนิดอื่นๆเนื่องจากมันถูกมุ่งเน้นไปยังการส่งเสริมการทำสาธารณประโยชน์

และเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรสาธารณะ(Wuthnow,1991)

กิจกรรมต่อสังคมของพลเมืองไม่จำเป็นต้องหมายความว่ากิจกรรมนั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้อง

กับพรรคการเมือง(Nonpartisan)ในความเป็นจริงการเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มพวก

ในทางการเมืองนั้นโดยมากจะได้รับการสนับสนุนภายในองค์กรประชาสังคมการศึกษาพบ

ว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นถือเป็นการเมืองโดยธรรมชาติทั้งนี้เนื่องจากคนแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองของพวกเขาและหยิบยกสาเหตุทางการเมืองของพวกเขาผ่านช่องทางประชา

สังคม

“มุมมองทั่วไปก็คือการเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและประโยชน์ของตนเองเป็นภาพสะท้อน

ของการต่อสู้ที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”(EtAlJenkins.

2003)
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ความผูกพันทางการเมืองหมายถึงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการและการตัดสินใจ

ของสาธารณะในทางนิติบัญญัติการเลือกตั้งและในทางกฎหมายตุลาการนิยามทั่วไปของ

ความผูกพันทางการเมืองคือ“กิจกรรมที่มีเจตนาหรือผลของการกระทำที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลไม่ว่า

โดยตรงโดยมีผลกระทบต่อการทำหรือการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะหรือโดยอ้อมโดยที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกของผู้ที่กำหนดนโยบายเหล่านี้”(Verba,SchlozmanและBrady1995)

พฤติกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนและกิจกรรมสังคมอาสาสมัครการเป็น

สมาชิกในกลุ่มทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อพรรคการเมืองหรือสาเหตุทางการเมืองและให้บริการต่อ

คณะลูกขุน(EtAlMcbride.2006)บางรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดขึ้นผ่าน

ช่องทางสถาบันอย่างเป็นทางการเช่นการลงคะแนนและการรณรงค์อย่างไรก็ตามแนวการ

ปฏิบัติของการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่น

การเข้าถึงชุมชน,การติดต่อกับผู้นำชุมชนและมีส่วนร่วมในการคว่ำบาตรหรือการประท้วง

(Brady,1999)

มีความแตกต่างบางอย่างที่สำคัญต่อวิธีการที่การมีส่วนร่วมของพลเมือง  
ถูกกำหนด  

หนึ่งในนักวิชาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองโรเบิร์ต

RobertPutnam(2000),ได้ให้มุมมองการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองว่าเป็นการร่วมเป็น

อาสาสมัครในองค์กรและสมาคมที่ทำหน้าทีในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเคร่งครัดตั้งแต่

กิจกรรมโบว์ลิ่งลีกจนไปถึงกลุ่มผู้ค่อยจับตาเพื่อชุมชน,ชมรมหนังสือบริดจ์คลับฯลฯคนอื่นๆ

ถือการมีส่วนร่วมต่อสังคมของพลเมืองดังการกินความครอบคลุมถึงรูปแบบความผูกพันและมี

ส่วนร่วมที่เป็นรูปแบบที่ไม่เกี่ยวกับและเกี่ยวกับทางการเมือง(Mcbride,2006)

นักวิชาการบางคนยืนยันว่าขณะที่ทั้งสองแนวคิดอาจจะแตกต่างในแนวความคิด,เส้นแบ่ง

ระหว่างสองแนวคิดดูจะเบลอมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเห็นขัดแย้งไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่ควรจะถูก

ติดป้ายว่าเป็นการมีส่วนร่วมของพลเมืองมุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสอง

ค่ายค่ายหนึ่งโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองกินความไปถึงการทำกิจกรรมสาธารณะทั่วไป

(รวมถึงการเดินหรือวิ่งเพื่อการกุศล,ปิกนิก,โบว์ลิ่งคลับฯลฯ“(Putnam,2000)กลุ่มอื่นๆมอง

กิจกรรมอาสาสมัครเฉพาะในกิจกรรมการอาสาสมัครในองค์กรที่ทำส่งผลทางการเมืองเช่น

กลุ่มสิ่งแวดล้อม,องค์กรต่อต้านการทำแท้ง,หรือองค์กรเผยแพร่คริสเตียนท้องถิ่นที่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของพลเมือง(JamesYouniss,Interview,6พฤษภาคม2011)



ส่วนที่3:ทฤษฎีความมีส่วนร่วมของพลเมือง

ทุนการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากตั้งแต่หนงัสอื

ของRobertPutnamที่มีอิทธิพลชื่อว่าBowlingAloneปี2000ที่ เขาได้ชี้ ว่าการมี

สว่นรว่มในสงัคมของประชาชนในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ไดล้ดลงเมือ่เทยีบกบัคนยคุรุน่กอ่นหนา้
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โดยหนังสือPutnamนำไปสู่การอย่างมีนัยสำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองหลายๆมุมมองในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคมระบุครอบครัวเพื่อนชุมชนท้องถิ่นและบรรทัดฐานและ

ค่านิยมของสังคมในวงกว้างเป็นอิทธิพลที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของพลเมืองมันส่งผลให้เกิด

การเชื้อเชิญเพื่อนบ้านหรือเพื่อนคนอื่นๆให้มีการเข้าร่วมหรือบริจาคเงินหรือการที่ผู้ปกครอง

ส่งผ่านความรักในการมีส่วนร่วมในประชาสังคมของพวกเขาไปยังบุตรหลานของพวกเขานอกจาก

นี้ยังอาจรวมถึงกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบและเสรีภาพที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญที่ช่วยทำให้

การขัดเกลาประชาชนสู่สิทธิและความคาดหวัง(TheRightsAndExpectations)ของพลเมือง

ทฤษฎีทางวัฒนธรรมทำการสำรวจการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมบรรทัดฐานและค่านิยม

และความมีส่วนร่วมของพลเมืองแนวคิดก็คือเมื่อบรรทัดฐานและค่านิยมที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม

ของประชาสังคมได้ถูกบ่งชี้โปรแกรมและนโยบายจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่า

เหล่านี้ในหมู่ประชาชนนอกจากนี้พวกนักทฤษฎีทางวัฒนธรรมยังมองไปที่กระบวนการของการ

ขัดเกลาทางสังคมที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของพลเมืองมากขึ้นพวกเขามองค่านิยมที่ถูกส่งผ่านใน

ระหว่างเพื่อนและจากพ่อแม่แก่เด็กรวมทั้งวิธีารมีส่วนร่วมของประชาสังคมก่อนหน้านี้ที่นำไปสู่

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในอนาคตทฤษฎีทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังสำรวจความเชื่อมโยง

ระหว่างเหตุการณ์ที่จุดประเด็นเช่นสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์9/11,การเปลี่ยน

ค่านิยมและระดับความผูกพันการมีส่วนร่วมของพลเมือง(Metz&Youniss,2003)

ทฤษฎีวงจรชีวิตของการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้โต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมผูกพันนั้นขึ้น

อยู่กับช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งคนที่อายุน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอาสาสมัครในจำนวนที่สูงขึ้น

จนเมื่อเข้าถึงวัยรุ่นตอนปลายและยุค20ตอนต้นณจุดนี้การมีส่วนร่วมของพลเมืองจะลดลง

และยังคงลดลงจนถึงวัย20และวัย30โดยในช่วงวัย40การเกี่ยวพันทางสังคมของพลเมือง

จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและจะถึงจุดที่มีความนิยมสูงสุดในช่วงกลางวัย40หลังจากวัย40จะมี

การลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวัย60หลังจากนั้นก็จะมีการลดลงสม่ำเสมอตลอด

วัย60sและ70sตอนปลายบรรดาทฤษฎีวงจรชีวิตกล่าวว่าความผันผวนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอายุที่

ชื่อมต่อกับช่วงเวลาว่างของบุคคลคนนั้น

ในช่วงวัย20และวัย30การมีส่วนร่วมในสังคมของประชาชนจะลดลงเพราะพวกเขา

ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างตัวเองในอาชีพของตนและยังต้องดูแลเลี้ยงดูลูกเล็กGlaeser,Laibson

และSacerdote(2000)พบว่าลักษณะเส้นโค้งของวงจรชีวิตของการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น

อาจจะมีรูปร่างระฆังแทนด้วยว่าวัยกลางคนเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ใน

วัย20หรือมากกว่า60

นักทฤษฎีที่ใช้ทฤษฎีทรัพยากรเป็นพื้นฐานนั้นแย้งว่าการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่คนคนหนึ่งมีอยู่ทรัพยากรเหล่านี้รวมถึงเวลาเงินและทักษะที่จำเป็นในการ
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มีส่วนร่วมในทางสังคมYounissและYates(1997)ชี้ว่า“ในขณะที่มันเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจัย

อื่นๆอาจผลักดันให้ใครบางคนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมตัวอย่างเช่นความสนใจและความ

เข้มข้นของการเกี่ยวโยงกับกลุ่มพรรคการเมืองนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อให้ข้ามไประหว่าง

ความสนใจและการปฏัติการขาดแคลนทรัพยากรบ่อยครั้งมักจะได้รับการอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลว่า

อัตราการมีส่วนร่วมของพลเมืองต่ำกว่าในหมู่คนยากจนเมื่อเทียบกับในหมู่ชนชั้นกลางและ

คนร่ำรวย

การศึกษาหลายๆประเภทได้ชี้ให้เห็นว่าคนยากจนไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากพวกเขามักจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อที่จะหาเงินได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว

ของพวกเขานอกจากนี้ยังต้องใช้การขนส่งสาธารณะและอยู่ห่างไกลจากสถานที่ของการจ้างงาน

ซึ่งส่งผลต่อการลดจำนวนเวลาที่สามารถมีส่วนร่วมในแง่ประชาสังคม

ทฤษฎีโครงสร้างความผูกพันมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นได้แย้งว่าโครงสร้างของรัฐ

เศรษฐกิจสังคมและสภาพสังคม,และโครงสร้างระบบโลกทั้งหมดนั้นมีผลกระทบกับจำนวนของ

สมาคมและองค์กรประชาสังคมที่ เกิดในงานศึกษาความมีส่วนร่วมของพลเมืองในช่วง

ประวัติศาสตร์ช่วงต้นSkocpol(1999)ได้สรุปว่าเพื่อให้สมาคมอาสาสมัครต่างๆเพิ่มจำนวน

ขึ้นนั้นอย่างน้อย20%ของประชากรชายวัยผู้ใหญ่ต้องมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ

นอกเหนือจากการเกษตรเพื่อให้พวกเขามีเวลาว่างมากพอที่จะมีส่วนร่วมทางการเป็นพลเมือง

เธอยังระบุถึงจุดพลิกผันอันนึ่งซึ่งกลุ่มสมาคมอาสาสมัครที่มีจำนวนน้อยนั้นได้กระจายระเบิดออก

เป็นองค์กรต่างๆในแทบทุกประประเภทเธออธิบายว่าจุดเปลี่ยนนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลาย

ประการกล่าวคือรูปแบบการแพร่กระจายของสมาคมอาสาสมัครและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

กิจกรรมที่สำคัญเช่นสงครามกลางเมืองของชาวอเมริกันรวมถึงสงครามเวียดนามและเหตูการณ์

9/11ได้เล่นบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งยวดในความสัมพันธ์สมาคมของพลเมืองใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาโครงสร้างของรัฐบาลยังมีผลกระทบต่อรูปแบบและจำนวนของสมาคม

(Skocpol&Fiorina)

การศีกษาเพื่อสร้างพลเมือง (CIVIC EDUCATION) 

ทฤษฎีพลเมืองศึกษาเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองศึกษาและต่อมาการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง,และวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมทางพลเมือง

การศึกษาจำนวนมากได้เสนอว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและกระบวนการบริการสาธารณะ

ได้ทำให้ระดับการมีเข้าร่วมกิจกรรมของพลเมืองสูงขึ้นในภายหลังทฤษฎีได้ระบุถึงปัจจัยทางการ

ศึกษาหลายประการที่ขับดันการศึกษาการมีส่วนร่วมของพลเมืองสิ่งเหล่านี้รวมถึงหลักสูตร

การเรียนการสอนรูปแบบการสอน,บริบทของครอบครัวและบริการการเรียนรู้โดยมีสาม

องค์ประกอบของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองนั่นคือการเพิ่มพูนความรู้ของระบบการเมืองและ

ขั้นตอนกระบวนการการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นประชาสังคมและการให้

โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพลเมืองเทศบาลและสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการมี

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

ความสนใจจำนวนมากในเชิงวิชาการได้มุ่งเน้นที่จะสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองการเป็นประชาชนของสังคมและประชาธิปไตยมุมมองกระแสหลักในงานเขียน

วิชาการนั้นคือการมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีสุขภาพดีการมีส่วนร่วมผูกพันของพลเมืองได้เอื้อประโยชน์ต่อระบอบ

ประชาธิปไตยในหลายๆด้านรวมทั้งการเป็นทางสู่การให้ใช้สิทธิของพลเมืองเป็นโรงเรียนเพื่อ

ประชาธิปไตยเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเพื่อคอยจับตากิจกรรมของรัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่

จำเป็นมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้จัดหาเป็นผู้สนับสนุนความมุ่งมั่นเพื่อชุมชนและเป็นวิธีหนึ่งที่ถือ

ป็นตัวแทนของผลประโยชน์ส่วนรวม

Putnamและนักวิชาการท่านอื่นๆได้แย้งว่าระบอบประชาธิปไตยที่สดใสจำเป็นต้องใช้

การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระดับที่สูงขณะที่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองและประชาสังคมนั้นน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย

นักวิชาการบางท่านแย้งว่าบางรูปแบบของการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นกลับเป็น

การมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ต่อต้านประชาธิปไตย 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ถูกกำหนดว่าเป็นสิทธิและความรับผิดชอบในทาง

รัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมของพลเมืองถือเป็นนำไปบฏิบัติการใช้สิทธิของตนเป็นในฐานะพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยองค์กรประชาสังคมได้เปิดช่องทางในเชิงสถาบันให้กับประชาชนเพื่อที่

จะใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งจะมีอิทธิพลแลส่งผลต่อชีวิตทางสังคมและการเมืองผู้คนเข้าร่วมสมาคมที่มี

การจัดหาทรัพยากรองค์กรและโอกาสในการใช้สิทธิในการรวมตัวกันในการยื่นคำร้องทุกข์ใน

การแสดงออกและการพูดอย่างเสรีการใช้สิทธินี้เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่แสดงให้เห็นถึงความ

ผูกพันการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อประชาธิปไตย

การมีส่วนร่วมของพลเมืองจะช่วยให้ประชาชนพัฒนาทักษะและความสามารถมากขึ้นเพื่อ

ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในทางการเมืองสมาคมอาสาสมัครได้ถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะส่ง

ผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยเพราะพวกเขามีการก่อตั้งตาม

ลักษณะองค์กรที่คล้ายคลึงกัน

ลักษณะภายในองค์กรของสมาคมมักจะคล้ายกับรัฐบาลประชาธิปไตยทั้งในโครงสร้างและ

กระบวนการการทำงานซึ่งจะมีตัวแทนที่ได้รับเลือกดำเนินงานเพื่อที่จะดำเนินงานแต่ละวันและ

ดูแลประเด็นสำคัญขององค์กรโดยได้รับเลือกจากสมาชิกพวกเขาช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนใน

วิธีการและเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังช่วยคนในการพัฒนา

ทักษะขององค์กรเพื่อที่จะใช้งานในทางการเมืองสุดท้ายนั้นสมาคมย่อมมีกฎหมายพิธีกรรม

และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเป็นสาธารณรัฐ,ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยระบบสาธารณรัฐนิยม(Republicanism)ได้สร้างความสำคัญของกลุ่มประชาชนที่
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อาศัยพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ,เข้าใจสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองและการมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขันในการเมือง(Skocpol&Fiorina,1999)

ภาคประชาสังคมที่แข็งแกร่งสามารถกดดันให้รัฐบาลตอบสนองและมีความรับผิดชอบได้ดี

กว่าประชาสังคมสามารถรวมกลุ่มและติดต่อสื่อสารความสนใจต่างๆและใช้ฟังก์ชั่นขององค์กร

เช่นการประชาสัมพันธ์และการหาเสียงสนับสนุนเพื่อที่จะมีผลต่อการกระทำของรัฐบาลในลักษณะ

ที่เป็นไปตามคำนิยามของกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรและความ

เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างใกล้ชิดในขณะที่ปัจเจกชนแต่ละบุคคล

ที่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างและความรู้ที่จะคอยสอดส่องการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหน้าที่ของการรวมกลุ่มและการเป็นมืออาชีพของกลุ่มประชาสังคมยังช่วยให้พวก

เขาส่องไฟไปยังกิจกรรมของรัฐบาลได้ดีและยังเป็นการเคลื่อนระดมสมาชิกภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

องค์กรพลเมืองทั้งหลายยังช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายในความสามารถของรัฐบาล

ในการให้บริการสาธารณะตัวอย่างเช่นกลุ่มต่างๆท้องถิ่นอาจกลายเป็นผู้ตอบรับแรกๆในช่วง

ภาวะฉุกเฉินเพื่อให้บริการดับเพลิงประชาสังคมในฐานะป็นผู้ให้บริการยังถูกใช้ในสถานการณ์

การพัฒนาในประเทศช่วงหลังความขัดแย้งและประเทศด้อยการพัฒนาที่รัฐบาลมีปัญหาในการ

สร้างกฎของกฎหมายหรือขาดแคลนทรัพยากรในการให้บริการสาธารณะในสถานการณ์เหล่านี้

ประเทศผู้บริจาคและหน่วยงานต่างๆหันมาพึ่งองค์กรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

เช่นอาหารและที่พักสำหรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยการฝึกอบรมงานชุมชนการศึกษาวิธีการป้องกัน

โรค,การศึกษาทั่วไปและอื่นๆ

มีความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพลเมือง,ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันและความเป็นประชาธิปไตยPutnamแย้งว่าสถาบันประชาธิปไตยจะพักพิงบนชุมชน

ประชาสังคมที่เข้มแข็งแนวความคิดของPutnamในชุมชนเครือข่ายประชาสังคมได้นำมาซึ่ง

ความหนาแน่นของเครือข่ายของกลุ่มสมาคมต่างๆที่สร้างขึ้นในแนวขนานบนเครือข่ายของความไว้

วางใจและความพึ่งพาอาศัยกันในวงกว้างเมื่อการที่ประชาชนไล่ตามความสนใจของพวกเขาเอง

ภายใต้กรอบของประโยชน์สาธารณะในวงกว้างเมื่อปัจเจกชนแสดงออกถึงระดับความไว้วางใจ

และความพึ่งพาอาศัยกันที่มีระดับสูงพวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนไปในในทางศีลธรรมและ

เพื่อประเทศชาติ,เพื่อสร้างกลุ่มร่วมกันและสร้างความสนใจร่วมเพื่อที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นแก่

ชุมชน(Armony,2004)

บางการศึกษาได้นำมุมมองที่แตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมและ

ประชาธิปไตยในการศึกษาของArmony(2004)ในการมีส่วนร่วมของพลเมืองเขาได้วิพากษ์

ถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่กล่าวถึงทุกรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเขาได้

โต้แย้งให้เหตุผลโดยใช้กรณีศึกษาของสาธารณรัฐไวเมอร์weimerในประเทศเยอรมนีและการ

เคลื่อนไหวต่อต้านของการขจัดการแบ่งแยกสีผิวในปี1960(Desegregation–1960),กลุ่ม

ประชาสังคมที่จริงก็อาจเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยหากพวกเขามีการมุ่งเน้นไปที่การต่อ
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ต้านสิทธิความเท่าเทียม(Anti–Egalitarian)หรือการต่อต้านการก่อสร้างสถาปนา,หรือถ้า

พวกเขาเป็นนิยมการกีดกันและนิยมการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติArmonyชี้ให้เห็นว่า,กลุ่มและ

การเคลื่อนไหวที่สนับสนุนให้การบ่งแยกปฏิบัติไม่ว่าทางเชื้อชาติ,ชาติพันธุ์หรือศาสนาจะมีผลต่อ

การประกันสิทธิส่วนบุคคลของระบอบประชาธิปไตยกลุ่มสิทธิมนุษยชนพลเมืองที่ส่งเสริมวาท

กรรมต่อต้านระบบที่มีOvertonesรุนแรงจะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับ

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเสียหายหรือClientelisticกับรัฐจะมีผลทางกฎหมาย

ของการตัดสินใจและหลักการของความโปร่งใสและ.”armonyโต้แย้งต่อต้านกับแนวคิดของ

Putnamและแนวความคิดแคบๆอื่นของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมืองว่า

ถึงอย่างไรมันถือป็นประโยชน์เสมอเขาหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มองว่าาเป็นข้อยกเว้นที่สะดวก

ของกรณีที่ชัดเจนของประชาสังคมเชิงลบจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคม

และประชาธิปไตย

ประชาสังคมถือเป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่งเสริมสันติภาพและความ

สามัคคีของสังคมกลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มได้ร่วมประชาชนให้มีส่วนในการแผ่ขยายทั่งถึงในสาย

เชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนการเป็นสมาชิกที่มีความหลากหลายที่นำมาซึ่งสมาชิก

ที่มาจากที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน

กลุ่มคนเหล่านี้ส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจผ่านการศึกษาการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการส่งเสริมความอดทนและการ

ยอมรับต่อผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในแอฟริกาใต้,ความอดทนยอมรับทางศาสนาในประเทศ

ฟิลิปปินส์,การสร้างความสงบในประเทศโกตดิวัวร์และการนับถือหลักพื้นฐานทางศาสนาใน

ปากีสถานกิจกรรมเหล่านี้จะเสริมสร้างประชาธิปไตยผ่านการส่งเสริมของความทนยอมรับและ

การแก้ปัญหาอย่างสงบในความขัดแย้งทางสังคม

ในขณะที่บางรูปแบบของการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาสังคมบางกลุ่มนั้นถือเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างชัดเจนประโยชน์ของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

เพื่อประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงนั้นก็มึความแตกต่างหลากหลายออกไปสิ่งเหล่านี้ได้จัดนัยยะ

ที่สำคัญสำหรับประชาชนในการแสดงออกทางความคิดของตัวเองในประเด็นการเมืองและประเด็น

สำคัญทางสังคมนอกจากนี้ยังช่วยในการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรัฐบาลและ

ส่งเสริมคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยผ่านการจัดโครงสร้างวิธีการและความเชี่ยวชาญของ

องค์กรเหล่านี้พวกเขาส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองจากรัฐบาลมากขึ้นและยังส่งเสริมให้มีความ

โปร่งใสผ่านการจับตาสอดส่องและเป็นการสร้างแรงกดดัน

นอกจากนี้ประชาสังคมยังก้าวเข้าไปช่วยจัดการให้บริการทางสังคมที่จำเป็นมากในกรณี

ที่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐสุดท้ายนั้นภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ช่วยรวบรวมและสื่อสารความสนใจของประชาสังคมและช่วยในการสร้างพันธสัมพันธ์ในความไว้

วางใจและความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนที่จะนำไปสู่การลดการทุจริตและความ

ขัดแย้งทางสังคมให้น้อยลง



�4 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 2

 

ส่วนที่5:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง

มีหลายปัจจัยที่หลายคนเชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองปัจจัยหลักๆ

สามารถแบ่งออกได้เป็น7ประเภท:ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม(รายได้และทรัพยากร)ปัจจัย

ด้านครอบครัวและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจัยทด้านช่วงวัยของชีวิต,โครงสร้างระดับมหภาคและ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาทางพลเมือง,ประสิทธิภาพของโรงเรียนและกลุ่มเพื่อนและจัดหา

งานขององค์กร

การศึกษาได้ระบุความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรายได้และระดับความมีส่วนร่วมของ

พลเมืองรายได้ยิ่งสูงบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในทางพลเมืองมากยิ่งขึ้นผู้ที่มาจาก

ชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าไม่มีเวลาและทรัพยากรทางการเงินที่จะลงทุนหริอใช้ไปเพื่อ

สิ่งที่ดีขึ้นต่อชุมชนทุกช่วงเวลาและพลังงานของพวกเขาได้นำไปใช้เพื่อหารายได้ให้เพียงพอที่จะ

ใช้จ่ายหนึ่งในการศึกษาของประชาชนที่มีรายได้น้อยและการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยยูนิส

และเยส(Youniss&Yates,1997),ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความท้าทายหลายประการใน

การดำเนินการร่วมมือของพลเมืองซึ่งรวมไปถึงการที่ไม่มีเวลาว่าง(สิ่งนี้ถูกฝังรากไปในความ

จำเป็นต่อคนยากจนที่จำต้องทำงานหลายอย่างเพื่อชิวิตรอด)ปัญหาการดูแลครอบครัวและ

ประเด็นปัญหาการหย่าร้างและปัญหาเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงเช่นเพื่อนบ้านที่สร้างปัญหา

การขาดแคลนกลุ่มชุมชนหรือปัญหาการเดินทางขนส่ง

งานเขียนเชิงวิชาการยังได้มีการระบุว่าครอบครัวและพื้นบ้านใกล้เคียงถือเป็นอิทธิพล

สำคัญต่อระดับความมีส่วนร่วมทางสังคมของแต่ละบุคคลคนหนุ่มสาวที่มีสมาชิกในครอบครัว

(โดยเฉพาะพ่อแม่)ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางพลเมืองและที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีระดับความเกี่ยว

ร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองสูงก็จะมีแนวโน้มที่ตัวเองจะมีส่วนร่วมทางพลเมืองสูงไปด้วยเมื่อ

เป็นผู้ใหญ่มีผลจากเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงก็ได้รับการเชื่อมผูกกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

เช่นความเป็นเจ้าของบ้านการวิจัยแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่สูงขึ้นในความคล้ายคลึงกันในกลุ่มการ

เป็นสมาชิกในสมาคมเจ้าของบ้านและสมาคมครูผู้ปกครองอิทธิพลของเพื่อนบ้านพื้นที่ใกล้เคียง

ยังได้รับการเชื่อมโยงไปสู่ความคิดของคนที่มีจิตใจดียวกันซึ่งมักจะมีส่วนร่วมในทางพลเมืองมาก

ยิ่งขึ้นในการสำรวจความมส่วนร่วมของพลเมืองผ่านการสังกตุที่พักสำหรับคนไร้ที่อยู่ของโบสถ์

เมืองนิวยอร์คซิตี้,โรเบิร์ตโอกิลวี่(RobertOgilvie,2004)กล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่คนร่วม

เป็นอาสาสมัครในที่พักสำหรับคนไร้ที่อยู่อาศัยก็เนื่องมาจากพวกเขาได้รับการชักชวนจากคนที่ร่วม

ไปโบสถ์คริสตจักรด้วยกันหรือผู้ที่อยู่ในครอบครัวของพวกเขาที่ได้เข้าร่วมโดยได้ผ่านการรับ

สมัครหรือผู้นำในการเข้าร่วมเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างต่อคนอื่นๆ

ประชาชนมีส่วนร่วมทางพลเมืองของสังคมมากขึ้นเมื่อพวกเขาเป็นวัยรุ่นและอีกครั้งในวัย

40และ50ปีและลดลงมากในระดับชัดเจนในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ

รวมถึงสาเหตุมาจากประกอบอาชีพและทางครอบครัวเป็นต้นในช่วงวัยนี้มีความต้องการจาก

หน้าที่การงานและภาระทางครอบครัวอยู่ในจุดที่สูงสุดแม้ว่าบางกลุ่มได้ยืนยันว่าคนในวัย30

และวัย40นั้นมีส่วนร่วมทางพลเมืองน้อย,ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ยืนยันว่าไม่มีการลดลงอย่างยิ่งยวด
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ในการมีส่วนร่วมทางพลเมืองแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเพราะในช่วงเวลานี้ประเภทของภารกิจใน

ด้านพลเมืองแค่มีการเปลี่ยนแปลงโดยแทนที่จะการมีส่วนร่วมโดยตรง,คนในวัย30และวัย40

มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมทางพลเมืองผ่านทางกิจกรรมของบุตรหลาน

การศึกษาได้ระบุโครงสร้างการศึกษาของรัฐและเศรษฐกิจ,ลักษณะของกิจกรรมของรัฐและ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมและรัฐและรัฐอื่นๆในระบบโลกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลจำนวนและ

โครงสร้างขององค์กรภาคประชาสังคม(Skocpol,1999)นักวิชาการหลายท่านเห็นว่าช่วงที่มี

การรวบอำนาจของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและการปกครองแบบระบบเจ้าขุนมูลนายจำนวนขององค์กร

ประชาสังคมและการขยายระดับความมีส่วนร่วมทางพลเมืองนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้

เนื่องจากรัฐได้รวบแทนการทำกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรอาสาสมัครก่อนหน้านี้โรงทาน

สำหรับคนยากจนและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดเป็นเพียงบริการสองประเภทที่มีการจัดการ

โดยรัฐในบางคราวและบ้างก็โดยองค์กรภาคประชาสังคมSkocpolให้เหตุผลว่าเพื่อให้ภาคประชา

สังคมผลิบาน,โครงสร้างของเศรษฐกิจควรจะการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นชนบทและ

เกษตรกรรมเป็นหลักมาสู่การเป็นส่วนผสมระหว่างเมืองและชนบทเป็นตัวตั้ง(ทางการประกอบ

อาชีพและทางด้านอุตสาหกรรม)กลายเป็นเมืองยิ่งขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเช่น

การเติบโตของพวกชนชั้นกลางที่ได้เป็นการอนุญาตให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กันมาก

ขึ้นและมีเวลาว่างและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร

ในสมาคมต่าง

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางพลเมืองสามารถทำให้การมีส่วนร่วมทาง

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

Youniss,2003)ผลกระทบจากการศึกษาของพลเมืองนั้นมีผลกับการมีส่วนร่วมทางพลเมืองนั้น

ขึ้นอยู่กับชนิดของหลักสูตรที่ใช้และรูปแบบการสอนและวิธีการ(Kahne&Sporte,2008)ใน

รูปแบบและวิธีการรวมถึงการเปิดอภิปรายในชั้นเรียนในหัวข้อการใช้แบบจำลองหรือสถานการณ์

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการให้บริการการเรียนรู้ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดผลในชุมชนในการศึกษา

อันสำคัญของการศึกษาของพลเมือง,YounissและYates(1997)พบว่าแม้ในหมู่เด็กด้อย

โอกาสในเขตเมืองชั้นในโรงทานสำหรับคนยากจนพวกเขาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

ในนั้นสามารถเพิ่มความเข้าใจในการเป็นพลเมืองของพวกเขา,เสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็น

พลเมืองและนำไปสู่ความตระหนักที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมทางพลเมือง

“การมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในกิจกรรมพิเศษ จะมีการ

เชื่อมโยงต่อเนื่องจากทการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ที่ในภายหลังมีผลให้เขาร่วมมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับประชาสังคมและทางการเมือง”(Youniss&Yates,1997)

พวกเขาพบว่าการศึกษาของพลเมืองสามารถเอาชนะปัจจัยรายได้ปัจจัยครอบครัวและ

ปัจจัยเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เป็นเบื้องหลังในการยับยั้งการมีส่วนร่วมทางพลเมืองในหมู่คนยากจน

ซึ่งผลการวิจัยจากการศึกษานี้อีกประการหนึ่งคือการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองแค่เพียง

อย่างเดียวมีผลกระทบเล็กที่มีผลที่ดีที่สุดต่อความมีส่วนร่วมผูกพันในภายหลัง
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มีการอภิปรายในงานเขียนบางส่วนว่าการอภิปรายในชั้นเรียนจะเพียงพอที่จะผลักดันการมี

ส่วนร่วมทางพลเมืองหรือไม่หรือในการบริการการเรียนรู้(ส่วนร่วมในการบริการชุมชน)จะ

เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงว่าการอภิปรายทางพลเมืองมีความพอเพียงหรือ

ไม่ในการเป็นเป้าหมายของการศึกษาของพลเมืองYounissและYates(1997)ยืนยันว่าบริการ

สาธารณะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเพราะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางการเมือง-

ศีลธรรมของเยาวชนพวกเขายืนยันว่าบริการสาธารณะมีความสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของ

พลเมืองและต่อมาส่งเสริมประชาสังคมชุมชนภายหลังเพราะมีการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่าง

เยาวชนที่ต้องการจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเพื่อให้รูปร่างอัตลักษณ์ของตนเองและสังคม

ที่กว้างขึ้นที่ซึ่งพวกเขาได้เสาะหาความหมาย

KahneและSporte(2008)พบว่าในทั้งสามองค์ประกอบที่เป็นไปได้ในการศึกษาของ

พลเมืองนั้น,การเรียนรู้ด้านการบริการถือเป็นตัวคาดคะเนที่แข็งแกร่งของความมีส่วนร่วมทาง

พลเมืองรุ่นในภายหลัง

ประสิทธิภาพของโรงเรียน 

KhanและSporte(2008)ระบุความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างความเคร่งเครียดของ

ครอบครัวต่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของพลเมืองพวกเขาพบว่ายิ่ง

เด็กในครอบครัวมีความเคร่งเครียดต่อผลทางการเรียนเด็กๆในครอบครัวเหล่านั้นจะมีแนวโน้ม

น้อยลงที่จะมีส่วนร่วมทางประชาสังคมซึ่งความสัมพนธ์นี้ดูจะสอดคล้องกับลักษณะสภาพ

แวดล้อมของคนไทยครอบครัวไทยมักจะเน้นผลสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการทำกิจกรรมเสริม

เช่นกีฬาและการเป็นสมาชิกในชมรมโรงเรียนการมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองผ่านทางวิชาการ

การศึกษาอย่างนี้โดยถือเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมทาง

พลเมืองที่ต่ำลงในสังคมที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในการพัฒนาเยาวชน

การวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับการคัดเลือกสรรหาและการมีส่วนร่วมทางพลเมืองได้ระบุถึง

อิทธิพลจากเพื่อนว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คนอื่นได้มีส่วนเกี่ยวร่วมในทางพลเมืองในการ

สำรวจผลกระทบของแหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองและประชาสังคมและการ

สมัครคัดเลือกต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง,Klofstad(2007)พบว่าการสมัครคัดเลือกนับว่า

เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ที่มีประวัติในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในอดีตและได้ถูกมองว่าเป็น

ผู้มีความรู้ในหัวข้อดังกล่าวส่วนมากจะประสบความสำเร็จในการสรรหารับคนรอบข้างพวกเขามา

มีส่วนกี่ยวข้องทางประชาสังคมจากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างจำนวนการ

พูดถึงการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันมากเท่าไหร่และจำนวนการที่เราเข้าร่วมในกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมทางพลเมืองมากเท่าไหร่ยังพบว่าการสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับการประชาสังคมยังช่วย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางพลเมืองเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะในระหว่างการสนทนาดังกล่าวเราจะอยู่

ในระหว่างการชักชวนให้สมัครคัดเลือกแนวคิดนี้ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับผลการวิจัยโดยKahne

และSporte(2008)ว่าการพูดถึงประชาสังคมนั้นไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทาง

กิจกรรมพลเมืองแต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตามการศึกษาของKolstadนั้นมุ่งเน้นการศึกษาไปที่การสนทนาปราศรัยเกี่ยว

กับประชาสังคมในหมู่เพื่อนๆซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในขณะที่KahneและSporte

มองที่การศึกษาทางพลเมืองที่เป็นรูปแบบการศึกษาในชั้นเรียน

โรเบิร์ตOgilvie(2004)อ้างอิงการสรรหาคัดเลือกขององค์กรว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำ

บุคคลให้เข้าร่วมในทางพลเมืองในชุมชน



ส่วนที่6:แนวโน้มใการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ยังมีกลุ่มความคิดที่เกี่ยวกับสถานะภาพของการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งในกลุ่มที่ว่านั้นเห็นว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่

(ซูคินและคณะ)กลุ่มแนวความคิดอื่นนั้นโต้กลับว่าได้มีความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องในระดับ

ของความร่วมมือของพลเมืองและในทางการเมืองจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคต่อไป(มาเซโด,2005;

พัทนัม,2000;เจมส์ยูนิส)ขณะที่เริ่มมีความไม่เห็นด้วยในวงกว้างในเรื่องสถานะภาพการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าความร่วมมือทางการเมืองนั้นเริ่มถดถอย(เจมส์ยูนิส,

บทสัมภาษณ์,6พฤษภาคม2011)

พวกที่มีแนวคิดว่าไม่มีการลดลงนั้นกลับโต้ว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองยังเป็นที่ยอมรับ

กันอยู่เพียงแต่ปรากฏออกมาในทิศทางใหม่ๆและแผ่ขยายออกไปในช่องทางที่หลากหลายและ

ในวงกว้าง

นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังเชื่อว่าอาจมีข้อผิดพลาดในบทสรุปกรณีศึกษาที่ว่าการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองนั้นอยู่ในช่วงขาลงเพราะขาดการพิจารณาหรือประเมินผลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองทางอินเตอร์เนตอีกด้วยซึ่งกลุ่มความคิดนี้ยืนยันว่าคนรุ่นใหม่นั้นกระตือรือร้นในโลก

อินเตอร์เนตอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการแสดงออกในรูปของเสียงประชาชนซึ่งเป็นตัวแปร

สำคัญในการศึกษาความร่วมมือกันของพลเมือง

นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้นเริ่มตกต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ

คนในรุ่นก่อนมีการชี้ประเด็นไปที่อัตราของการเข้าร่วมงานอาสาสมัครที่ถดถอยจำนวนสมาชิก

ขององค์กรประชาสังคมลดลงและแนวโน้มที่มีต่อการพัฒนาตนเองในหมู่เยาวชนเป็นเครื่อง

ยืนยันเจมส์ยูนิสเชื่อว่าการประมวลผลของการมีส่วนร่วมของพลเมือง(การไปปิกนิคการแข่ง

ขันโบลลิ่งการเดินการกุศลเพื่อหาทุนหรือ“การคว่ำบาตร”)ที่ใช้ในกรณีศึกษาเพื่อสร้างการ

ยอมรับนั้นขาดคุณสมบัติในหลักของการมีส่วนร่วมของมวลชนเขาย้ำว่าการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองควรจะรวมอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากเหตุผลทางการเมืองเช่น

องค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมองค์กรที่ช่วยเหลือคนจรจัดและอื่นๆและที่ทำงานในรูปของการให้

ความร่วมมือกับองค์กรอื่นเขายังเชื่ออีกว่าการผนวกเอามาตรการต่างๆนั้นจะไม่ตรงตาม

บรรทัดฐานของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ได้ถูกสร้างภาพแห่งความหวังอย่างสวยสดงดงาม
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โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบนหลักการของการร่วมมือกันของพลเมืองนักวิชาการ

ส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าสหรัฐอเมริกาได้ประจักษ์ถึงความถดถ้อยที่สำคัญในการมีส่วนร่วมทาง

การเมือง(มาเซโด,2005;พัทนัม,2000;ซูคินและคณะ)



ส่วนที่7:การศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมือง

ในหลายกรณีศึกษาพบว่าการศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วน

ทำให้เกิดความร่วมมือกันของมวลชนในเวลาต่อมาการศึกษาในแขนงนี้ประกอบด้วยสามส่วนคือ

องค์ความรู้ในสิทธิหน้าที่ที่ประชาชนควรรู้ทักษะในการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองและบริการเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในหลาย

โรงเรียนและในหลายหลักสูตรเน้นไปที่การเพิ่มความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองเพียงอย่างเดียว

ในขณะที่โรงเรียนอื่นกลับให้บริการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยเฉพาะและยังมีอีกหลายหลักสูตรที่

รวมเอาทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันนักวิชาการบางคนอ้างว่าการพูดคุยเกี่ยวกับวิชาสิทธิหน้าที่

พลเมืองในห้องเรียนนั้นเพียงพอที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองในภายหลังได้

ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นยังคงเห็นว่าการบริการทางการศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งในทุกหลักสูตร

การศึกษาว่าด้วยสิทธิหน้าที่พลเมืองเพราะนั้นจะช่วยสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพลเมืองทำให้

คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำและสถานการณ์ความเป็นไปทาง

สังคมของผู้ที่คนกลุ่มนี้ให้ความช่วยเหลือและผลกระทบที่มีต่อความร่วมมือในภายหน้าที่จะ

ขยายวงกว้างมากกว่าการอภิปรายในชั้นเรียน(ยูนิส&เยทส์,1997)หลักปรัชญาที่เกี่ยวกับ

บทบาทความรับผิดชอบของพลเมืองและเป้าหมายของรัฐบาลและสังคมจะส่งผลอย่างใหญ่

หลวงต่อองค์ประกอบซึ่งจะถูกผนวกไว้ในรูปของหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

พลเมือง

นักวิชาการและนักปฏิบัติที่ใช้หลักการศึกษาว่าด้วยวิชาพลเมืองต่างเชื่อว่าองค์ประกอบ

ทั้งสามส่วนในการศึกษาวิชานี้นั้น(องค์ความรู้ทักษะและการให้บริการ)น่าจะมีบทบาทในการ

ศึกษาด้านสิทธิหน้าที่พลเมืองพวกเขาอ้างว่าวิถีทางที่มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเดียวนั้นไม่อาจรับ

ประกันได้ว่าส่วนอื่นๆจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมดังที่เวสไฮเมอร์และคาห์เน

(2004)กล่าวว่า“จำเป็นหรือไม่ที่การจัดทำหลักสูตรเพื่อสนับสนุนความมีส่วนร่วมทางการเมือง

ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางกลับกันการพุ่งประเด็นไปที่ความยุติธรรมในสังคม

นั้นได้ให้รากฐานสำหรับผู้ที่มีสิทธิและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

หรือว่าหลักสูตรเหล่านั้นอาจจะโอบอุ้มพัฒนาการของนักเคลื่อนไหวที่ได้แต่นั่งอยู่บนเก้าอี้และ

เอาแต่พูดคุยแสดงความคิดเห็นโดยใช้คำพูดสละสลวยในวงสนทนาบนโต๊ะกาแฟแต่หาได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงหรือไม่”คำแถลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในแง่ที่เกี่ยวกับความสำคัญของ

ความรู้ที่ประชาชนควรรู้ในด้านสิทธิและหน้าที่และการบริการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

ความร่วมมือกันของพลเมืองเมื่อเอ็ดเมทซ์กล่าวไว้“ตามคำกล่าวอ้างที่ว่าถ้าเราให้ความสนใจ
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กับองค์ประกอบเพียงตัวใดตัวเดียวมากเกินไปการได้รับนั้นกลับเป็นผลกระทบหรืออันตราย

ของด้านอื่นๆถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้มันจะกลับกลายเป็นผลกระทบต่อการมี

ส่วนร่วม(บทสัมภาษณ์5พฤษภาคม2011)

องค์ความรู้และทักษะในการใช้สิทธิ และปฏิบัติหน้าที่ของพลเมือง  

ในหลายแผนงานได้เน้นในเรื่องการสร้างความรู้และทักษะในเรื่องสิทธิหน้าที่โดยมุ่งเน้นให้

ตระหนักถึงระบบทางการเมืองความสามารถในการอภิปรายถึงจุดเด่นและจุดด้อยและมุ่งมั่นที่

จะนำธรรมเนียมระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันมาใช้ปฏิบัติระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้

กำหนดหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับว่าด้วยวิชาสิทธิหน้าที่พลเมืองมีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาและพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองรวมถึง

รายละเอียดในเรื่องธรรมเนียมและระเบียบแบบแผนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงองค์กรปลีกย่อยต่างๆของรัฐบาลทั้งบทบาทและการทำงานร่วมกัน

ขององค์กรเหล่านั้น

บริการเสริมสร้างการเรียนรู้  

หลายคนอ้างว่าแผนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการ

ศึกษาในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง“แผนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้นั้นเป็นเส้นทางที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราไม่อาจพึ่งปัจจัยอื่นๆได้เราต้องทำให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม”

(บทสัมภาษณ์,เอ็ดเวิร์ดเมทซ์,5พฤษภาคม2011)การใช้กรณีศึกษาจากนักเรียนผิวสีที่มีมาก

กวา่กลุม่อืน่ของโรงเรยีนมธัยมปลายในเขตเมอืงณกรงุวอชงิตนัดซีียนูสิและเยทส์(1997)พบวา่

การเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและช่วยเหลือผู้อี่นทำให้พวกเขาตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ

พลเมืองซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในความร่วมมือกันของพลเมืองที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้งานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ยังให้โอกาสกับเยาวชนเพื่อสะท้อนสถานะของ

พวกเขาในสังคมรวมไปถึงสังคมควรได้รับการจัดระเบียบอย่างไรรัฐบาลควรใช้อำนาจแบบไหน

และคุณธรรมเกี่ยวข้องกับการไร้ที่อยู่อาศัยและความยากจนอย่างไร“พัฒนาการความรู้สึกในเรื่อง

ความรับผิดชอบทางสังคมและความตกลงร่วมกันของประชาชนทำให้เยาวชนได้เห็นตัวเองใน

ฐานะตัวแทนในสังคมที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อน”(ยูนิสและเยทส์,1997)คุณค่าของงาน

บริการเสริมสร้างการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนจำนวนมากออกกฎให้นักเรียนมัธยมปลายร่วมทำงานกับการบริการชุมชนในจำนวน

ชั่วโมงที่กำหนดจนจบการศึกษารัฐบาลสหรัฐได้ริเริ่มโครงการระดับชาติหลายโครงการ

เพื่อสนับสนุนงานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยซึ่งในโครงการต่างๆนั้นควรจะรวมสาม

องค์ประกอบเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันของพลเมือง

(บทสัมภาษณ์,ซูซานสเตราด์,6พฤษภาคม2011)
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ต้นแบบในการกำหนดรูปแบบระบบการศึกษาในเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้นมีหลากหลาย

และแตกต่างกันออกไปซึ่งรวมไปถึงการรับราชการทหารสำนักงานราชการพลเรือนการบริการ

เสริมสร้างการเรียนรู้องค์กรประชาสังคมในชุมชนหน่วยงานเอกชนและโครงงานต่างๆที่ริเริ่ม

โดยภาครัฐและเอกชนรวมถึงโครงการระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

รัฐบาลต้นแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแยกออกจากกันแต่ยังสามารถรวมกันภายใต้กระบวนการ

ทางการศึกษาเดียวกันเพื่อนำไปสู่เรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง

สถาบันทางการทหารช่วยตอกย้ำในเรื่องคุณค่าของความเป็นพลเมืองรวมทั้งบทบาทและ

หน้าที่ควบคู่กันไปเมื่อว่างจากสงครามเหล่าทหารก็มักถูกเรียกประจำการเพื่อช่วยเหลือ

ซ่อมแซมและสร้างบ้านให้ชุมชนหลังเกิดภัยธรรมชาติหรือหายนะที่มีผลพวงมาจากน้ำมือมนุษย์

ในระหว่างที่ได้รับการฝึกและให้บริการชุมชนเหล่าทหารจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็น

พลเมืองความสำคัญและผลกระทบที่เกิดจากการอุทิศตนให้กับชุมชนโครงการที่เกี่ยวกับสิทธิ

หน้าที่พลเมืองนั้นยังพุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้ในระดับโรงเรียนผ่านหลักสูตรและการอภิปรายหรือ

โครงการการศึ่กษานอกโรงเรียนซึ่งยังส่งผลต่องานบริการเสริมสร้างการเรียนรู้โครงการ

การศึกษาในโรงเรียนจะเน้นสร้างความรู้และทักษะทางวิเคราะห์ในขณะที่โครงการการศึกษา

นอกโรงเรียนจะมุ่งไปที่ความร่วมมือกับชุมชนผลสะท้อนที่ได้จากการทำงาน

รัฐบาลสามารถเป็นแกนนำในเรื่องการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมืองได้ผ่านความร่วมมือองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ให้โอกาสและแรงจูงใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสิ่งจูงใจ

ที่เห็นได้ชัดคืออเมริคอร์ปซึ่งเป็นโครงการของรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ทำงานกับองค์กรที่

เกี่ยวกับสังคมและพลเมืองในเวลาที่กำหนดไว้เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินในการ

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลายประเทศอย่างอินเดียและเกาหลีได้ก่อตั้งโครงการของ

รัฐบาลที่คล้ายกับอเมริคอร์ปเช่นกันในประเทศอินเดียรัฐบาลให้ทุนสนับสนุนกับโครงการของ

ศูนย์เยาวชนทั่วประเทศแก่เยาวชนที่ด้วยโอกาสอีกทั้งให้คำปรึกษาเยาวชนกลุ่มอื่นๆผ่านศูนย์

เหล่านี้ด้วยโครงการดังกล่าวได้ตระเตรียมทักษะในการทำงานที่หลากหลายและบ่มเพาะสำนึก

ในประเด็นที่เป็นที่ท้าทายซึ่งคนรุ่นใหม่ในอินเดียกำลังเผชิญในสังคมของเขา

การเลือกใช้รูปแบบในแผนการการศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ(บทสัมภาษณ์,ซูซานสเตราด์,6พฤษภาคม2011)

เป้าหมายของการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมืองนั้นอาจจะ:เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในการมี

ส่วนร่วมในประชาสังคมเพื่อส่งเสริมเอกภาพและความสงบสุขในสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

รวมถึงการสร้างฉันทามติร่วมกันในระบบการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในด้านทักษะ

การทำงานที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อเพิ่มอัตราการความร่วมมือของพลเมืองมีความเป็นไปได้ที่จะ

ผสมผสานเป้าหมายหลายด้านไว้ด้วยกันบางโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพลเมืองใน

สหรัฐอเมริกาได้จัดสอนทักษะในการทำงานให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและในขณะที่ร่วมโครงการ

นั้นก็มีการผลักดันให้คนกลุ่มนี้มีส่วนร่วมในการหาหนทางเพื่อพัฒนาวิธีการทางการเกษตรใน

ชุมชนของตนเองในประเทศไนจีเรียผู้ที่บรรลุนิติภาวะทุกคนต้องรับใช้ประเทศชาติด้วยการ

ทำงานให้รัฐเป็นเวลาหนึ่งปีนำมาซึ่งการรวมตัวของคนหนุ่มสาวให้เข้าสู่การทำงานช่วยเหลือ
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โครงการของรัฐบาลและองค์การพัฒนาเอกชนอีกทั้งยังได้รับการอบรมทักษะการทำงานที่

หลากหลายและยังสนับสนุนความมีส่วนร่วมของพลเมืองในอนาคตอีกด้วย

ยังไม่ค่อยมีการประเมินผลหรือทดสอบในโครงสร้างการศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง

สักเท่าไหร่อีกทั้งยังขาดการศึกษาในวงกว้างในเรื่องผลกระทบของการศึกษาสิทธิหน้าที่พลเมือง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและยังไม่มีบทวิเคราะห์ของเรื่องดังกล่าวที่เสร็จสมบูรณ์(บทสัมภาษณ์,

ซูซานสเตราด์,6พฤษภาคม2011)หนึ่งในสาเหตุนั้นคือแหล่งทุนสำหรับเรื่องการศึกษาสิทธิ

หนา้ทีพ่ลเมอืงโดยภาพรวมทีม่ไีมม่ากนกัและแหลง่ทนุสว่นใหญก่ถ็กูใชไ้ปในภาคปฏบิตัินอกจากนี้

ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าจะให้นิยามความสำเร็จอย่างไรเมื่อโครงการต่างๆได้กลายเป็น

รูปเป็นร่างจะใช้ขอบข่ายทางเศรษฐกิจหรืออัตราของความร่วมมือหรือใช้มาตรการอื่นๆมา

ประเมินซึ่งยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าโครงสร้างต่างๆจะได้รับการประเมินอย่างไร

การให้นิยามของสังคมของความเป็นพลเมืองนั้นจะส่งผลต่อรูปแบบของโครงการทางการ

ศึกษาด้านสิทธิหน้าที่ที่ถูกร่างขึ้นอย่าไรวอลเทอร์ปาร์คเกอร์(1996)ให้คำอธิบายถึงกรอบ

ความคิดของการศึกษาประชากรที่มีอยู่สามกลุ่มคือ“หัวเก่า”“หัวก้าวหน้า”และ“หัวสมัยใหม่”

เขาอธิบายต่อว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจว่ารัฐบาลทำงานอย่างไร

กลุ่มนี้จะสอนให้เห็นถึงคุณค่าของสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเช่นเสรีภาพในการชุมนุม

เสรีภาพในการพูดและในการปฏิบัติหน้าที่เช่นการใช้สิทธิเลือกตั้งพวกหัวก้าวหน้าก็เห็นด้วย

ว่าการสอนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ได้สนับสนุนการสอนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

ในชุมชนของตนมากขึ้นและในหลากหลายทางส่วนพวกหัวสมัยใหม่ให้การสนับสนุนมุมมองของ

รัฐบาลที่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นซึ่งปาร์คเกอร์อธิบายไว้ว่า“การเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันต่อ

ความตึงเครียดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ระหว่างสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา

และการสร้างความกลมกลืนในสังคม”(ปาร์เกอร์,1996)ซูซานสเตราด์เชื่อมั่นว่าสิทธิหน้าที่

ขอประชาชนมีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาวิชาพลเมืองเธอเชื่อว่าทางที่ดีที่สุดในการมุ่งเน้น

เรื่องสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองก็คือการสร้างความกระจ่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

ว่ากิจกรรมที่คนรุ่นใหม่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมและความรู้ที่นักวิชาการถ่ายทอดนั้นจะช่วยให้พวก

เขากลายเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นได้



ส่วนที่8:บทสรุป

การทบทวนงานเขียนวิชาการนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติหลายอย่างรวมถึงการอภิปราย

โต้เถียงที่ยังคงมีอยู่รวมถึงได้เน้นถึงสาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

มีสามคำถามสำคัญในงานเขียนนี้ที่จะต้องมีการนำมาชี้ถึงในการสร้างความมีส่วนร่วมระดับ

ชาติของประชาสังคมในประเทศไทย

สิ่งเหล่านี้รวมถึงวิธีการกำหนดความหมายของการเป็นประชาชนพลเมืองจุดที่ควรจะมุ่งเน้น

ความพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคมและสิ่งที่องค์ประกอบโครงสร้างโปรแกรม
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ที่มีส่วนร่วมของประชาสังคมควรจะมีบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืีองนั้นแตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับปรัชญาการเมืองของบุคคลนั้นๆประเภทของการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่สังคมนั้นๆ

ส่งเสริมขึ้นอยู่กับบทสนทนาปราศรัยที่โดดเด่นเป็นหลักของสังคมที่เกี่ยวกับการเป็นประชาชน

พลเมือง

ในสังคมที่บทสนทนาปราศรัยที่โดดเด่นเป็นหลักของสังคมเป็นระบบสาธารณรัฐและอนุรักษ์

นิยมโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางพลเมืองที่ได้สนับสนุนจากรัฐบาลอาจจะไมได้่ให้ความใส่ใจที่ไม่

สมส่วนที่จะสร้างความรู้ในระบบการเมืองและหน้าที่ความผิดชอบที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตรงกันข้ามในสังคมที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าในการเป็นประชาชนพลเมือง,

โปรแกรมการให้การศึกษาทางพลเมืองนั้นอาจมีส่วนประกอบการให้บริการการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนชายขอบ

หรือผู้ด้อยโอกาสวิธีการที่สังคมกำหนดความเป็นประชาชนพลเมืองนั้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัย

สำคัญต่อเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและกลยุทธ์ที่สังคมนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง

โปรแกรมส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองเกี่ยวกับคนหนุ่ม

สาว(SusanStroud,6พฤษภาคม2011)เยาวชนหนุ่มสาวนั้นทำให้ประทับใจได้ง่ายและยังเปิด

ใจรับความคิดใหม่ๆและเป็นตัวแทนในชั่วอายุของผลตอบแทนในการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มี

ศักยภาพ

นอกจากนี้พวกเขายังอาจส่งผ่านค่านิยมใหม่ให้กับลูกหลานของพวกเขาดังนั้นทฤษฎีการ

ศึกษาของพลเมืองนับเป็นความสำคัญที่ถือเป็นศูนย์กลางในการออกแบบโปรแกรมการมีส่วนร่วม

ทางพลเมืองของชุมชนในการมุ่งเน้นกล่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่าในการศีกษาที่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองนั้นนักออกแบบควรพิจารณาสามองค์ประกอบสามประการ:การสร้่างความเป็น

พลเมืองการวิเคราะห์ความรู้และการสร้างทักษะที่สำคัญและการให้ประสบการณ์ตรงผ่านการ

เรียนรู้การให้บริการซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนได้ออกไปใช้เรียนรู้สู่ชุมชนจริงๆเพื่อที่จะ

ดำเนินกิจกรรมทางพลเมืองโดยหลังจากนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้รับ

จากการอภิปรายในห้องเรียนและจากการเรียนในโครงการ

ในขณะที่หลายโปรแกรมมุ่งเน้นเฉพาะความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการวิเคราะห์

อยู่นั้นยังมีหลักฐานการที่เพิ่มขึ้นที่แนะนำว่าการเรียนรู้ด้านการบริการนั้นมีอิทธิพลที่เป็น

นัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในภายหลังคุณค่าของการเรียนรู้งานบริการได้รับการ

ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิชาการที่มีชื่อโดดเด่นหลาย

ด้านในกลุ่มต่าก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าโปรแกรมการศึกษาหน้าที่ความเป็นพลเมืองได้เข้ารวมทั้ง

สามองค์ประกอบเพื่อที่จะชี้ชัดให้เห็นอย่างเต็มเปี่ยมถึงปัจจัยที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของพลเมือง

(SusanStroud,6พฤษภาคม2011)
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frameworkcontainstwocomplementarymethodologies:
StateofDemocracy(SoD)foruseatnationallevel,and
StateofLocalDemocracy(SoLD)foruseatlocallevel.

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
democracythroughaquant i tat ive‘ t icktheboxes’
approach.While‘footballleaguetable’typescoringof
democracycanbeextremelyusefulforpoliticalscience

 * DirectorforAsiaandthePacific
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analysis,itisoftennothinglikeaseffectiveinencouragingthedevelopmentand
debateofcitizenledreformagendaswhichcanleadtoactualdemocraticchange.

Launchedin2000,SoDhasbeenappliedbyavarietyofactorsin25countries
worldwidetodate.ItsdevelopmentcontinuestobenefitfromtheStateofDemocracy
Networkformedbyteamsfromacrosstheglobe.Aregionalcentreforcitizen
assessmentinitiativesinAsiaandthePacifichasbeenestablishedattheUniversityof
thePhilippinesNationalCollegeofPublicAdministrationandGovernanceinpartnership
withInternationalIDEA.TheobjectiveandapproachofSoDandSoLDistoenable
citizenstobetheoneswhomakejudgmentsaboutthequalityandperformanceof
theirdemocracies,andtosupportcitizensinmountingreformagendastoaddress
identifieddemocraticdeficits.

Theassessmentframeworks,likeallofInternationalIDEA’sapproaches to 
democracybuilding,arebasedonthefollowingfundamentalprinciples:

 ๏Democratisationisacomplex processthatrequirestimeandpatience;and
alldemocracieshavetocontinuallystrive—atvaryingdegrees—toperfectit;

 ๏Democracyisnotachievedthroughelections alone;

 ๏Democraticpracticescanbecompared but not prescribed;

 ๏Democracyisbuiltfromwithinsocieties;andthereforecannot be imported,   
or exported, but can be supported.



DISTINGUISHINGFEATURESOFTHESoDANDSoLD
ASSESSMENTFRAMEWORKS

 ๏Foundedoncleardemocratic principlesof“popular control”and
“political equality”amongcitizens;

 ๏Flexibleinthattheycanbeusedin whole, in part oreventargetedto
specifictopicsofinterest;

 ๏Clearlydefinesthemediating valuesagainstwhichdemocraticinstitutions&
processesareassessed(i.e.participation,authorisation,representation,
accountability,transparency,responsivenessandsolidarity);

 ๏Universal in applicationandcanbeusedinbothdevelopedanddeveloping
countriesalike;

 ๏ Local leadership & ownershipoftheassessmentprocessiskeytothe
assessment;
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 ๏Comprehensiveinthatitlinksdemocraticprinciples,mediatingvalueswith
institutionsandprocesses;andassessesformalinstitutionsagainstpractice;

 ๏ 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

 ๏Focusontheperformance of local institutionsindeliveringdemocracyand
examinesbothinstitutionsandprocessdimensions;

 ๏Participatory research approachbyinvolvingcitizensandlocalkeyactors
suchaspoliticians,civilsociety,localauthorities
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 ๏Threecomponentscoveringatotalof18sub-components:

  The Context:Thespecificcontextinwhichwearetoevaluatethe
performanceoflocaldemocracy

  Representative Democracy:Assessestheinstitutionalinfrastructureof
localdemocracy

  Participatory Democracy:Examinestheparticipatoryfeaturesatthe
locallevelandanylimitationstocitizenparticipation



SoDINACTION–THEPHILIPPINES

Thefinalreportofthe2005assessmentinthePhilippinesfocusedonSocial
andEconomicRightseffectivelycommunicatedaparticularstoryaboutdemocracythat
hasbeenforgedthroughnationalconsensus.Thereportassessedthesituationinthe
Philippineswithregardstoeducation,shelter,food,healthandtheenvironment.
Theaimwastopresentaconsolidatedreportthatwouldinformgovernmentofficials,
civilsocietyorganizations,andtheacademiccommunitywithregardstothefulfillment
oftheserightsinthecountry.

“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,” saysRamonFernan,oneoftheleadresearchersoftheassessmentand
amemberoftheStateofDemocracyNetwork.

Theassessmentreportconcludedthatwhilethegovernmentcanbesaidtobe
formallyrespectingtheserights,theydonothavetheresourcestoensuretheir
fulfillmentorenforcement.Whenitcametoenvironmentalissues,itbecameevident
thatthereportwasoneofthefirsttocoverthisnewareaoffocusinthecountry.
Legislatorsworkingwithenvironmentalissuesthereforefoundthereportparticularly
useful,accordingtoFernan.

Ingeneral,thereportconstitutedafirststepatattemptingtobuildindicators
foreconomicandsocialrightsthatwouldbeacceptabletoallsectors,includingthe
government.ThisisalsothemainimpactofthereportaccordingtoFernan:

“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.” 

Whilethereporthasyettoresultinanydirectreforms,itdoescontributetothe
agendasettingbyrecommendingarights-basedsystemofindicatorsasacomplement
toother indicatorsofdevelopment.Itmaythereforeserveasaguidefor
developmentagenciesanddonorsalike.Whenitcomestothereporthavingadirect
impactonreform,Fernanarguesthatthisgoesbeyondtheactualreport:
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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

Intheearly1990sZambiasuccessfullytransitionedfrombeingaone-partystate
tomulti-partydemocracy.Sincethen,ZambiaremainsoneoftheveryfewSouthern
Africancountriestoexperiencepeacefulalternationofpowerbetweenopposing
parties.Zambia’scommitmenttodemocracycanbeseenbyitswillingnesstosubject
itselftoanAfricanPeerReviewMechanism;andtheengagementofcitizensinthe
politicalprocesswhich,togiveoneexample,preventedthethenPresidentChiluba
fromamendingtheconstitutionin2001sohecouldseekathirdterminoffice.

ConductedbytheDepartmentofPoliticalandAdministrativeStudiesofthe
UniversityofZambiaandtheFoundationforDemocraticProcess,theZambiaStateof
Democracy(SoD)Assessmentisnearingcompletionanditsdraftconclusionsand
findingsarebeingsharedwithkeystakeholdersatnationalanddistrictlevels.A
workshopinLusakaon10August2011lookedatthemajorissuesrevealedduring
theassessmentprocess.Theseincludeconcernsabouteconomicandsocialrights–
whichwereconsideredbysometoexistmoreintheorythaninpractice–andthe
lackofcitizenaccesstojustice,especiallybythepoor.Otherissuesdiscussedwere
theinfluenceofdonorsonZambia’sdemocracyandhowthishastrespassedonlocal
ownershipofthedemocratizationprocesses.Asfortheparticipationofwomenin
democraticprocesses,itwasconcludedthatthereisstillsignificantroomfor
improvement.

OneoftheparticipantsattheLusakaworkshopcommentedthat “The issues of 
democracy are delicate and that is why we need processes like this to keep us in 

check”.Theassessmentfindingscontributetodefiningpathwaystoimprovethe
qualityofZambiandemocracy,includingtheinevitableprocessofbuildinganew
constitution.





102 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 2

 

FURTHERINFORMATION

Thefullassessmentframeworkandthesearchquestionscanbeaccessedat
<www.idea.int/sod>.

TheSoDHandbookinEnglishcanbedownloadedat<www.idea.int/publications/aqd/
index.cfm>.AtranslationintoThaiisanticipatedshortly.

TheSoLDHandbookcanalsobedownloadedfrom<www.idea.int/publications>.

Formoreinformationaboutcitizenassessmentofdemocracygenerally,visit
<www.idea.int/sod>and<www.citizensdemocracy-aspac.org>













ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
กลุ่มย่อยที่3

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง





บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การสร้างพลเมืองของจังหวัดราชบุรีผ่านการร่วมทำกิจกรรม

ในพื้นที่สาธารณะทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดและสถาน

ศึกษาโดยก่อนทำกิจกรรมจะมีการพัฒนาศักยภาพของแกนนำ

ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(ChangeAgent)ที่มีจิตสำนึก

สาธารณะในการนี้ได้ฝึกผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้รู้จักการจัดการ

ประชุมอย่างสร้างสรรค์และการใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน

การทำงาน

ในระยะแรกปีพ.ศ.2543-2550การสร้างพลเมืองทำกับ

ผู้ใหญ่ผ่านโครงการต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและกิจกรรมการทำแผน

แม่บทชุมชนซึ่งได้ผลดีและผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลายคนได้ไป

สร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคม

จากปี2551ประชาคมราชบุรีเน้นการสร้างพลเมืองมาที่

เยาวชนมีการสร้างพลเมืองผ่านศาสนาและวัฒนธรรมโดย

โครงการ“ค่ายเยาวชน3ศาสนาที่นำเยาวชนที่นับถือศาสนา

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
กับการสร้างความเป็นพลเมืองจังหวัดราชบุรี
 
นายวิเชียร  คุตตวัส* 

 * ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า

จังหวัดราชบุรี
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พุทธ,คริสต์,อิสลามมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความเข้าใจในจารีตวัตรปฏิบัติ

และความเชื่อถือของคนที่นับถือศาสนาอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกระหว่างคนที่นับถือ

ศาสนาต่างกัน

จังหวัดราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั่งเดิมของชนเผ่าไม่ให้

สูญไปและใช้วัฒนธรรมชนเผ่าเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นพลเมืองจึงทำโครงการวัฒนธรรมนำ

สู่สุขภาวะโดยร่วมมือกับ5ชนเผ่าได้แก่กะเหรี่ยง,มอญ,ไท-ยวน,ไท-ทรงดำและจีนโครงการนี้

นำปราชญ์ขนเผ่าและแกนนำเยาวชนมาทำงานร่วมกัน

ด้วยทรัพยากรที่จำกัดประชาคมราชบุรีจึงเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการสร้างผู้ใหญ่ให้เป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสร้างเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านโครงการ

เครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรีโดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่

ในส่วนของกิจกรรมจะให้เยาวชนหาปัญหาของสถานศึกษาแล้ววางแผนแก้ไขปัญหาและได้ข้อ

สรุปว่าสถานศึกษาน่าอยู่ต้องมี5ไม่คือ1.ไม่ทะเลาะกัน2.ไม่หนีเรียน3.ไม่ทิ้งขยะ4.ไม่เสพ

สารเสพติด5.ไม่แต่งกายผิดระเบียบ

พื้นที่สาธารณะอีกแห่งที่ใช้บ่มเพาะพลเมืองราชบุรีคือสภาพลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นเวที

ที่ภาคประชาสังคมภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคการเมือง(ส.ส.ส.ว.)มา

สานเสวนากันเพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้หาจำเลยทำให้ประชาชนไม่ต้อง

ไปปิดถนนที่ว่าการอำเภอศาลากลางเพื่อประกาศปัญหาหรือเดินทางไปร้องเรียนกับ

กรรมาธิการสภาฯชุดต่างๆแต่สามารถแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีภายในจังหวัดราชบุรี
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บริบทของคนในสังคมไทย 

ทาส =SLAVE ร.5เลิกปีพ.ศ.2448

ไพร่ =SERF ร.5เลิกปี2447

ราษฎร(ประชาชน)=PEOPLE ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

พลเมือง =CITIZEN ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย+เอาใจใส่สังคม

พลเมืองแข็งขัน =ACTIVECITIZENปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย+เอาใจใส่สังคม

    +อุทิศตนให้สังคม

ทำไมต้องพลเมือง 

คำว่าพลเมืองมาจากคำพละ+เมืองหมายถึงกำลังของเมืองประเทศไหนมีพลเมืองเป็น

จำนวนมากประเทศนั้นก็มีกำลังมากคือเจริญนั่นเองเพราะมีคนเอาใจใส่กับสังคมเป็นจำนวน

มากบทความนี้เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผู้เขียนในสร้างความเป็นพลเมืองให้กับชาว

ราชบุรีโดยแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนคือ

 1.กระบวนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 2.กระบวนการสร้างพลเมืองผ่านมิติศาสนาและวัฒนธรรม

 2.1ค่ายเยาวชนสามศาสนา

 2.2โครงการวัฒนธรรมนำสู่สุขภาวะ

 3.กระบวนการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมือง“เครือข่ายพลเมืองตันกล้า”

 4.สภาพลเมืองราชบุรี



1.กระบวนการสร้างนำการเปลี่ยนแปลง

แนวคิด 

การทำให้ราษฎรเปลี่ยนตนเองให้หันมาเอาใจใส่สังคมมากขึ้นอยู่ที่การสร้างความตระหนัก

ให้กับคนเหล่านั้นให้หันมาเอาใจใส่กิจกรรมและปัญหาของสังคมรอบตัวโดยปรับเปลี่ยนวิธีคิด,

แนวคิดของคนเหล่านั้นจนกระทั่งมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมคือเกิดจิตอาสา

นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมืองตามยุทธศาสตร์ของประชาคมราชบุรีเห็นว่า

ทรัพยากรเรื่องงบประมาณมีจำกัดต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงตั้งเป้าหมายจากการ
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เปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมือง(CITIZEN)มาเป็นเปลี่ยนแปลงราษฎรให้เป็นพลเมืองแข็งขัน

(ACTIVECITIZEN)หรือที่ประชาคมราชบุรีเรียกว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(ChangeAgent

CA.)โดยหวังให้คนเหล่านั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในตำบล,หมู่บ้านของตนเอง

ขั้นตอนการทำงาน 

 1.ค้นหาแกนนำระดับหมู่บ้าน

 2.พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านให้เป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 3.ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลงมือปฏิบัติงานร่วมกันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในพื้นที่

ระดับตำบล(เนื่องจากกิจกรรมระดับตำบลส่งผลกระทบกับสังคมมากกว่า)

 4.ถอดบทเรียน

ค้นหาแกนนำระดับหมู่บ้าน 

หลังจากกำหนดตำบลเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อมาคือค้นหาแกนนำหมู่บ้านโดยให้อาสา

สมัคร(นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีที่ไปฝึกงานที่สถานีอนามัย)นำ

แบบสอบถามไปถามคนในหมูบ่า้นใหไ้ด้60%ของหลงัคาเรอืน(แบบสอบถามดใูนภาคผนวก1.)

จากแบบสอบถามเช่น

- เมื่อมีปัญหาทะเลาะกันควรจะให้ใครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

- เมื่อมีปัญหากับทางราชการไปปรึกษาใคร

- เมื่อมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานไปปรึกษาใคร

- เมื่อมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไปปรึกษาใคร

จะได้รายชื่อบุคคลซ้ำๆกันซึ่งอนุมานได้ว่าบุคคลนั้นๆเป็นผู้นำตามธรรมชาติของของ

หมู่บ้านจากนั้นจึงทาบทามบุคคลเหล่านั้นมามาพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านให้เป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  แนวคิด 

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเรามักจะคิดถึงปรากฏการและรูปแบบของปัญหาหรือการปรับ

เปลี่ยนระบบโดยไม่คิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาสังคมอย่างถึงรากถึงโคนต้องแก้ที่กระบวนทัศน์หรือ

วิธีคิดของคนในที่นี้ขอเสนอองค์ความรู้จากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาค

พลเมืองต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปี2545-47ของประชาคมราชบุรี
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วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.เพื่อปรับกระบวนทัศน์การมองปัญหาและการแก้ปัญหา

 2.เพื่อให้มีความคิดหลุดจากกรอบเดิมๆ(ParadigmShift\)ที่เคยปฏิบัติกันมา

 3.เพื่อให้สามารถจัดการประชุมอย่างมีส่วนรวมได้

 4.เป็นวิทยากรกระบวนการได้

 5.สามารถใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 6.เกิดจิตสำนึกสาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีมีจิตสำนึกสาธารณะ

 2.เกิดเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 

มีการอบรมพัฒนาศักยภาพให้เกิดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นวิทยากร

กระบวนการ(ดูภาคผนวก2)เป็นเวลา2วัน1คืน

การพัฒนาศักยภาพไม่เน้นการบรรยายแต่ใช้กระบวนการให้ทำกิจกรรมให้แบบมีส่วนร่วม

เพื่อนำสู่การให้ข้อมูลให้ข้อมูลแล้วจึงระดมความคิดต่อเรื่องที่ได้รับรู้

เริ่มจากกิจกรรมนำสู่บทเรียนเช่นใช้เกมตั้งไข่และต่อตะเกียบก่อนฉายวีดิทัศน์เรื่อง

DiscoveringTheFutureของJoelA.Bakerแล้วถอดบทเรียนเรื่องเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ใช้เกมทำลายสถิติ,ฉีกกระดาษเพื่อถอดบทเรียนการทำงานเป็นทีม

     
 
 
 
 
         
 
                                                                                                    

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 เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเขียนแผนงานที่จะทำในพื้นสำหรับผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงนี้มีกิจกรรม2ชุด

 1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองต่อต้านการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเลือกตำบลตัวอย่าง1ตำบล

ต่อหนึ่งอำเภอราชบุรีมี10อำเภอจึงมีพื้นที่ปฏิบัติการ10ตำบล

 2.โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน12ตำบล

ผลลัพธ์ 

1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง ต่อต้านการซื้อสิทธิ์-  

ขายเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 ด้านบวก 

 -จำนวนประชาชนในตำบลปฏิบัติการออกมาใช้สิทธิ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์

ของจังหวัดมีหนึ่งตำบลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดในจังหวัดแสดงถึงความ

ตื่นตัวของประชาชน

 -จำนวนบัตรเสียในตำบลปฏิบัติการออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบัตรเสียของ

จังหวัด

 -การซื้อสิทธิ์-ขายเสียงยังมีอยู่แต่ไม่มีผลที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง

 -มีหนึ่งตำบลนักการเมืองท้องถิ่นเดิมสอบตกทั้งหมด

 ด้านลบ

 -ไม่มีงบประมาณทำงานต่อเนื่องทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่มีกิจกรรมทำ

ต่อเนื่องเครือข่ายจึงยุติลง

2. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 12 ตำบล 

 ด้านบวก 

 -ได้แผนแม่บทชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนหลายพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)นำแผนแม่บทชุมชนเข้าแผนงานของ

อบต.หรือเทศบาล

 -ได้คณะทำงานในพื้นที่ที่จะติดตามผลการทำงานตามแผนแม่บทชุมชน

 -ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีสานงานต่อทำให้เกิดเครือข่ายเมืองน่าอยู่แต่ไปเน้น

ที่อปท.

 ด้านลบ

 -เป็นประเด็นงบประมาณเช่นเดิมทำให้ไม่สามารถถอดบทเรียนและพัฒนา

ศักยภาพคณะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
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บทสรุปเรื่องการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 -ทางด้านเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องถือว่าไม่เติบโต

 -ทางด้านปัจเจกมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลายคนนำกระบวนการ,แนวคิดการทำงานที่

ได้รับไปใช้ในองค์กรของตนทำให้เกิดความสำเร็จของเครือข่าย,กลุ่มที่ทำงานประเด็น

เช่น

 1.คุณสุวิชัยแสงเทียนตั้งคลัสเตอร์กล้วยไม้(Cluster)ทำให้การส่งออก

กล้วยไม้ของไทยมีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันกับต่างชาติได้โดยไม่รอการ

ช่วยเหลือจากภาครัฐจนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำมาถอด

บทเรียนเป็นองค์ความรู้ในหัวข้อเมื่อหยดน้ำขับเคลื่อนแม่น้ำ:พฤติกรรม

ของเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค

 2.คุณอำภาฉัฐมะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ร่วม

ตั้งสมาคมอาสาสมัครสาธารณะสุขจังหวัดราชบุรีทำให้อสม.ราชบุรีได้รับ

รางวัลระดับเขตและระดับชาติหลายคน

 3.คุณฉัตรชัยธนิกกุลต่อมาเป็นนายกอบต.บ้านคาสามารถจัดการปัญหา

กลิ่นเหม็นและน้ำเน่าจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง

 4.คุณวลิตเจริญสมบัติ,คุณเจียรสุวรรณตั้งเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ

คัดพันธ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาไม่ต้องพึ่งพันธ์ข้าวของนายทุนตั้งโรงสีชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีคนมาดูงานจำนวนมากรวมทั้งต่างชาติทั้งคู่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหลายรางวัล

 5.คุณเกรียงไกรชีช่วงตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบนได้รับ

รางวัลลูกโลกสีเขียวออกรายการทุ่งแสงตะวันหลายครั้ง


2.กระบวนการสร้างพลเมืองผ่านมิติศาสนาและวัฒนธรรม

 2.1 ค่ายเยาวชนสามศาสนา 

  ความนำ 

จังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกับทุกจังหวัดในประเทศไทยที่ประกอบด้วยผู้นับถือศาสนา

หลากหลายถึงแม้ว่าจะไม่มีดวามขัดแย้งกันระหว่างศาสนาแต่เหตุการณ์ใน3จังหวัดภาคใต้

ได้ก่อให้เกิดความระแวงและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีขึ้นในเรื่องศาสนาในสังคมราชบุรีการให้เยาวชน

พุทธ,คริสต์,อิสลามได้มาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันจะได้เข้าใจในจารีต,วัตปฏิบัติและความ

เชื่อถือของคนที่นับถือศาสนาอื่นทำให้ความสมานฉันท์ยั่งยืนในสังคมราชบุรีเป็นการสร้าง

พลเมืองที่เข้าใจในผู้นับถือศาสนาอื่นผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
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  กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนระดับการศึกษามัธยมปลายศาสนาละ15คน

  กระบวนการ 

 1.สร้างความเป็นพลเมืองการทำงานเป็นทีม

 2.เสวนา3ศาสนาโดยผู้นำศาสนา

 3.เดินทางเยี่ยมวัดพุทธโบสถ์คริสต์สุเหร่า

 4.แลกเปลี่ยนความประทับใจ

 5.วางแผนทำกิจกรรมให้กับสังคม1กิจกรรม

  ผลลัพธ์ 

 -ผู้นำ3ศาสนาได้มีโอกาสพบกันแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนาก่อให้เกิดความคุ้นเคยกัน

 -เยาวชนต่างศาสนามีพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันเยาวชนพุทธและ

คริสต์เมื่อเห็นเยาวชนมุสลิมละหมาดวันละหลายครั้งเกิดการสอบถามเรียนรู้กันก็เกิด

ความเข้าใจในวัตปฏิบัติของคนในศาสนาอื่นนำไปสู่การไม่รู้สึกแปลกแยกระหว่างกัน

 -การเยี่ยมวัดนาหนองซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังถ่ายทอกเรื่องชาดกทำให้เยาวชนมุสลิม

ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสเข้าวัดพุทธ(หลายคนเพิ่งมีโอกาสครั้งแรก)ได้เข้าใจถึงจารีตความ

เชื่อของวิถีพุทธสังเกตจากการที่เยาวชนมุสลิมจะตั้งใจฟังและถามพระสงฆ์ที่นำชม

มากกว่าเยาวชนศาสนาอื่น

 -การเยี่ยมมัสยิดเยาวชนพุทธและคริสต์ได้เข้าใจกระบวนการทำความสะอาดร่างกาย

ก่อนการละหมาดกระบวนการละหมาดเนื่องจากไปถึงเวลาละหมาดพอดี

 -การเยี่ยมวัดคริสต์เยาวชนพุทธสนใจฟังและถามมากเป็นพิเศษเนื่องจากต้นธารความ

เชื่อของคริสต์และอิสลามคล้ายกัน

 -กิจกรรมให้กับสังคมคือกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านไทยประจันในอุทยานแห่งชาติ

ไทยประจันร่วมกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์โดยเป็นผู้นำการเล่นเกมกับเด็กๆ

 2.2 โครงการวัฒนธรรมนำสู่สุขภาวะ 

  ความนำ 

ราษฎรของจังหวัดราชบุรีมีหลายชนเผ่าต่างมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองแม้จะถูก

วัฒนธรรมกรุงเทพฯในนามของรัฐไทยบุกรุก,ครอบงำแต่คนเชื้อชาติเหล่านั้นยังสามารถรักษา

วัฒนธรรมของตนเองไว้ได้ถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันจะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ไม่มองผู้อื่นแบบแปลกแยก
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  วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างพลเมือง

 2.เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า

 3.เพื่อใช้วัฒนธรรมในการสร้างสุขภาวะทั้งกาย,ใจ,สังคมและปัญญา

 4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชนเผ่า

  ชนเผ่าเป้าหมาย 

 1.จีน

 2.กะเหรี่ยง

 3.มอญ

 4.ไท-ทรงดำ(ลาวโซ่ง)

 5.ไท-ยวน

  กระบวนการ 

 1.พัฒนาศักยภาพแกนนำชนเผ่า(เยาวชน5ชนเผ่าร่วมกับผู้รู้วัฒนธรรมทั้ง5ชนเผ่า)

 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง5ชนเผ่า

 3.สมัชชาชนเผ่าค้นหาภูมิปัญญาชนเผ่าปราชญ์ชาวบ้านทำแผนที่ศักยภาพ

 4.ทำแผนแม่บทการใช้วัฒนธรรมชนเผ่าแก้ปัญหาเยาวชนดำเนินกิจกรรมตามแผน

(ปีที่2-3)

  ผลลัพธ์ 

 -สรุปผลจัดอันดับปัญหาเยาวชนราชบุรี

 1.ติดอบายมุข

 2.มั่วสุมทางเพศและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 3.ติดเกม/โทรศัพท์มือถือ

 4.ทะเลาะวิวาท-ยกพวกตีกัน

 5.ไม่เรียนหนังสือ/หนีโรงเรียน

 6.ขับรถซิ่งเสียงดัง

 7.ฆ่าตัวตาย

 -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน

 -สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของทั้ง5ชนเผ่า

 -ประเพณี,พิธีกรรมที่ยังปฏิบัติกันอยู่
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 -รายชื่อ,ที่อยู่ผู้รู้ด้านต่างของแต่ละของชนเผ่าตั้งแต่ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ

ประเพณีหมอพื้นบ้านด้านต่างๆการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องอาชีพ-การทำมา

หากินในท้องถิ่นดนตรีเพลงลำนำนิทานการละเล่นหัตถกรรม

 -สามารถผลักดันการเรียนภาษามอญ,ไท-ยวนเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้ในบางโรงเรียน

 -ให้เด็กนักเรียนแต่งการชนเผ่าไท-ยวนไท-ทรงดำมอญไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ได้

หลายโรงเรียน

 -ข้อท้าทายจากแกนนำเยาวชน“แต่งกาย,เล่นดนตรีชนเผ่าก็เท่ได้”



3. เครือข่ายพลเมืองตันกล้า

หลังจากทำงานเรื่องการสร้างผู้นำการเปลี่ยนมาหลายปีประชาคมราชบุรีได้สรุปบทเรียน

พบว่าด้วยทรัพยากรที่จำกัดเรื่องบุคลากร(ประชาคมราชบุรีเป็นภาคประชาสังคมทุกคนมีอาชีพ

ของตนการร่วมกิจกรรมของประชาคมเป็นงานอาสาไม่มีใครยังชีพอยู่ด้วยการเป็นNGO)และ

งบประมาณที่ต้องพึ่งจากภาครัฐเกือบทั้งหมด(จากสถาบันพระปกเกล้า,สสส.,สำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ)ด้วยข้อจำกัดนี้กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมืองควรจะทำกับเยาวชน

มากกว่าตั้งแต่ปี2550กิจกรรมจึงเริ่มมุ่งไปที่เยาวชนด้วยความมุ่งหมายเตรียมเยาวชนให้เป็น

พลเมือง

  แนวคิด 

ได้มาจากโครงการProjectCitizenของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้นักเรียน,นักศึกษา

หาปัญหาของชุมชนแล้วนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนรับทราบแต่ประชาคมราชบุรีเห็นว่า

ก่อนที่นักเรียน,นักศึกษาจะไปแก้ไขปัญหาของชุมชนควรจะฝึกการแก้ปัญหาในสถานศึกษาของ

ตนก่อนจึงเป็นที่มาของโครงการเครือข่ายต้นกล้าราชบุรี

  วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน,นักศึกษาที่มีสำนึกพลเมืองในสถานศึกษา

 2.เพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญของสถานศึกษา(ในมุมมองของนักเรียน,นักศึกษา)โดยใช้

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 3.เพื่อใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือการสร้างจิตสำนึกพลเมืองและสร้างความ

เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนผ่านการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียน,นักศึกษาใน

สถานศึกษาเป้าหมาย

 4.เพื่อถอดองค์ความรู้การใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา
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  เป้าหมาย 

 1.เกิดเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรีที่เข้มแข็งและยั่งยืนเริ่มจากตัวแทนสถานศึกษา

สถานศึกษาละ5คนx16แห่ง

 2.เกิดแกนนำที่มีสำนึกพลเมืองและเป็นวิทยากรกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้

เรื่องประชาธิปไตยในสถานศึกษาจำนวน30x16คน

 3.สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน

 4.ได้องค์ความรู้การใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา

  สถานศึกษาเป้าหมาย 

ก.สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดราชบุรี6แห่ง

ข. โรงเรียนมัธยม10แห่ง

  ขั้นตอนดำเนินงาน 

 1.พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายพลเมืองตันกล้าราชบุรี(ตัวแทนสถานศึกษา)

 2.พัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษา16แห่ง,ค้นหาปัญหา,วางแผนการแก้ไข

 3.จัดกิจกรรมแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 4.ถอดองค์ความรู้ร่วมกัน

  กระบวนการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสถานศึกษาคัดแกนนำนักเรียน,นักศึกษาแห่งละ5คนมา

พัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำเครือข่ายพลเมืองตันกล้าราชบุรีโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้

พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ตัวแทนสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพไปจัด

กระบวนการพัฒนาศักยภาพที่สถานศึกษาของตนเพื่อสร้างแกนนำสถานศึกษาแห่งละ30คน

โดยมีวิทยากรของประชาคมราชบุรีเป็นพี่เลี้ยง

ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษาจะมีการค้นหาปัญหาของสถานศึกษา

แล้วเขียนแผนการแก้ปัญหาที่คิดว่าสำคัญสุด1ปัญหาโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม

เมื่อจัดกิจกรรมแก้ปัญหาในสถานศึกษาแล้วแต่ละสถานศึกษาจัดทำบอร์ดนำเสนอผลงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนร่วมกัน

ห้าไม่  

จากมุมมองของนักเรียน,นักศึกษาเห็นว่าปัญหาสำคัญของสถานศึกษามี5เรื่องคือ

 -การทะเลาะวิวาท

 -การหนีเรียน
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 -ไม่รักษาความสะอาด

 -สารเสพติด

 -การแต่งกายผิดระเบียบ

จึงมีการสรุปว่าสถานศึกษาน่าอยู่ต้องมีลักษณะ5ไม่ดังนี้

 1.ไม่ทะเลาะกัน

 2.ไม่หนีเรียน

 3.ไม่ทิ้งขยะ

 4.ไม่เสพสารเสพติด

 5.ไม่แต่งกายผิดระเบียบ

  สิ่งดีดีที่เกิดขึ้น 

แตล่ะสถานศกึษาจะคดิโครงการทำในเรือ่งหนึง่เรือ่งใดใน5ไม่โดยตัง้เปา้หมายวา่ใน3ปี

จะสามารถทำได้ครบทั้ง5เรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างดีดีที่เกิดขึ้น

 -โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำและสร้างจิตสำนึกการใช้ของสาธารณะ

 -โครงการถังขยะน่ารัก(ทำถังขยะน่าทิ้ง)

 -โครงการครัวคนดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำความดี(ให้เด็กที่ทะเลาะกันใช้เวลาวันหยุด

ไปฝึกและหาความรู้การทำครัวจากผู้สูงอายุที่ทำอาหารเก่งที่บ้านของผู้นั้น)

 -โครงการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ภาพสวยด้วยมือเรา(สร้างภาพจากเศษ

กระดาษ)โลกสวยด้วยขวดใสขยะสร้างบ้าน

 -โครงการนิทานนักอนุรักษ์ใช้นิทานปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติกับเด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษา

บทสรุปเรื่องการสร้างพลเมืองต้นกล้า  

  ความยั่งยืน 

 -สถานศึกษาหลายแห่งจัดตั้งชมรมประชาธิปไตยทำให้กิจกรรมของโครงการเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

 -เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษาจบแล้ว

จะไม่มีกิจกรรมต่อเนื่องแกนนำนักเรียน,นักศึกษาที่นำมาพัฒนาศักยภาพจึงขอให้เป็น

นักเรียนชั้นม5ปวส1หรือปี3กรณีอุดมศึกษาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการ

เรียนต่อและเมื่อชุดนี้เรียนชั้นสูงสุดก็จะเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆได้วิธีนี้ทำให้โครงการ

ดำเนินต่อเนื่องไม่หยัดชะงักในปีต่อไป

  ให้โอกาสฉันบ้าง 

ปีแรกของกระบวนการสร้างพลเมืองต้นกล้า2551โรงเรียนระดับมัธยมจะเลือกโรงเรียน

ประจำจังหวัดหรืออำเภอจากการทำงานร่วมกันพบว่าโรงเรียนเหล่านี้มีกิจกรรมของหน่วยงาน
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ต่างๆมาลงที่โรงเรียนมากมายนักเรียนแกนนำก็มีกิจกรรมทำมากอยู่แล้วจึงย้ายไปทำกิจกรรม

โรงเรียนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเช่นโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนที่ติดเขตจังหวัดใกล้เคียง

ที่เรียกกันว่าโรงเรียนชายขอบที่มักไม่ได้รับความเหลียวแลจากหน่วยงานราชการปรากฏว่า

ผู้บริหาร,อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเหล่านี้กระตือรือร้นให้ความสนใจร่วมมือทำโครงการ

มีสองโรงเรียนที่ผู้อำนวยการบอกว่านักเรียนจะมาเรียนครบทั้งโรงเรียนในเดือนมิถุนายน

เนื่องจากปิดเทอมนักเรียนจะไปหางานทำตามโรงงานต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อหารายได้การ

มีโครงการพลเมืองต้นกล้าไปลงทำให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายกว่าเดิม

สถานศึกษาหลายแห่งผ่านเกณฑ์ประเมินเนื่องจากร่วมทำโครงการนี้นักเรียนหลายคนที่

ร่วมโครงการได้รับโควตาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจากการร่วมทำกิจกรรมนักเรียนคิดผู้ใหญ่ฟัง,

ร่วมกัน

  แก้ปัญหา 

ที่ผ่านมาผู้ใหญ่,ครู,อาจารย์จะคิดกันเองว่าเด็กมีปัญหาอะไรแล้วจัดกิจกรรมให้เด็กทำ

โดยไม่ค่อยได้รับฟังความเห็นของเด็กแต่กระบวนการนี้เด็กเป็นคนบอกเองว่าสถานศึกษาของ

เขามีปัญหาอะไร

หลายปัญหาผู้ใหญ่มองข้ามเช่นจำนวน,ความสะอาดของห้องน้ำ,ความแออัดในโรงอาหาร,

โสตทัศนะอุปกรณ์ที่ชำรุดที่ทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเด็กชี้ปัญหาแล้ว

ผู้ใหญ่รับฟังแล้วคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจเด็กในการแก้ไขปัญหาเด็กก็มีความภูมิใจว่ามีส่วนร่วม

ในกิจการของโรงเรียนและได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมทุกอย่างทำให้นักเรียน,นักศึกษาในสถานศึกษาหันมาสนใจเรื่องของส่วนรวมเป็นการ

สร้างสร้างสำนึกพลเมืองผ่านกิจกรรม

ในปี2554เพื่อให้นักเรียน,นักศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมายมีส่วนร่วมคิดใน

กระบวนการ5ไม่จึงจัดให้มีการประกวดเรียงความ“สถานศึกษาน่าอยู่”เพื่อรับฟังความเห็น

ของทุกคนและการมีส่วนร่วมโดยให้แกนนำสถานศึกษานำเอาข้อคิดในเรียงความมาเป็น

องค์ประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนแก้ปัญหาของสถานศึกษา

  ข้อสังเกตจากทีมวิทยากร 

การสร้างพลเมืองถ้าเริ่มจากเด็กในจำนวนทรัพยากรเท่ากันจะได้คุณภาพและปริมาณมาก

กว่าถ้าจะทำกับผู้ใหญ่และยั่งยืนกว่า

จากการเฝ้าดูของทีมวิทยากรเราพบว่าคุณภาพของแกนนำสถานศึกษาดีขึ้นทุกปีในเรื่อง

 -การรับรู้

 -วิธีคิด

 -การแสดงออก
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 -การวางแผน

รุ่นหลังจะเก่งและดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกราฟพุ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจเจกหรือเรื่องของ

เครือข่ายกิจกรรมที่ทำสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นทุกปีและมีนวัตกรรมใหม่ๆทุกปี

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นดีขึ้นการสาน

เครือข่ายของแกนนำทำง่ายขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด,กล้าทำ

ผูใ้หญถ่า้เลกิพฤตกิรรมคณุพอ่รูด้ีชีน้ิว้สัง่ทกุอยา่งรบัฟงัความเหน็เดก็บา้งใหเ้ขามโีอกาสคดิ

โอกาสทำโดยผู้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงก็จะสร้างพลเมืองให้ประเทศนี้ได้

การให้เด็กได้คิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการระบายสี,วาด

ภาพบนถังขยะเพื่อให้น่าทิ้งการใช้นิทานเป็นสื่อกับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาการนำขยะมา

แปรรูป

การเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก,เยาวชนมีโอกาสได้คิด,ได้ทำโดยเฉพาะเรื่องสาธารณะ

ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาจะทำให้เด็ก,เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ



4.สภาพลเมืองราชบุรี

  จุดกำเนิด 

วันที่28พฤษภาคม2552สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ

ประชาคมราชบุรี,ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดราชบุรีจัดสัมมนา

รัฐสภา-ประชาสังคมจังหวัดราชบุรีณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรีภาคเช้าเป็นการระดมปัญหา

ของจังหวัดราชบุรีโดยมีเครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคน

เข้าร่วมภาคบ่ายเป็นการเสนอปัญหา-การแก้ไขต่อสมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลงัการสมัมนาคณุจมูานาดาลาลผูส้งัเกตการณ์จากNDI(สถาบนัสง่เสรมิประชาธปิไตย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวีระวัฒน์ชื่นวารินวุฒิสมาชิกเกชาศักดิ์สมบูรณ์นายกอบจ.

คุณวันชัยธีระศักดิ์สมบูรณ์เสนอกับนายวิเชียรคุตตวัสประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

การเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าให้จัดเวทีเช่นนี้อีกทุก3เดือน

ที่ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2552ของประชาคมราชบุรียอมรับเป็นงานของ

ประชาคมราชบุรีโดยใช้ชื่อว่า“สภาพลเมืองราชบุรี”โดยจัดทุก2เดือน
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  สภาพลเมืองราชบุรีเป็นพื้นที่สาธารณะที่     

 -ภาคประชาสังคม

 -ภาคราชการ(ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยราชการ)

 -อปท.(อบจ.เทศบาลอบต.)

 -ภาคการเมือง(ส.ส.ส.ว.)

มาสานเสวนากัน เพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้หาจำเลย 

  แนวคิด 

ยึดพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า

“ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี

ต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอเนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน

ทุกระดับต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำ 

…ความสามัคคีนี้หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้างก็ต้องปรองดองกันเสีย

และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ

หมู่ชน…”

  วัตถุประสงค์ของการจัดสภาพลเมืองราชบุรี 

 1.เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

 2.เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะต่อฝ่ายการเมือง

 3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคประชาสังคม-ภาคราชการ-ภาคการเมือง

 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม

  คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรี 

ประกอบด้วย

 1.ตัวแทนส.ส.ตัวแทนพรรคการเมืองตัวแทนส.ว.

 2.ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

 3.สื่อมวลชน

 4.นักธุรกิจเพื่อสังคม

 5.นักวิชาการ

 6.ประชาสังคม,สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

  การทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรี 

 -กลั่นกรองประเด็น
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 -ลงพื้นที่เป้าหมายศึกษาข้อเท็จจริง

 -นำเข้าวาระสภาพลเมืองราชบุรีเพื่อหาฉันทามติ

 -เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา

 -ติดตามการแก้ปัญหา

  กระบวนการสภาพลเมืองราชบุรี 

 1.กลุ่มผู้เดือดร้อนร้องเรียน

 2.คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรีบรรจุวาระ

 3.ประชุมสภาพลเมืองราชบุรีเพื่อหาฉันทามติในการแก้ปัญหา

 4.คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมืองราชบุรีทำบันทึกช่วยจำส่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

 5.กระบวนการแก้ปัญหา

 6.สภาพลเมืองราชบุรีครั้งต่อไปสอบถามความคืบหน้า

  สภาพลเมืองราชบุรีที่ผ่านมา 

ครั้งที่1. 26สิงหาคม2552 ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผู้เข้าร่วม 151คน

ครั้งที่2. 20พฤศจิกายน2552ที่ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผู้เข้าร่วม 153คน

ครั้งที่3. 29มกราคม2553 ที่ห้องประชุมอำเภอสวนผึ้ง ผู้เข้าร่วม 1รูป,120คน

ครั้งที่4. 26มีนาคม2553 ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ผู้เข้าร่วม 145คน

ครั้งที่5. 29พฤษภาคม2553 ที่ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรี ผู้เข้าร่วม 146คน

ครั้งที่6. 24กรกฎาคม2553 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ผู้เข้าร่วม 145คน

ครั้งที่7. 25กันยายน2553 ที่อบต.อ่างหิน ผู้เข้าร่วม 143คน

ครั้งที่829พฤศจิกายน2553ที่ศาลาประชาคมอ.สวนผึ้ง ผู้เข้าร่วม 2รูป344คน

ครั้งที่9. 29มกราคม2554 ที่ห้องประชุมอำเภอดำเนินสะดวกผู้เข้าร่วม 86คน

ครั้งที่10. 1เมษายน2554 ที่เทศบาลตำบลหลักเมือง ผู้เข้าร่วม 50คน

ครั้งที่11. 25พฤษภาคม2554 ที่วัดโป่งเหาะบ้านคา ผู้เข้าร่วม 150คน

ครั้งที่12. 27มิถุนายน2554 ที่วัดหนองกระทุ่มจอมบึง ผู้เข้าร่วม 138คน

ครั้งที่13. 7สิงหาคม2554 ที่ค่ายลูกเสือวาสนาดี ผู้เข้าร่วม 150คน

  วาระสภาเด็กและเยาวชนราชบุรี

ครั้งที่14. 14กันยายน2554 ที่ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรี ผู้เข้าร่วม 65คน

  สภาพลเมืองอำเภอสวนผึ้ง 

จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร”การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่2”กลุ่มทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ครั้งที่1. 19มกราคม2554ที่ห้องประชุมอำเภอสวนผึ้งผู้เข้าร่วม32คน

กรณีการประกอบกิจการสถานที่ตากอากาศ(Resort)อำเภอสวนผึ้ง

ครั้งที่2. 9กุมภาพันธ์2554ที่ห้องประชุมบริเวณน้ำตกเก้าโจน

กรณีแผนแม่บทการจัดการน้ำตกเก้าโจน
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  กรณีที่ผ่านสภาพลเมืองราชบุรี 

 1.กรณีที่แก้ปัญหาสำเร็จ

 1.1โรงงานผลิตแอลกอฮอร์ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ

 1.2การทิ้งขยะที่ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อ

 1.3หนี้สินกลุ่มเกษตรกรชาวสวนตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม

 2.กรณีที่กลับมาสร้างปัญหาใหม่

 โรงงานสับปะรดV&Kตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคา

 3.กรณีไม่สำเร็จเรื่องสู่ศาลยุติธรรม

 โรงงานฟอกย้อมSVMTextile

 4.กรณีที่เรื่องสงบชั่วคราว

 4,1โรงไฟฟ้าชีวะมวลตำบลเบิกไพรอำเภอจอมบึง

 4,2นโยบายเรียนฟรี15ปีกรณีโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 5.กรณีที่กำลังดำเนินการ

 5.1การใช้น้ำอำเภอสวนผึ้ง

 5.2คืนน้ำใสให้คลองดำเนินสะดวก

 5.3กรณีที่ดินอำเภอสวนผึ้ง

 6.กรณีที่ผู้ร้องไม่มาติดตามข้อเสนอ

 “การขุดดินหมู่6.ตำบลบัวงามอำเภอดำเนินสะดวก”

บทสรุปเรื่องสภาพลเมืองราชบุรี 

  สภาพลเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะที่ 

 -ประชาชนจะได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของตนโดยไม่ต้องยกขบวนไปปิดถนน

ปิดที่ว่าการอำเภอ,ศาลากลางหรือต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการ

คณะต่างๆของทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

 -เกิดการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคการเมือง(ฝ่ายนโยบาย)ภาครัฐ(ฝ่ายปฏิบัติ)

ภาคประชาชน(ผู้ได้รับผลกระทบ)ภาคธุรกิจ(ผู้ก่อผลกระทบ)เพื่อหาฉันทามติใน

การแก้ปัญหา

 -เกิดคณะทำงานแก้ปัญหาที่ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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  ปรากฏการณ์  

ภาคการเมืองส.ส.ช่วยผลักดันประเด็นปัญหาเชิงนโยบายเช่นกรณีหนี้สินเกษตรกรกรณี

น้ำอ.สวนผึ้งการประชุมวาระสภาเด็กและเยาวชนราชบุรีมีการนัดหมายพบปะกับส.ส.ในการ

ประชุมเดือนพฤศจิกายน

ภาคธุรกิจ(ผู้ก่อผลกระทบ)ไม่สนใจเข้าร่วมเวที

ภาครัฐ(ฝ่ายปฏิบัติ)ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือการปฏิบัติตาม

กฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดส่งรองผู้ว่าฯท่านหนึ่งเข้าร่วมเวทีทุกครั้งและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะ

ทำงานแก้ปัญหาตามฉันทามติของสภาพลเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความ

ร่วมมือดี

  พื้นที่สาธารณะนี้สร้างพลเมือง 

ภาคประชาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการนำเสนอปัญหาโดยมีเหตุผล,หลักฐาน

ทั้งทางกฎหมายและวิชาการสนับหนุนไม่ถูกกล่าวหาว่าใช้แต่อารมณ์

มีความรู้เพิ่มขึ้นเช่นกฎหมายการขุดดินพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535การศึกษา

ผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA)และเรื่องโฉนดชุมชน

สภาพลเมืองราชบุรีสร้างพลเมืองจากการสร้างจิตสำนึกจากการเสียสละเวทีนี้ไม่มีค่า

เดินทางไม่มีเบี้ยเลี้ยงมีแต่อาหารเลี้ยงคุณอยากแก้ปัญหาตนเองและสังคมอยากช่วยเหลือ

สังคมคุณต้องรู้จักเสียเวลาทำมาหากินครึ่งวันเสียค่าเดินทางเองถ้าถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน

คุณก็ต้องอุทิศตนเพิ่มขึ้นอีก
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ภาคผนวก1.

แบบสอบถามผู้นำตามธรรมชาติของหมู่บ้าน 

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

เพศ  ชายหญิง

อายุ..................ปีอาชีพ................................................................



1.เมื่อมีปัญหาทะเลาะกันควรจะให้ใครเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

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

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

2.เมื่อมีปัญหากับทางราชการปรึกษาใคร

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

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

3.เมื่อมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพปรึกษาใคร

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

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

4.เมื่อเจ็บป่วยไปหาใคร

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

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

5.เมื่อมีปัญหาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานไปปรึกษาใคร

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

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

6.เมื่อมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไปปรึกษาใคร

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

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

7.เมือ่เกดิปญัหากบัหมูบ่า้นเชน่ถนนพงัสะพานขาดหลงัคาวดัรัว่ฯใครเปน็ผูน้ำในการแกป้ญัหา

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

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

8.ถา้เกดิมลพษิขึน้เชน่นำ้เนา่อากาศเหมน็ของเสยีจากโรงงานคดิวา่ใครจะเปน็ผูน้ำในการตอ่สู้

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

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

กำหนดการพัฒนาศักยภาพให้เกิดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นวิทยากร

กระบวนการ

วันที่ 1  

8.30–9.00น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

9.00–9.15น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ขงบนการกฎกติกา–มารยาท

9.15–9.45น.กระบวนการทำความรู้จักอย่างชื่นชม

9.45–10.15น. เกมพลิกแผ่นดิน/ถอดบทเรียน

10.15-10.30น. พักของว่าง

10.30–10.45น. เกมนำสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์

10.45–11.45น. ชมวีดีทัศน์การปรับกระบวนทัศน์/ถอดบทเรียน

11.45–12.30น. ให้ข้อมูลการประชุมอย่างสร้างสรรค์

12.30–13.15น. พัก–อาหารกลางวัน

13.15–13.45น. เครื่องมือในการประชุมอย่างสร้างสรรค์กระดาษน้อย

  โจทย์“ผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง”

13.45–14.30น.วิธีการเขียนMINDMAP

 จากการระดมสมองด้วยวิธีกระดาษน้อยนำมาเขียนMINDMAP

 วิธีการจัดลำดับความสำคัญ/ถอดบทเรียน

14.50–15.30น.เวียนฐานเขียนความเห็นอดีตปัจจุบันปัญหาภาพฝัน

15.30–15.45น.พัก–ของว่าง

15.45–16.00น. เกมทำลายสถิติ/ถอดบทเรียน

16.00–17.30น.การทำงานเป็นทีม

18.30-20.00น.เกมปิดปากเกมปิดตา

วันที ่2  

8.30–9.00น.ทบทวนเรื่องวันวานถอดบทเรียนเกมปิดตา–ปิดปาก

9.00-9.30น. วืดืทัศน์/PPt“ประวัติประชาธิปไตยไทย

9.30-10.15น.แบ่ง4กลุ่มเข้าฐาน4ฐาน“มาตราสำคัญในรัฐธรรมนูญ”

 เลือกมาตราที่เห็นว่าสำคัญนำเสนอ

10.15-10.30น. พัก-ของว่าง

10.30-11.30น. ให้ข้อมูลทุนทางสังคม

 ชีแ้จงกระบวนการเวทหีมูบ่า้นวางแผนกำหนดวนั,สถานที,่

    การทำงานเวทหีมูบ่า้น

11.30-12.00น.เกมล่าฆาตกรถอดบทเรียนทั้งกระบวนการ

12.00-12.30น.ปิดแบบมีส่วนร่วม
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ภาคผนวก3.

เรียงความชนะเลิศระดับมัธยมต้นโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาด.ญ.ธนัศฎาน้อยเปลี่ยน

สถานศึกษาน่าอยู่ 

สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆการที่เราจะต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านจำเป็น

จะต้องออกแบบและวางแผนไปตามความคิดและความฝันก่อน

การฝันถึงสถานศึกษาในอนาคตจึงเป็นการออกแบบไปตามรูปลักษณ์ที่เราต้องการความฝัน

จึงเป็นสถาปนิกเอกของโลกที่จะเสกสรรปั้นแต่งนักเรียนของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เจตจำนงสถานศึกษาและนักเรียนของเราต้องเจริญไปข้างหน้าพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งและคนดี

หากเราฝันอย่างเดียวแต่ขาดการลงมือกระทำก็คงเป็นไปได้แค่การเขียนลงบนภาพในอากาศที่ว่าง

เปล่าฤาจะปรากฏภาพที่ชัดเจนหรือจับต้องได้องค์กรทุกภาคส่วนในสังคมไทยจะต้องช่วยกันสร้าง

ชาติโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าสถาบันโดยนักเรียนจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

และมีความซื่อสัตย์สุจริตจะช่วยปิดกั้นประตูแห่งอบายทั้งปวงสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดข้าพเจ้า

อยากให้สถานศึกษาของเราสรรค์สร้างแต่นักเรียนที่ดีมีความขยันอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

โดยให้ตระหนักว่าอุปสรรคไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคนแต่มีอุปสรรคไว้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์

ศักยภาพของตนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนให้ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตนให้แกร่งขึ้นกว่าเก่าและจะต้องเป็น

ผู้มีระเบียบวินัยเพราะสถานศึกษาเป็นที่ฝึกระเบียบวินัยของเราข้าพเจ้าเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น

นักเรียนจึงอยากเห็นทุกคนรักกันมีความโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันเพราะเราเปรียบเสมือนพี่น้อง

กันไม่สมควรที่จะทะเลาะกันหากเรารู้จักแปรขยะให้เป็นปุ๋ยแปรขยะชีวิตให้เป็นปุ๋ยชีวิตแปร

ความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือสถาบันของเราก็จะน่าอยู่และมีการจัดตั้งธนาคารขยะโดยการนำ

ขยะกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่าREUSEสถาบันของเราก็จะสะอาดขึ้นเพราะเราทิ้งขยะเป็นที่เป็น

ทางและกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนและเราควรที่จะตั้งใจเรียนไม่หนีเรียนด้วย

ความภาคภูมิในในสถาบันไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีผิด

กฎหมายมาเรียนแต่เช้าด้วยชุดของสถาบันด้วยความมั่นใจความภาคภูมิใจและต้องแต่งให้ถูก

ระเบียบของโรงเรียนนำคำสั่งสอนของคุณครูมาพัฒนาตนเองตอบแทนพระคุณด้วยการเป็นคนดี

รักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขคนเพียงคนเดียวไม่สามารถพัฒนาสถาบันได้เราทุกคนต้องช่วย

กันพัฒนาให้น่าเรียนน่าอยู่และอยู่อย่างมีความสุขเพื่อที่จะสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคตของชาติ

ข้าพเจ้าไม่ต้องการเห็นผลที่สวยหรูแต่ต้องการเห็นความมุ่งมั่นความสามัคคีและมีจิตใจแนว

แน่ที่จะพัฒนาสถาบันของเราจุดมุ่งหมายจะไร้ค่าถ้าไม่มีก้าวแรกการหวังผลเลิศนั้นดีแล้วแต่การ

ทำเหตุของความเป็นจริงนั้นดีกว่าเราทุกคนจะต้องออกแบบสถาบันของเราเป็นที่น่าอยู่ของพวกเรา

ทุกคน

 สถานศึกษาอบรมบ่มนิสัย ปลุกเด็กไทยรักพี่น้องแก้ปัญหา

ยึดมันในจริยเป็นปรัชญา เป็นอุทาหรณ์สอนคนจนได้ดี

นำขยะมารียูสเป็นประโยชน์ เราไม่โกรธไม่หนีเรียนเป็นสุขี

ไม่ทะเลาะดื่มสุราเที่ยวราตรี เป็นเด็กดีมาเรียนด้วยความภูมิใจ
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ประชาธิปไตยบนฐานทรัพยากรชุมชน:
ธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

        

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม  ใจแก้ว* 
นายเฉลิมศักดิ์  บุญนำ** 
นางสาวสุนิสา  เชาวน์เมธากิจ*** 




บทนำ

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก

โครงสร้างสังคมอำนาจส่วนบนซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้มอบอำนาจให้กับประชาชนแต่ไม่ได้มอบ

ให้กับกลุ่มหมู่คณะใดคณะหนึ่งและวิตกกังวลต่อความรู้ความ

เข้าใจเพื่อให้ประชาชนว่า

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้า

อยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรทั่วไป ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้ง

หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดย

สิทธิ์ขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมี

สิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผล

สำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะ

ช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอ

สละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป”	

 * อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ** นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*** อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือ ในการปกครองของประชาชน

โดยประชาชนและเพื่อประชาชนนับเป็นแนวทางการบริหารประเทศที่ ได้รับแนวคิด

การเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปีพ.ศ.2475เป็นต้นมาคือการกระจายอำนาจการ

ปกครองไปสู่ตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยเพื่อความผาสุกของประชาชนที่มีสิทธิหน้าที่ความ

เสมอภาคภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำกับทิศทางของประเทศให้เป็นไปตามครรลองของความ

ดีงามของการวางระบบและกลไกการบริหารงานของการทำหน้าที่ให้เกิดความสมดุลของสังคมที่

สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางของความเป็นอยู่แห่งรัฐและชาติที่มีความมุ่งหมายไปสู่สังคมที่

ก้าวหน้าโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภายใต้วัฒนธรรม

ทางการเมืองโดยมีนักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อเข้าไปสู่การมีอำนาจในการ

ออกกฎหมายและการบริหารประเทศรวมถึงการกำหนดนโยบายที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ของ

ประชาชนในการเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่แต่แล้วในทางพฤติกรรมของตัวแทนก็ได้บิดเบือน

เจตนารมณ์ของระบบประชาธิปไตยที่ได้ออกแบบให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในการพิจารณาเลือกบุคคล

ที่เป็นตัวแทนไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายตรวจสอบถ่วงดุลของผู้บริหารสุดท้ายประชาชน

ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเข้าไปมีอำนาจและสนองผลประโยชน์ของกลุ่มทุนโดยใช้แนวคิด

ประชาธิปไตยเชิงการตลาดเพื่อให้คนยอมรับในเชิงความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของนักเลือกตั้ง

โดยผ่านกลไกหัวคะแนนและผู้มีอิทธิพลตลอดจนปัจจัยทุนที่จะผลักดันให้เข้าไปสู่กระบวนการ

ทางการเมืองให้กลายเป็นความชอบธรรมในเชิงปริมาณเป็นตัวกำหนดและตัดสินของการเข้าไปสู่

อำนาจในระบบประชาธิปไตยทุนนิยมซึ่งเป็นวิธีการให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ถูกตีตราประทับผ่านการ

ยอมรับโดยฉันทามติของประชาชนและนำไปสู่การใช้วาทกรรมว่ามาจากการเลือกตั้งโดยได้รับการ

ไว้วางใจเสียงข้างมากเป็นตัวตั้งเป็นระบบโดยผ่านความน่าเชื่อถือของสากลนิยมในระบอบ

ประชาธิปไตยได้สถาปนาประชาธิปไตยแบบไทยๆในวิถีวัฒนธรรมการเมืองที่ไร้ซึ่งรากเหง้าของ

ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนระบบตัวแทนถือว่านักการเมืองคือนักเลือกตั้งการเมืองที่มี

แต่นักการเมืองก็คือการเมืองที่ปล่อยให้คนจำนวนไม่กี่พันรายผูกขาดอำนาจในการกำหนดชะตา

กรรมของสังคมของชนชั้นนำและนักการเมืองประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำเป็นเพียงหนึ่งเดียว

คือการเป็นเครื่องมือในการเลือกที่ผู้นำทางการเมืองและจัดตั้งคณะรัฐบาลประชาธิปไตยแบบ

ชนชั้นนำไม่เชื่อว่าประชาชนเป็นฝ่ายที่กำหนดประเด็นทางการเมืองไม่เชื่อว่าประชาชนคือผู้ที่มี

อำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริงในเรื่องต่างๆในทางตรงกันข้ามผู้นำทางการเมืองต่างหากที่เป็นคน

ทำหน้าที่นี้แล้วกำหนดโครงสร้างของความคิดเห็นสาธารณะและประชามติออกมาถ้า

ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำทำให้ประชาธิปไตยเป็นพิธีกรรมทางการเมืองของคนจำนวนน้อย

ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างเศรษฐกิจการเมือง,อุดมการณ์และชนชั้นต่างๆที่มีผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างสถาบันในปัจจุบันนี้(ศิโรตม์คล้ามไพบูลย์,2554)กลุ่มชนต่างๆในสังคมไทย

ต่างออกมาเรียกร้องสิทธิกันมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิ

ในที่ดินในป่าในแม่น้ำหรือสิทธิในการทำประมงชายฝั่งในขณะที่คนอีกบางกลุ่มโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มคนในภาคราชการหรือกลุ่มคนในเมืองที่อยู่นอกสังคมชนบทกลับคิดว่าชาวบ้าน

ไม่มีสิทธิอย่างเช่นในกรณีของสิทธิที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องค่าชดเชยจากการสูญเสียอาชีพ

ประมงในแม่น้ำมูลซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูลเพราะเข้าใจว่าแม่น้ำเป็นทรัพยากร

สาธารณะและไม่ใช่เป็นทรัพยากรของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการที่ชาวบ้านลุกขึ้นปกป้องสิทธิ
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ของตนด้วยการคัดค้านการสร้างเขื่อนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินหรือการสร้างท่อก๊าซ

ก็ตามกรณีต่างๆเหล่านี้ถ้าหากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่าพื้นฐานของปัญหาล้วนแล้วแต่

เป็นความขัดแย้งในการตีความหมายของสิทธิหรือการเข้าใจความหมายของสิทธิแทบทั้งสิ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของสิทธิชุมชนหรือสิทธิของกลุ่มชนเช่นสิทธิของชาวนาสิทธิ

ชาวบ้านและสิทธิของท้องถิ่นทั้งๆที่เป็นความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ปีพ.ศ.2540-2550อยู่แล้วโดยให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการ

ทรัพยากรแต่ด้วยมีความหมายที่ไม่คุ้นเคยมานานในภาคปฏิบัติจึงอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่

บ้างเพราะในปัจจุบันแม้จะเริ่มมีความพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ

เช่นกฎหมายป่าชุมชนเป็นต้นพร้อมๆกับมีความพยายามผลักดันนโยบายเพื่อให้สิทธิกับ

เกษตรกรในรูปอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเช่นนโยบายการปฏิรูปที่ดินแบบใหม่(อานันท์ กาญจนพันธุ์,

2543) 

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการดูแลพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิทักษ์ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่นชุมชนสังคมโดยทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่รายรอบมีผลต่อการดำรงชีวิตและการเกื้อกูลต่อ

สรรพสิ่งต่อกันและมีการรองรับสิทธิของประชาชนที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้เป็นที่มา

ของการยึดโยงในการรองรับสิทธิของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยและเป็นผลให้พื้นที่อำเภอ

รัตภูมิซึ่งมีองค์กรและภาคีลุ่มน้ำรัตภูมิได้นำเอาหลักนิติรัฐมาใช้ล้อไปกับหลักนิติธรรมและร่วมกัน

ออกแบบเป็นกฎกติกาข้อตกลงร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วมโดยการใช้วาทกรรมธรรมนูญเป็น

ตัวขับเคลื่อนเจตนารมณ์ชุมชนสังคมเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยของ

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของชุมชน เนื่องจากสิทธิชุมชนมีความเป็นพลวัตทั้งในแง่ประเด็น

ปัญหาความขัดแย้ง การต่อสู้เชิงอุดมการณ์และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยน

อัตลักษณ์ปรับกระบวนการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมที่

ยืดหยุ่นพลิกแพลง หลากหลาย

ดังนั้น“ธรรมนูญลุ่มน้ำ”จึงเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในฐานะความเป็นวาทกรรมที่ให้ความหมาย

และคุณค่าที่เป็น“อำนาจอันชอบธรรม”เพื่อสร้างวาทกรรมใหม่ที่ขยายเลียนแบบของรัฐสู่ท้องถิ่น

โดยใช้ฐานของทรัพยากรเป็นหัวใจแกนกลางของการจัดการที่มีกระบวนการรูปแบบประชาธิปไตย

โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติการทางการเมืองภาคพลเมืองมีความตระหนักในปัญหา

ที่คุกคามฐานสำนึกแห่งคุณค่าสรรพสิ่งในระบบนิเวศตามแนวทางของชุมชนอันมีธรรมนูญ

ลุ่มน้ำภูมีเครื่องมือเพื่อวางกติกาให้ชุมชนใช้ร่วมกันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนชุมชนลุ่มน้ำ

กฎระเบียบข้อตกลงที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานว่าด้วยการอยู่ร่วมกันตามสิทธิเสรีภาพที่สอดคล้อง

กับวิถีธรรมชาติของกลุ่มชุมชนหรือสังคมนั้นๆเป็นผู้กำหนดขึ้นมาและยึดถือปฏิบัติร่วมกันต่อ

ฐานทรัพยากรในชุมชนหนึ่งๆลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนปัญหาคุณภาพชีวิต

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจึงเป็นที่มา

ของประชาธิปไตยชุมชนการเมืองเชิงพื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อการดำรงอัตลักษณ์ของชุมชน

สังคมในอาณาบริเวณของฐานทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน



130 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 3

 

แนวความคิดทางศาสนา

หลักคิดทางศาสนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่บัญญัติไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ยึดถือและ

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักของธรรมชาติที่

จะให้สรรพสิ่งในโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขซึ่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง

สันติภาพมีการเผยแผ่ศาสนาโดยไม่มีการบังคับสอนให้มนุษย์ทุกคนมีความรักต่อกันรวมถึงสิ่งมี

ชีวิตทั้งหมดในโลกสอนให้มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นสอนให้มนุษย์รู้จักปกป้องสิทธิของ

ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นๆนอกจากนี้หลักคิดของสาสนาอิสลามว่าในการดำเนินชีวิต

จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีเป็นคนที่รู้จักในหน้าที่มีความห่วงใยมีความเมตตามีความรักมีความ

ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น



ปรัชญาว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ

ในทางปรัชญาแล้วแนวคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เริ่มปรากฏขึ้นในยุคกรีกตั้งแต่

ตอนที่อริสโตเติลกล่าวว่า“มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลย่อมมีเสรีภาพในการเลือกและด้วยเหตุผลที่

ถูกต้องย่อมช่วยให้เขาเข้าถึงกฎธรรมชาติได้และณจุดนี้เองคือเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์”

แนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์นั้นมีเสรีภาพอยู่แล้วตามกฎธรรมชาติภายใต้เหตุผลที่ถูกต้อง

จากที่มีการกล่าวถึงสิทธิตามธรรมชาติ(NaturalRight)ว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมา

เท่าเทียมกันมนุษย์มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่ความตายซึ่งเป็น

สิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และใครก็จะล่วงละเมิดมิได้หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะก่อให้

เกิดอันตรายหรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้ความมุ่งหมายที่แท้

จริงของนักปรัชญาหรือนักคิดในทางการเมืองที่เสนอความคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติขึ้นมาก็

เพื่อที่จะจำกัดอำนาจของรัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐกล่าวคือนักคิดในทางการเมืองเห็นว่ามี

การขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองของรัฐซึ่งได้แก่ประชาชนพลเมืองทั้ง

หลายกับผู้มีอำนาจปกครองรัฐผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิเสรีภาพให้

มากที่สุดเท่าที่ทำได้ขณะเดียวกันผู้ที่มีอำนาจปกครองรัฐก็มีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจอย่างเต็มที่

เสมอๆ(ณัฐกรวิทิตานนท์,2553)

นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงรัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐว่าเปรียบเสมือนเป็นสิ่งชั่วช้าเลวทราม

ที่มนุษย์จำเป็นต้องมีไว้เพื่อการที่มนุษย์จะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสันติสุขดังนั้นจึงมี

ความจำเป็นที่จะต้องจำกัดอำนาจของรัฐบาลหรือของผู้มีอำนาจปกครองรัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้เพราะรัฐนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและเป็นปกติวิสัยที่ผู้ใช้อำนาจรัฐมักจะใช้อำนาจ

เกินเลยอยู่เสมอ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนักคิดในทางการเมืองจึงคิดค้นหาวิธีการที่จะจำกัดอำนาจของรัฐ

หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐโดยพยายามกล่าวอ้างถึง“สิทธิตามธรรมชาติ”ว่าเป็นสิทธิที่มนุษย์

ทุกๆคนที่ติดตัวมากแต่กำเนิดรัฐหรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐจะมาล่วงละเมิดมิได้ซึ่งต่อมา
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แนวคิดดังกล่าวได้มีการอธิบายขยายความจนกลายเป็นสิทธิในการจำกัดอำนาจรัฐยิ่งรัฐหรือผู้มี

อำนาจปกครองถูกจำกัดอำนาจลงมากเท่าใดสิทธิเสรีภาพของผู้อยู่ภายใต้อำนาจปกครองก็จะยิ่งมี

มากขึ้นเพียงนั้น

สิทธิตามธรรมชาติข้างต้นเดิมทีก็มีเพียงสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายทรัพย์สินและความ

เสมอภาคเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขอบเขตกว้างไกลออกไปจนครอบคลุมถึงสิทธิในมิติ

ใหม่ๆอาทิสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกจับกุมขังตามอำเภอใจ,สิทธิที่จะไม่ถูกล่วง

ละเมิดในเคหสถาน,สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย,สิทธิเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา,เสรีภาพในการประกอบการค้า,กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกระทั่ง“สิทธิในการตาย”

(RighttoDie)เป็นต้นดังนั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามความหมายดั้งเดิมก็คือ

สิทธิในการจำกัดอำนาจของรัฐนั่นเองเกิดความคิดในการอ้างความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน

ซึ่งเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่มีการนำมาใช้ในระบบการเมืองการปกครองและเกิดแนวคิด

ของการเป็นผู้ให้ประชาธิปไตยโดยรัฐและเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักคิดมองเตสกิเออ

(Montesquieu)ว่าด้วยการมอบสิทธิให้กับตัวแทนเข้าไปมีอำนาจในการปกครองโดยมีข้อตกลง

เป็นสัญญาประชาคมให้อำนาจกับตัวแทนแต่ถ้าตัวแทนไม่ทำหน้าที่ของความเป็นตัวแทนได้

ประชาชนสามารถที่จะลิดรอนอำนาจนั้นคืนมาเป็นของปวงชนได้



สิทธิเสรีภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการบัญญัติ ว่ าด้ วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในจำนวน7ฉบับที่ผ่านมาของที่กำหนดไว้ในเรื่องนี้คือ

กำหนดในเรื่องนโยบายและสิ่งแวดล้อมในการพิทักษ์รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเพื่อเป็นสาธารณูปโภคการเป็นความจำเป็นในการป้องกัน

ประเทศโดยตรงหรือว่าการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540-2550ในกรณีนี้มีกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรจะมี

บทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการมีส่วนร่วมในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมด้วยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นควรจะอยู่ภายใต้พื้นฐานสำคัญ

4ประการดังนี้

 1.การนำเอาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้โดยยอมให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ได้

 2.การควบคุมและการกำจัดมลภาวะเป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและ

คุณภาพของประชาชน
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 3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ

 4.การให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

หน้าที่ของการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐธรรมนูญปี2540-

2550ได้บัญญัติในมาตรา69บุคคลมีหน้าที่ปกป้องประเทศรับราชการทหารเสียภาษีอากร

ช่วยเหลือราชการรับการศึกษาอบรมพิทักษ์ปกป้องสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ตามแต่กฎหมายบัญญัติดังนั้นจากในกลุ่มของ

สิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมควรมีเรื่องปรับดังต่อไปนี้

 1.สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

2.ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540บัญญัติไว้มักจะเขียนคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ควรจะตัดคำว่าทั้งนี้ตามที่กำหนดบัญญัติออกไปเพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมี

กฎหมายมารองรับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดดังกล่าวเลย

หลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

ได้มีการปรับแก้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชนมาตรา66บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชน

ท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

สมดุลและยั่งยืนรวมถึงมาตรา67สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์

บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและใน

การคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง

ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น

หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง
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แนวความคิดการมีส่วนร่วม

จากการทีไ่ดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนสามารถสรปุไดว้า่การมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมมากที่สุดสามารถทำได้6รูปแบบดังนี้(สภาพัฒนาการเมือง,2552)

 1)การรับรู้ข่าวสาร(Publicinformation)การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ประชาชนในพื้นที่

โครงการและผู้ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการที่จะ

ดำเนินการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้การได้รับข่าวสารดังกล่าวต้องได้รับ

ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการ

 2)การปรึกษาหารือ(Publicconsultation)เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในลักษณะของ

การปรึกษาหารือระหว่างผู้ดำเนินโครงการกับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเป็นการ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนได้ทราบและรับข้อเสนอแนะเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ

 3)การประชุมรับฟังความคิดเห็น(Publicmeeting)เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ผู้ดำเนิน

โครงการกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันด้วยเหตุผล

ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบนี้สามารถทำได้2ลักษณะคือ

 3.1การประชุมในระดับชุมชน(Communitymeeting)ซึ่งจัดประชุมในชุมชนที่

จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยผู้ดำเนินการจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

 3.2การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ(Publichearing)การประชุม

ลักษณะนี้จำเป็นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีเรื่องของเทคนิคและวิชาการที่

เกี่ยวข้องการประชุมลักษณะนี้ต้องเปิดกว้างสำหรับสาธารณะ

 4)การร่วมตัดสินใจ(Decisionmaking)การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ถือเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติจริงการดำเนินโครงการซึ่งมัก

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจะต้องมีตัวแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะ

กรรมการด้วย

 5)การใช้กลไกทางกฎหมายรูปแบบนี้แม้จะไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องสิทธิหรือการใช้สิทธิของประชาชนเมื่อเห็นว่า

เกิดความไม่โปร่งใสหรือความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

 6)การกดดันรัฐบาลในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐ
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ความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรชีวิตคนลุ่มน้ำคลองภูม ี

 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

จากการศึกษาเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิหรือที่เรียกว่า“คลองรัตภูมี”ซึ่งประกอบด้วย

คลองที่สำคัญคือคลองรัตภูมิซึ่ งมีต้นน้ ำ เกิดจากเขาหลวงและเขาใครในเทือกเขา

นครศรีธรรมราชและเส้นทางการไหลของน้ำไปทางเหนือผ่านเขตอำเภอรัตภูมิแล้วไหลลงสู่

ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบางภูมีอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลามีความยาวประมาณ63

กิโลเมตรมีคลองสาขาที่สำคัญได้แก่คลองภูมีคลองลำขันคลองลำม้าคลองกรอยใหญ่คลอง

ยางแดงคลองรังแร้งคลองหินดำคลองเขาร้อนและคลองแพรกสุวรรณมีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น

420ตารางกิโลเมตรมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการก่อตั้งชุมชนสูงเพราะเป็นลุ่มน้ำที่เป็น

รอยต่อของพื้นที่3จังหวัดได้แก่สงขลาคืออำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดพัทลุงคือ

พื้นที่ติดกับคลองพรุพ้ออำเภอป่าบอนและจังหวัดสตูลคือพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน

งาช้างและป่าเขาค้อมเขาแดง,เขาใหญ่ในอำเภอควนกาหลง

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยประกอบอาชีพรวมถึงเป็นพื้นที่ของการ

กระจายไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบกับผู้คนในลุ่มน้ำอันเกิดจากการทำโรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดังนั้นชุมชนจึงควรให้ความสำคัญสร้างความ

ตระหนักในปัญหาที่เกิดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิเพื่อให้คนลุ่มน้ำคลองรัตภูมิมีความเข้าใจและ

สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มคนอนุรักษ์คลองรัตภูมิจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคน

ลุ่มน้ำหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาโดยไม่

ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่อย่างยั่งยืนอันจะ

สามารถเป็นลุ่มน้ำที่สามารถใช้หล่อเลี้ยงชีวิตคนลุ่มน้ำให้มีวิถีชีวิตที่ดีที่มีความสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตคนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ

จะเห็นได้ว่าลุ่มน้ำคลองรัตภูมิยังคงสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรให้คนลุ่มน้ำได้ใช้

ประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงมีความสมบูรณ์

บริเวณลุ่มน้ำด้วยซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำคลองรัตภูมินั้นอันเนื่องมาจากขาดการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่

ลุ่มน้ำรวมถึงการไม่มีกฎระเบียบในการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆในลุ่มน้ำจึงจำเป็นต้องมีแนวทาง

ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกันโดย

อยู่บนพื้นฐานการมีข้อมูลเดียวกันและมีความเข้าใจในสถานการณ์น้ำร่วมกันดังนั้นจึงทำให้เกิด

การจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีดังมีการจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมีปัจจุบันกระบวนการจัด

ทำธรรมนูญอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งเรียกว่าธรรมนูญคลองรัตภูมี   

จากการจัดทำธรรมนูญคลองรัตภูมีข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ

คนลุ่มน้ำในการจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีนั้นเป็นการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย

เนื่องจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองที่มีความตื่น



13� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 3

 

ตัวเกิดความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบอันนำไปสู่การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการที่ภาคพลเมือง

ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะการประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็นร่วม

กันบนพื้นที่ข้อมูลความเป็นจริงเพื่อสามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ

และผลที่แท้จริงได้ซึ่งสอดคล้องกับเพิ่มศักดิ์มกราภิรมย์(อ้างถึงในชัยพันธ์ประภาสะวัติ,

2545)กล่าวว่าแนวคิดการจัดการน้ำแบบใหม่เป็นแนวคิดที่เน้นทรัพยากรลุ่มน้ำอย่างเชื่อมโยง

และสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศและมีการจัดการทั้งระบบรวมทั้งเน้นการจัดการในลุ่มน้ำขนาดย่อยที่

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งองค์กรประชาชนจัดการร่วมกันโดยใช้ข้อตกลงกติกา

มาตรการหรือการกำหนดกฎหมายโดยองค์กรประชาชนในท้องถิ่นการจัดการแบบใหม่นี้จะ

ส่งผลให้เกิดการคุ้มครองทรัพยากรอย่างยั่งยืนซึ่งธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีเป็นอีกบทเรียนหนึ่ง

ของประชาชนที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยฐานชุมชนที่สำนึกในความเป็นพลเมืองที่ต้องปกป้องฐาน

ทรัพยากรที่ถือว่าเป็นการดำรงชีวิตและเป็นมิติของประชาธิปไตยกินได้

ในวิถีประชาธิปไตยชุมชนพลเมืองที่มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่จึงมีบทบาทสำคัญใน

การกำหนดทิศทางการตัดสินใจทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นจะสังเกตได้ว่าคนลุ่มน้ำคลองภูมี

ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเรียนรู้จากวัฒนธรรมกระแสการพัฒนาซึ่งมีผลพวงต่อการ

เปลี่ยนแปลงและบุกรุกฐานทรัพยากรของคนในท้องถิ่นดังนั้นคนในท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการ

สร้างความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการตัดสินใจอนาคตของลูก

หลานที่จะได้มีพื้นที่ดำรงชีวิตในถิ่นฐานกำเนิดของตนเองที่มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงผู้คนและสืบสาน

เรื่องราววัฒนธรรมในความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมในการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นของ

สาธารณะซึ่งทุกคนเข้าถึงสิทธิการใช้ทรัพยากรของชุมชนซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง

ที่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพื่อการจัดระเบียบให้ทุกภาค

ส่วนได้รับการจัดสรรทรัพยากรและคุณค่าในเชิงความสัมพันธ์ของการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

คนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับทรัพยากรโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ

ความสมดุลและเกื้อหนุนต่อกันและนอบน้อมต่อวิถีความเชื่อวัฒนธรรมที่ร้อยรัดผู้คนโดยผ่าน

พิธีกรรมความเชื่อและภูมิปัญญาในความยำเกรงต่อธรรมชาติและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบในมิติของ

ความหลากหลายของชุมชนโดยมีสายน้ำและธรรมชาติเป็นแกนกลางของการอยู่ร่วมกันอย่าง

ยั่งยืนในวิถีประชาธิปไตยฐานทรัพยากรชุมชน



กระบวนการภาคพลเมืองในความร่วมมือวางกติกาทางสังคม
ด้วย“ธรรมนูญลุ่มน้ำ”ของชุมชน 

จะเห็นได้ว่าลุ่มน้ำคลองภูมียังคงสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรให้คนลุ่มน้ำได้ใช้

ประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงมีความสมบูรณ์

บริเวณลุ่มน้ำด้วยซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำคลองรัตภูมินั้นอันเนื่องมาจากขาดการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่

ลุ่มน้ำรวมถึงการไม่มีกฎระเบียบในการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆในลุ่มน้ำจึงจำเป็นต้องมีแนวทาง



เอกสารป
ระกอบ
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ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกันโดย

อยู่บนพื้นฐานการมีข้อมูลเดียวกันและมีความเข้าใจในสถานการณ์น้ำร่วมกันดังนั้นจึงทำให้เกิด

การจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีดังมีการจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนคนลุ่มน้ำตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว

กับลุ่มน้ำมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลอง

ภูมีแรกเริ่มเกิดจากแนวความคิดของคนที่มีการรวมตัวจากคนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำบอก

กล่าวปัญหาที่คนลุ่มน้ำพบซึ่งเป็นปัญหาสะสมมายาวนานธรรมนูญก็คือกติกาซึ่งเมื่อก่อนก็มีแต่

อาจไม่มีลายลักษณ์อักษรหากเราทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นธรรมนูญลุ่มน้ำ

จะเป็นเรื่องที่ทำในฐานทรัพยากรเป็นสำคัญการทำเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือกันหลายองค์กรเป็น

ลักษณะการทำงานแบบใหม่มีนักวิชาการท้องถิ่นผู้นำศาสนาโดยนำลักษณะบทเรียนลักษณะ

ปัญหาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหาทางออกร่วมกันโดยเชิญคนที่มีส่วนร่วมมาหาทางออกร่วมกันและ

จัดการตั้งแต่ต้นทางเรื่องที่เราทำมีความขัดแย้งกันมีกลุ่มที่ได้มีกลุ่มที่เสียในเรื่องที่มีความขัดแย้ง

เราจะมีส่วนร่วมในการออกแบบในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกติการ่วม

กันของชุมชน

นอกจากนี้กระบวนการจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีมีกระบวนการจัดทำธรรมนูญโดยภาค

พลเมืองในพื้นที่ของคนลุ่มน้ำคลองภูมีประกอบด้วย

 1.การศึกษาข้อมูล

 2.การปลุกระดมอุดมการณ์

 3.การประชุมวางแผนเพื่อสร้างกระบวนการเวที

4.การจัดองค์กรใหม่ของแกนนำคณะทำงานโครงสร้างการทำงานและแกนนำในระดับ

ต่างๆ

 5.การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

6.การสื่อสาร

 7.การยกร่างธรรมนูญ

8.การประชาพิจารณ์

9.การปรับปรุง

10.การประกาศใช้

11.การติดตามผลการนำไปใช้

12.การนำเสนอผลการนำไปใช้

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การศึกษาข้อมูล 

เริ่มด้วยการจัดทำข้อมูลของฝ่ายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีเพื่อเป็น

ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หาข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

อันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีตลอดทั้งสายน้ำ
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ประสบการณ์การทำธรรมนูญชะแล้และแลกเปลี่ยนตั้งคำถามเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใน

รูปแบบการทำงานการปฏิบัติของทุกภาคส่วนองค์กรกิจกรรมพื้นที่และการกระจายตัวของการ

ดำเนินงานการแบ่งหน้าที่ฝ่ายและความรับผิดชอบในการทำงานประสานงานที่จะทำให้งานลื่น

ไหลและการแก้ไขปัญหาของงานที่มีอุปสรรคและแนวทางการทำงานที่พบเพื่อนำมาจัดการในการ

ทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีและทฤษฎีการแลกเปลี่ยน(ExchangeTheory)ของRobert

Salisbury(อ้างถึงในณรงค์บุญสวยขวัญ,2552)อธิบายผ่านแนวคิดการแลกเปลี่ยนว่ากลุ่มเกิด

ขึ้นมาเพราะผู้นำหรือผู้ก่อตั้งชักชวนให้เข้ามาร่วมโดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจเช่น

ผลประโยชน์ทางวัตถุเช่นเงินงานการให้ความรู้สึกทางอารมณ์ร่วมกัน(solidarity)เช่น

ได้ใกล้ชิดได้พบปะเพื่อนจุดมุ่งหมาย(purposive)ด้านอุดมการณ์ทั้งนี้Salisburyเชื่อว่า

กลุ่มการเมืองจะเน้นเรื่องแรงจูงใจด้านอุดมการณ์หรือจุดมุ่งหมาย

 2. การปลุกระดมอุดมการณ์ 

ต้องนำเอาความรู้ความสามารถต่างๆที่ได้ร่วมเวทีมาพูดคุยกับสมาชิกแกนนำของกลุ่ม

องค์กรต่างๆและสถาบันต่างๆเพื่อหาความร่วมมือระดับพื้นที่ปฏิบัติการและมอบหมายหรือให้นำ

ความคิดนี้ไปปรึกษาหารือในระดับกลุ่มอาสาสมัคร(Voluntaryaction)ในพื้นที่ลุ่มน้ำและปริ

มณฑลอาณาบริเวณของลุ่มน้ำเพื่อสร้างอุดมการณ์อย่างเดียวกันที่เป็นหลักการของเหตุผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีโดยให้สมาชิกของกลุ่มชุมชนตระหนักถึงคุณค่าความรู้สึก

สำนึกร่วมกันของพื้นที่เพื่ออธิบายความสำคัญต่อวิถีชีวิตร่วมกันภายใต้ระบบความคิดความเชื่อ

วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ร่วมกันส่งต่อข้อมูลในเรื่องธรรมนูญโดยใช้พื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างกระแส

ทางความคิดและให้ทุกคนรับรู้ในเบื้องต้นเพื่อกระจายไปให้ทั่วทุกพื้นที่จากวิทยุชุมชนร้านน้ำชา

เวทีต่างๆที่มีการสอดแทรกข้อมูลเรื่องราวโดยนักจัดการชุมชนและผู้นำที่มีบทบาทในงาน

มหรสพงานบุญงานศพที่จะกระตุ้นให้พลังภายในชุมชนต่างๆหันมาให้ความใส่ใจต่อสาธารณะ

และสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนหรือผลกระทบแก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 3. การประชุมวางแผนเพื่อสร้างกระบวนการเวที 

เมื่อทางแกนนำไปกระจายข่าวสารข้อมูลซักระยะแล้วว่าจะมีการทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

เพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารทัศนคติความคิดเห็นและเป็นการให้ความรู้ที่มาที่

ไปของเรื่องราวเป็นการโยนประเด็นให้กับสาธารณะได้ถกเถียงกันในพื้นที่ในชุมชนตามแหล่ง

ปฏิสัมพันธ์ทางความคิดพูดคุยถกเถียงการปรึกษาหารือต่อกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ

สำนึกร่วมกันในพื้นที่สาธารณะโดยผ่านการตัดสินใจใคร่ครวญไตร่ตรองโต้ตอบโต้แย้งถือ

เป็นการเรียนรู้ประเด็นสาธารณะเป็นห้องเรียนชุมชนในเรื่องประชาธิปไตยชุมชนโดยการปรึกษา

หารือร่วมกัน

 4. การจดัองคก์รใหมข่องแกนนำ คณะทำงาน โครงสรา้งการทำงาน และแกนนำ 
ในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 

 4.1ที่ปรึกษานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
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 4.2ประธานคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ

 4.3กองเลขาในการบันทึกรวบรวมเรียบเรียงและสรุปข้อมูลการประชุม

 4.4ฝ่ายรับฟังความคิดเห็นวิทยากรกระบวนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

 4.5ฝา่ยประชาสมัพนัธ์เพือ่การประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่า่นสือ่วทิยชุมุชนไวนลิจดหมายขา่ว

 4.6ฝ่ายอำนวยการเป็นผู้ประสานงานการทำงานให้กับทุกภาคส่วนงานธุรการงานการเงิน

เป็นโครงสร้างแบบหลวมๆและมีการทำงานโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีความเป็นอิสระจากรัฐไม่มีความเคร่งครัดกับกฎระเบียบของรัฐมีความสัมพันธ์แบบ

แนวราบไม่มีความซับซ้อนอาศัยความไว้วางใจและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ

อย่างไรก็ตามคณะทำงานธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีมีลักษณะเป็นองค์กรแกนกลางในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมของประชาธิปไตยชุมชนโดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนในเรื่องที่เกี่ยวกับฐาน

ทรัพยากรของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องต่อคุณภาพชีวิตของคนในลุ่มน้ำคลองภูมีที่มีความ

สัมพันธ์อย่างหลากหลายต่อการดำรงอยู่ในการปรับตัวและจัดระบบความสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่าน

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นในคุณค่าอัตลักษณ์และสำนึกในคุณค่า

 5. การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี 

การเปิดเวทีเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือให้ความรู้แลกเปลี่ยนและถกเถียงโต้เถียงการให้

เหตุผลในเวทีของวิทยากรแกนนำเพื่อให้ความรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นร่วมกันของการใช้ลุ่ม

น้ำในการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้คนในอดีตที่จะฉายภาพให้เห็นถึงคุณค่าที่

อยู่ร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และคุณค่าทาง

วัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาในอดีตและการพัฒนาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบันที่ส่งผลต่อ

ลูกหลานในอนาคตทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักสำนึกร่วมกันที่ถิ่นฐานกำเนิดเพื่อปกป้องและสร้าง

ความยั่งยืนซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่อประชาชนได้มีเวทีพูดคุยที่มีผลต่อตนเองและครอบครัวชุมชน

ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายยอมรับต่อเหตุผลที่ได้นำเสนอทำให้เกิดการขยายความคิดว่าจะแก้ไขปัญหาร่วม

กันซึ่งในการตังเวทียอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างๆและหลากหลายดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องหา

ประเด็นร่วมกันและเป็นการวิเคราะห์SWOTในการพูดคุยกันโดยมีเวที10เวทีที่กระจายใน

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองภูมีแต่จะมีการประชุมสรุปประเด็นของคณะทำงานเพื่อปรับกลยุทธ์ในการทำงาน

แต่ละครั้งเพื่อแก้ไขและมีมาตรการในการทำงานครั้งต่อไป 

 6. การสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นการทำงานควบคู่ไปเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมธรรมนูญเป็นที่รับรู้และ

รับทราบอย่างกว้างขวางและมีการเปิดประเด็นสนทนาในพื้นที่ทางสื่อวิทยุการแจ้งข่าวเวทีลุ่มน้ำ

เพื่อระดมคนเข้าร่วมประชุมการจัดเวทีการประชุมโดยมีวาระการประชุมที่แน่นอนเพื่อแจ้งข่าว

และเป็นการควบคุมประเด็นเพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาและในสถานที่ที่สะดวกและสอดคล้องกับวิถี
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วัฒนธรรมเช่นวัดโรงเรียนศาลาหมู่บ้านอาคารเอนกประสงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นต้นซึ่งในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาศัยสื่อที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ดังนี้

 6.1วิทยุชุมชนเป็นสถานีที่แพร่กระจายข่าวของชาวบ้านในลักษณะข่าวงานบุญงานบวช

พิธีกรรมความเชื่อและเป็นการจัดรายการโดยแกนนำและชาวบ้านที่สามารถฝากข่าว

ให้กับดี.เจ.เช่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเกาะบกในตำบลควนรูอำเภอรัตภูมิ

จังหวัดสงขลามีการจัดรายการโดยชาวบ้านคนในชุมชนเสมือนเวทีสาธารณะในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าสารความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นการสร้างพื้นที่

สาธารณะของการขับเคลื่อนธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมี

 6.2หอกระจายข่าวในชุมชนเสียงตามสายภายในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

เทศบาลในเขตพื้นที่ปริมณฑลในลุ่มน้ำคลองภูมีและแจ้งข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆ

 6.3จดหมายข่าวหนังสือเวียนที่ทำขึ้นจากองค์กรชุมชนคณะทำงานลุ่มน้ำคลองภูมี

 6.4รถแห่รถแห่เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพร้อมติดไวนิลและการกำหนดในเวที

ประเด็นและสถานที่จัดเวทีโดยแห่ไปตามชุมชนพื้นที่เป้าหมายและเป็นการทำซ้ำ

และเป็นช่องทางอย่างเปิดเผยและดึงคนเข้าร่วมรวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรม

 6.5การประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเช่นโฟกัสภาคใต้สมิหลาไทม์เป็นหนังสือสื่อ

ท้องถิ่นที่เข้าไปเผยแพร่เพื่อการกระจายข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวของกับการทำธรรมนูญ

ลุ่มน้ำคลองภูมี

 7. การยกร่างธรรมนูญ 

การจัดทำเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยวิธี

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิด

เห็นเพื่อร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมีปัจจุบันกระบวนการจัดทำธรรมนูญอยู่ในระหว่างการ

ดำเนินการซึ่งเรียกว่า“ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี”โดยธรรมนูญฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้“รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาราจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา66และ67ว่าด้วยสิทธิชุมชนและโดย

“พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา25(1)ได้กำหนดให้คณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)กระบวนการได้มาซึ่งร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีโดยมีเครือข่าย

อนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมีเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งประกอบด้วย

บุคคลทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้อนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมีตัวแทนจาก

ชุมชนประชาชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดมัสยิดกลุ่ม/องค์กรสภาองค์กรชุมชนรวมถึง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาภาคีเครือข่ายต่างๆ

ซึ่งร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมพ.ศ.2554
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 8. การประชาพิจารณ์ 

หลังจากที่ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในด้าน

ต่างๆของลุ่มน้ำภูมีรวมถึงการจัดทำร่างธรรมนูญคลองภูมีขึ้นมาแล้วเวทีต่อไปจะเป็นเวทีเพื่อ

การจัดทำการประชาพิจารณ์เพื่อการรับฟังความคิดเห็นจากคนลุ่มน้ำคลองภูมีทั้งหมดธรรมนูญ

ฉบับร่างครอบคลุมหรือควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรอันนำไปสู่ข้อมูลของคนลุ่มน้ำในรอบด้าน

โดยเวทีประชาพิจารณ์ได้ดำเนินการเมื่อวันที่19กรกฎาคมพ.ศ.2554โดยมีผู้เข้าร่วมเวที

จำนวนมากซึ่งเป็นเวทีเข้าร่วมรับฟังการปรับปรุงร่างธรรมนูญและการออกเสียงการลงประชามติ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยเป็นร่างธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีที่ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมีซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ

รัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำบางส่วนและอำเภอหาดใหญ่บางส่วน

 9. การปรับปรุง 

จากการรับฟังความคิดเห็นของคนลุ่มน้ำจากจัดทำประชาพิจารณ์โดยผู้ใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำ

นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อการปรับปรุงธรรมนูญฉบับร่างให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ใช้ซึ่ง

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 10. การประกาศใช้ 

เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆของภาคพลเมืองร่วมกันในการร่วมกันจัดทำธรรมนูญคลองภูมี

ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกติการะเบียบการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำคลองภูมีได้อย่างเต็มที่และสามารถนำ

ทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างยั่งยืน

 11. การติดตามผลการนำไปใช้ 

มีการติดตามผลการใช้ทรัพยากรซึ่งทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันจากการที่ได้ทำการตกลง

ร่วมกันทำสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติตามธรรมนูญที่ทุกคนยอมรับและเต็มใจในการปฏิบัติตาม

กติกาดังกล่าว

 12. การนำเสนอผลการนำไปใช้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงประสบความสำเร็จอย่างไร

ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติตามธรรมนูญเป็นไปด้วย

จิตวิญญาณที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งชีวิตคนลุ่มน้ำ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดทำธรรมนูญคลองภูมีเป็นการจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้คน

ลุ่มน้ำคลองภูมีซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรลุ่มน้ำเป็นหลักอันสามารถมองในแง่ของความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคนชาวบ้านกับผู้นำคนกับทรัพยากรคนกับความเชื่อแนวความคิดในการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชนนั้นได้รับความสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลดีผลเสียอันเกิดจากการนำ

ทรัพยากรได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนจึงทำให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
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สิทธิชุมชนในการนำทรัพยากรไปใช้โดยต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรของชุมชนโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ในการ

ดำรงชีวิตรวมถึงทรัพยากรดินป่าซึ่งมีวงจรการดำรงอยู่ร่วมกันโดยอาศัยพึ่งพากันและกันจึงได้

เกิดการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรน้ำคือ“ธรรมนูญ”หมายถึงข้อตกลง

กฎระเบียบการจัดสรรทรัพยากรและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกิ่งกรนรินทรกุล

ณอยุธยาบก.(2543)ที่ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของสิทธิชุมชนคือข้อตกลงกฎเกณฑ์ทาง

สังคมการอยู่ร่วมกันของคนเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันโดยกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์

ร่วมกันมีวัฒนธรรมร่วมกันมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหลายๆชุมชนรวมถึงการมี

ปฏิสัมพันธ์ถ่ายทอดผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการทรัพยากร

ร่วมกันชุมชนได้ร่วมกันสร้างข้อตกลงหรือกติการ่วมกันในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนข้อตกลงอาจเป็นข้อตกลงหรือจารีตประเพณีที่อยู่ในจิตสำนึกการ

ได้มาซึ่งข้อตกลงเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้การต่อสู้ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุมชนหรือ

ภายนอกชุมชนข้อตกลงร่วมกันจึงสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและ

สังคมดังนั้นชุมชนจึงพัฒนารูปแบบสิทธิขึ้นมาใหม่เจาะจงกับบริบทสังคมนั้นๆซึ่งการร่วมกันจัด

ทำธรรมนูญเพื่อเป็นกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในชุมชน

แล้วยังหมายถึงภายนอกชุมชนให้เข้ามาร่วมในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนร่วมกันโดย

เฉพาะการได้รับการสนับสนุนถ่วงดุลในทุกระดับจากหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น

สาธารณะและภาครัฐนอกจากนี้การจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าล้วนต้องสามารถเข้าถึง

ทรัพยากรได้จริงรวมถึงการได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมการที่ชุมชนอยู่รอดได้ต้อง

อยู่บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน



ธรรมนูญสู่การปฏิบัติ

จากที่มีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้อย่างมากมายอันเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตการ

คมนาคมทางธุรกิจจึงทำให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจาก

มนุษย์การนำทรัพยากรไปใช้โดยขาดการอนุรักษ์ดูแลฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชนดังนั้นจึงได้มี

การพูดคุยปรึกษาหารือกันตั้งแต่การรวมกลุ่มขนาดเล็กด้วยการร่วมกันตระหนักในปัญหาที่เกิด

จากการนำทรัพยากรไปใช้หลังจากนั้นการมีการร่วมปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่มใหญ่จนกระทั่ง

เป็นการรวมกันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนจนกระทั่งตกลงรวมกันในการจัด

ทำธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีเมื่อชุมชนมีกฎระเบียบข้อบังคับในการนำทรัพยากรไปใช้ก็จะทำให้

เกิดประโยชน์ทั้งคนน้ำดินป่าในอนาคตที่จะสามารถคงทรัพยากรไว้ให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำ

ทรัพยากรไปใช้ได้อย่างยั่งยืนดังนี้

1. ประโยชน์ในระดับครัวเรือน ได้รับการสร้างรากฐานความเข้มแข็งครัวเรือนในการอยู่

ร่วมกันของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่อยู่ร่วมกันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูคนในครัวเรือนได้

โดยไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำในพื้นที่หรือแหล่งงานภายนอกชุมชนทำให้เกิด
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ความกลมเกลียวในของพ่อแม่ลูกการยืนหยัดในถิ่นฐานของตนเองทำให้ครอบครัวอบอุ่นแก้ไข

ปัญหาสังคม

2. ประโยชน์ระดับชุมชนได้ใช้สอยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และ

สามารถลดผลกระทบต่อคนในชุมชนเช่นการได้ใช้น้ำที่ไม่เจือปนสารเคมีและการได้จับสัตว์น้ำ

การมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทรัพยากรดินที่ลดสารเคมีและการเกษตรที่ลด

ต้นทุนรายจ่ายของครัวเรือนด้วยการมีธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชน

3. ประโยชน์ระดับพื้นที่ การเรียนรู้ทรัพยากรของฐานชุมชนในเรื่องประชาธิปไตยในการ

แสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการเวทีและการพัฒนาฐานทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นลดปัญหา

ความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรและสามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจากธรรมชาติการ

ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ เชื่อมผู้คนของพื้นที่และสามารถจัดการฐานทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าให้มีความคงอยู่ของฐานทรัพยากรใน

พื้นที่ล่มน้ำคลองภูมีต่อไป



บทสรุป

การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม

การเมืองบนฐานหลักศาสนาวิถีภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำและ

มีการพึ่งตนเองสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ฐาน

ทรัพยากรลุ่มน้ำคลองภูมีสร้างความตระหนักร่วมกันหลอมรวมดวงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ร่วมกันจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำคลองภูมีและนำไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของ

ชุมชนในการดูแลทรัพยากรลุ่มน้ำภูมีร่วมกันของคนในลุ่มน้ำในอนาคตเป็นประชาธิปไตยที่มี

ชีวิตมีพื้นฐานมาจากประชาธิปไตยของทุกชีวิตและประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันประชาธิปไตย

ที่มีชีวิตผู้คนมีอิทธิพลในการตัดสินใจเหนืออาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มการดูแลสุขภาพและการ

ศึกษาประชาธิปไตยที่มีชีวิตเติบโตเหมือนต้นไม้จากด้านล่างขึ้นมาประชาธิปไตยของลำน้ำมี

พื้นฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นชุมชนใช้หลักการของการรวมตัวกันเพื่อปกป้องความหลากหลาย

และความรับผิดชอบทางนิเวศวิทยาและสังคมมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติการยังชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนอำนาจที่ได้รับมอบหมายใน

ระดับที่ห่างออกไปจากรัฐบาลบนหลักการของการกระจายอำนาจการปกครองตนเองและการ

บริหารตนเองเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยฐานทรัพยากรในลุ่มน้ำคลองภูมีโดยการวางแนวทาง

กติกาของธรรมนูญลุ่มน้ำคลองภูมีเพื่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิทธิที่ถูกสถาปนา

ขึ้นมาโดยชุมชนกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดีงามตามระบอบประชาธิปไตยของภาค

พลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาหารือหาข้อเท็จจริงในเชิงเหตุผลและพูดคุยกลั่นกรองระดับ

ปัญหาคลี่คลายลดความขัดแย้งมีช่องทางการทำงานของภาคพลเมืองการกระทำเพื่อป้องปราม

เป็นการทำงานร่วมกันของภาคพลเมืองรวมถึงเพื่อเป็นการหาแนวทางการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตยในการใช้หลักการเหตุผลผ่านกระบวนการจัดการฐานทรัพยากรความเชื่อมโยงกับ
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วิถีชีวิตความคิดด้วยการศึกษาหาองค์ความรู้เพื่อศึกษาค้นหากระบวนการภาคพลเมืองในสร้าง

ความร่วมมือวางกติกาซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย



ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำกฎหมายที่บัญญัติให้มีการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและ

ชุมชนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในพื้นที่โดยกฎหมายต้องมีสาระ

สำคัญที่มุ่งสร้างระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากร

ท้องถิ่นโดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร(Information)การปรึกษาหารือ

(Consult)การเข้าไปเกี่ยวข้อง(Involve)และร่วมรับประโยชน์(Benefitsharing)ในการ

จัดสรรทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคพลเมืองรวมถึงเพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าความคิดเห็นและความต้องการของภาคพลเมืองในเรื่องการ

จัดสรรทรัพยากรได้รับความสนใจและนำไปสู่การพิจารณาต่อไป

2. การสร้ า งกระบวนการเรียนรู้ ร่ วมกันระหว่ า งคนในชุมชนเรื่ อ งการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านเวทีชาวบ้านเวทีสาธารณะ

หรือสภาองค์กรชุมชนและให้การศึกษาแก่คนในชุมชนท้องถิ่นถึงความสำคัญของการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติ

3. จัดกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยของภาค

พลเมืองเช่นการจัดทำหลักสูตรธรรมนูญลุ่มน้ำสำหรับกลุ่มเยาวชน

4. สนับสนุนให้ชุมชนวิจัยรวมถึงการถอดบทเรียนในการทำงานตามกระบวนการมีส่วน

ร่วมแบบประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน

5. เพื่อนำไปใช้กำหนดเป็นนโยบายในการนำไปใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ

จำนวน25ลุ่มน้ำ
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชนก  เจนบ้านเผือ* 



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่

นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนว่า

สามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไรภายใต้สภาวะ

เศรษฐกิจการเมืองและสังคมในยุคปัจจุบันในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกันโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์จำนวน32คนประกอบด้วยผู้นำชุมชนแกนนำ

ชุมชนสมาชิกชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้

วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จำนวน300ชุดประกอบ

ด้วยผู้นำชุมชนแกนนำชุมชนและสมาชิกชุมชนและได้

แบบสอบถามตอบกลับจำนวน177ชุดคิดเป็นร้อยละ59ผล

การศึกษาพบว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชน

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนประกอบด้วย5ด้านดังนี้

 * นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐฐาวินิจนัยภาคเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ภัทรนรากุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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1)ด้านการมีส่วนร่วม

2)ด้านภาวะผู้นำ

3)ด้านนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น

4)ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

5)ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่าปัจจัยทั้ง5ด้านมี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ0.01

คำสำคัญ: ชุมชนเข้มแข็ง,ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
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ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน



บทนำ

ชุมชนคือกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกันคนในชุมชนมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดแบบประสานสอดคล้องกลมกลืนกัน(Harmonious)คือมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

(Unity)และมีความสัมพันธ์แบบพบปะโดยตรง(FacetoFace)คนในชุมชนมีความผูกพัน

เอื้ออาทรต่อกันอยู่ภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันเช่นครอบครัวหมู่บ้านตำบล

หรือการรวมตัวกันเป็นองค์กรต่างๆและคนในชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆร่วมกันได้

ปัจจุบันชุมชนของไทยกำลังอ่อนแอลงจากการประสบกับปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆของ

ประเทศเช่นปัญหาวิกฤตทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาชายแดน

ปัญหาอุทกภัยปัญหาการอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลของคนชนบทและตัวอย่าง

ภาวการณ์ที่มีการกล่าวถึงกันมากได้แก่การที่คนในชนบทจำนวนมากไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากร

ในการผลิตต้องกลายเป็นแรงงานรับจ้างราคาถูกการที่ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนถูกทำลาย

การขาดอำนาจต่อรองในการขายสินค้าที่ผลิตได้การที่บางคนมีหนี้สินเกินกว่าที่จะชดใช้ได้การที่

คนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับหวยเถื่อนการดื่มเหล้าการใช้ยาเสพติดเป็นต้น(นภาภรณ์

หะวานนท์และคนอื่นๆ,2550ก)จากปัญหาต่างๆของชุมชนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ชุมชนส่วน

ใหญ่อ่อนแอไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชุมชนที่สามารถปรับตัวหรือมีการ

พัฒนาชุมชนให้สามารถเดินไปพร้อมๆกับวิถีแบบใหม่ได้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีความ

สามารถในการรวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้ตัวอย่างเช่นชุมชนที่

อยู่ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นชุมชนที่สามารถจะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยปรับปรุง

และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความ

สามารถของชุมชนให้มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและสามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้

ดังนั้นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆตามที่ได้

กล่าวมาในข้างต้นได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศวะสีที่ได้กล่าวไว้ว่าชุมชนที่เข้มแข็ง

จึงสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิดทั้งทางเศรษฐกิจจิตใจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการเมือง

และสุขภาพ(ประเวศวะสี,2541อ้างถึงในสนธยาพลศรี,2547)โดยการเป็นชุมชนเข้มแข็ง

หมายถึงการที่คนในชุมชนมีการรวมตัวกันอย่างเป็นปึกแผ่นมีภาวะการนำมีการเรียนรู้ร่วมกัน

มีการบริหารจัดการร่วมคิดร่วมทำในการตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนและมีวิสัยทัศน์สามารถคาด

การณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตได้โดยใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมรวมทั้งสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

การเมืองวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยควรที่

จะเป็นการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมเพราะถือว่าเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งควร
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พัฒนาโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลต่อไร่การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรการทำปุ๋ยเม็ดอินทรีย์หรือทำโรงสีชุมชนเป็นต้นการพัฒนา

ในลักษณะนี้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะเป็นการพัฒนาโดย

การปรับปรุงส่งเสริมในอาชีพเกษตรกรรมที่มีมาแต่โบราณให้สามารถดำเนินต่อไปในสภาวะ

ปัจจุบันได้และยังถือว่าเป็นการแก้ปัญหาจากต้นเหตุโดยแท้จริงเพราะเป็นการแก้ปัญหาโดยเน้น

ในเรื่องของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่กล่าวว่า

การพัฒนายั่งยืนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ดีแต่เงินในกระเป๋า

แต่คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นทั้งรายได้อาชีพการงานมั่นคงครอบครัวอบอุ่นสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อมดีมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีสวัสดิการให้ชุมชนและที่สำคัญพัฒนาอย่างไรจึงจะ

มีอะไรดีๆไว้ให้ลูกให้หลานและถ้าอยากให้มูลค่าของที่นาต่อไร่เพิ่มขึ้นต้องเริ่มจากการเพิ่ม

คุณค่าให้ที่นาต้องคิดให้ได้ว่าจะปลูกข้าวอะไรที่เหมาะสมกับคนท้องถิ่นจะแปรรูปแบบไหนให้คน

กินแล้วมีสุขภาพดีเช่นทำข้าวกล้องและรณรงค์ให้คนกินข้าวกล้องแปรรูปเป็นขนมตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กี่แบบทำโรงสีได้รำได้แกลบและสานต่อกิจกรรมต่างๆ(เสรีพงศ์พิศ,

2552)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาสู่การศึกษาเรื่องปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการ

ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยศึกษาในแนวคิดรูปแบบกระบวนการจัดการในชุมชนว่าสามารถ

เป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างไรรวมทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมภาวะผู้นำตลอดจนความร่วมมือจาก

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชนว่าส่งผลต่อการจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

ในการวิจัยเพื่อ1)ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็น

ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน2)ศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและ

3)ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนว่า

สามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไรภายใต้สภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสังคมใน

ยุคปัจจุบันทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับการ

ศึกษาวิจัยดังนี้1)แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง2)แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน3)แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม4)แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ5)แนวคิดเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะของท้องถิ่น6)แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น7)แนวคิดเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงและ8)ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่

ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้1)ตัวแปรอิสระ(IndependentVariable)

ได้แก่การมีส่วนร่วม,ภาวะผู้นำ,นโยบายสาธารณะของท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง2)ตัวแปรตาม(DependentVariable)ได้แก่การจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน
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ระเบียบวิธีวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่าง(SurveyResearch)ซึ่งเป็นวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบและการศึกษาครั้งนี้ใช้การสำรวจ

โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง

(PurposiveSampling)เป็นการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้โดย

ศึกษาเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(KeyInformants)ที่ช่วยตอบปัญหาในการศึกษาได้

ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทั้งสิ้น35ชุมชนซึ่งคือ

ทั้งหมดในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศโดยแบ่งเป็น2รูปแบบ

ได้แก่

1.1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์(Interview)ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนโดยเน้นกรอบ

ชุมชนที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆจากการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะทั่วไปและกิจกรรมของแต่ละชุมชนจึงได้ตัวแทนที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆทั้งสิ้น5ชุมชนได้แก่1)ชุมชนบ้าน

ผาคับจังหวัดน่าน2)ชุมชนบ้านโป่งแดงจังหวัดตาก3)ชุมชนบ้านโนนขวางจังหวัดบุรีรัมย์

4)ชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อยจังหวัดเลยและ5)ชุมชนบ้านอุดมจังหวัดสุรินทร์

1.2การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)ทางไปรษณีย์จำนวน300ชุด

จาก30ชุมชนได้แก่1)ชุมชนบ้านป่าสักงามจังหวัดเชียงใหม่2)ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด

จังหวัดตาก3)เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุปจังหวัดเชียงใหม่4)ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวจังหวัด

เชียงราย5)ชุมชนบ้านผาสุกจังหวัดน่าน6)ชุมชนบ้านท่าศาลาจังหวัดเชียงราย7)กลุ่ม

เกษตรกรกองทุนข้าวฯจังหวัดพะเยา8)ชุมชนบ้านผาชันจังหวัดอุบลราชธานี9)ชุมชนบ้าน

ลิ่มทองจังหวัดบุรีรัมย์10)ชุมชนบ้านโนนรังจังหวัดนครราชสีมา11)ชุมชนบ้านตูมจังหวัด

ยโสธร12)ชุมชนบ้านหัวด่านจังหวัดเลย13)ชุมชนบ้านหนองมังจังหวัดอุบลราชธานี

14)ชุมชนบ้านสมบูรณ์จังหวัดสุรินทร์15)ชุมชนบ้านนางงอยจังหวัดสกลนคร16)ชุมชน

บ้านโพนงามจังหวัดอุดรธานี17)ชุมชนบ้านทับทิมสยามจังหวัดศรีสะเกษ18)ชุมชนบ้าน

หนองแวงจังหวัดบุรีรัมย์19)ชุมชนบ้านม่วงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม20)ชุมชนบ้านเปร็ดใน

จังหวัดตราด21)ชุมชนตรอกนองจังหวัดจันทบุรี22)ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่จังหวัด

กำแพงเพชร23)ชุมชนบ้านไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทอง24)ชุมชนบ้านทับคริสต์จังหวัด

สุราษฎร์ธานี25)ชุมชนบ้านลีเล็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี26)ชุมชนบ้านสี่แยกคลองศิลาจังหวัด

สุราษฎร์ธานี27)ชุมชนบ้านเขาพระจังหวัดสงขลา28)ชุมชนบ้านหาดส้มแป้นจังหวัดระนอง

29)ชุมชนบ้านเจ๊ะเด็งจังหวัดนราธิวาสและ30)ชุมชนบ้านบาลาจังหวัดนราธิวาส

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย2ส่วนได้แก่
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2.1แบบสัมภาษณ์(Interview)ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่

 ส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์

 ส่วนที่2ข้อความสัมภาษณ์โดยกำหนดประเด็นการสัมภาษณ์กว้างๆและประเด็นที่

เจาะลึก6ประเด็นคือ1)ประเด็นชุมชนเข้มแข็ง2)ประเด็นการมีส่วนร่วม

3)ประเด็นภาวะผู้นำ4)ประเด็นนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น5)ประเด็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ6)ประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 ส่วนที่3ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

2.2แบบสอบถาม(Questionnaire)ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหาของเครื่องมือ(ContentValidity)จากอาจารย์ที่ปรึกษาและนำไปหาค่าความเชื่อถือได้

ของเครื่องมือ(Reliability)พบว่ามีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ.891ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งคำถาม

ปลายปิดและปลายเปิดโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้

 ตอนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่2ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 ตอนที่3ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่

3.1การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ทำการติดต่อกับชุมชนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้ามาศึกษาวิจัยและเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการ

ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ส่วนในขั้นตอนของการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการพร้อมทั้งทำการจดบันทึกและบันทึก

เสียง

3.2การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยทำการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน300ชุดจาก30ชุมชนและรอการตอบกลับของผู้ตอบแบบสอบถาม

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่

4.1การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา

(DescriptiveAnalysis)โดยใช้แนวคิดต่างๆจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นกรอบในการ

วิเคราะห์
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4.2การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความ

สมบูรณ์มาทำการกำหนดรหัสข้อมูล(Code)แล้วนำไปบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณ

หาค่าทางสถิติโดยนำไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

การวิจัยทางสังคมศาสตร์(StatisticalPackageforSocialScienceหรือSPSS)การศึกษาครั้ง

นี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1)ใช้สถิติเชิงพรรณนา(DescriptiveStatistics)หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่

ความถี่(Frequency)ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(StandardDeviation)

 2)ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(CorrelationCoefficient)ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม



สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์จำนวน32คนประกอบด้วยผู้นำชุมชน

แกนนำชุมชนสมาชิกชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก5ชุมชนส่วนผลการ

ศึกษาเชิงปริมาณที่ได้จากการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จำนวน300ชุดประกอบด้วยผู้นำ

ชุมชนแกนนำชุมชนและสมาชิกชุมชนจาก30ชุมชนและได้แบบสอบถามตอบกลับจำนวน

177ชุดคิดเป็นร้อยละ59ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 1. สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย(รอ้ยละ61.0)มอีายรุะหวา่ง36-40ปี(รอ้ยละ19.8)อายโุดยเฉลีย่เทา่กบั43.65ปี

อายุน้อยที่สุด20ปีและอายุมากที่สุด68ปีได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(ร้อยละ41.2)นับถือศาสนาพุทธ(ร้อยละ78.5)ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ร้อยละ71.2)

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นแกนนำชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน(ร้อยละ45.2)โดย

ส่วนใหญ่ไม่ตอบข้อคำถามประสบการณ์ในการทำงานร้อยละ33.3แต่มีประสบการณ์การ

ทำงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ12.80ปีประสบการณ์น้อยที่สุด1ปีและประสบการณ์มากที่สุด56ปี

 2. สรุปผลการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน 

ผลการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นชุมชนดั้งเดิม

และชุมชนจัดตั้งคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ประสบปัญหา

เกี่ยวกับความแห้งแล้งและขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตรส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มี

คุณภาพทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อ

แก้ปัญหาโดยใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีในการตัดสินใจเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ร่วม
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คิดร่วมปฏิบัติประกอบกับการที่คนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงทำให้ชุมชน

สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

 3. สรุปผลศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

ผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพบว่ากระบวนการเสริม

สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย2ประเด็นคือ1)การมีส่วนร่วมคือการที่คนใน

ชุมชนร่วมมือร่วมใจกันทำงานพัฒนาหรือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนใช้การมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้คนชุมชนและเยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนและ2)ผู้นำคือการที่ผู้นำชุมชนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถเป็นแบบ

อย่างที่ดีสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งได้โดยใช้ภาวะผู้นำในการทำให้คนในชุมชน

คล้อยตามเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีภาวะผู้นำอีกด้วย

 4. สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย5ด้านดังนี้

4.1 ด้านการมีส่วนร่วม  

1)จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเริ่มต้นมาจาก

การมีพื้นฐานในเรื่องความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการรวมตัวกันอย่าง

เหนียวแน่นการมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนการมีความรักและหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นส่งผลให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยระดับการมีส่วนร่วม

จะเริ่มตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูลระดับการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับ

การปรึกษาหารือระดับการวางแผนร่วมกันและระดับการร่วมปฏิบัติซึ่งเป็น

ปัจจัยที่เอื้อให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพิงและพัฒนาตนเองได้

 2)จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามที่ได้คะแนนมากที่สุดคือคนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนสูง(X=3.85)และการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนช่วยส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนเข้มแข็ง(X=3.85)

ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือคนในชุมชนถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน(X=1.85)และจากการทดสอบสมมติฐานที่1การมีส่วนร่วมมีความ

สัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผลการทดสอบพบว่าตัวแปรการ

มีส่วนร่วมและการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลางค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ0.01



เอกสารป
ระกอบ
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4.2 ด้านภาวะผู้นำ  

1)จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้นำของชุมชนคือความสามารถของ

ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางในด้านการประสานงานทั้งภายนอกและภายใน

ชุมชนมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์โดยการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี

มีทักษะในการพูดสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ

และมีความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนในชุมชนเห็นดีและปฏิบัติ

ตามซึ่งผู้นำที่ดีต้องรู้จักการใช้ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้เป็น

ชุมชนเข้มแข็งได้

2)จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามได้คะแนนมากที่สุดคือผู้นำชุมชน

หรือผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน(X=3.78)ส่วน

ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านขาดทักษะในการพูด

โน้มน้าวจูงใจคนในชุมชนให้ทำตาม(X=2.67)และจากการทดสอบสมมติฐาน

ที่2ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผลการ

ทดสอบพบว่าตัวแปรภาวะผู้นำและการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีความ

สัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

4.3 ด้านนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น  

1)จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นมีบทบาทในการ

เป็นผู้สนับสนุนชุมชนใน2ด้านได้แก่การสนับสนุนด้านแนวคิดโดยมีการ

ปรึกษาหารือและทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ

การสนับสนุนด้านนโยบายสาธารณะในรูปของการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อใช้ใน

กิจกรรมของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งได้

2)จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามที่ได้คะแนนมากที่สุดคือนโยบาย

สาธารณะของท้องถิ่นเอื้ออำนวยต่อความเข้มแข็งของชุมชน(X=3.56)ส่วน

ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ

ไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน(X=2.60)และจากการทดสอบ

สมมติฐานที่3นโยบายสาธารณะของท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชน

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนผลการทดสอบพบว่าตัวแปรนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น

และการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

4.4 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1)จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการคิดเองทำเอง

การสั่งสมประสบการณ์การสังเกตการทดลองการวิเคราะห์ตลอดจนการ
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ปรับปรุงและพัฒนาของคนในชุมชนหรือจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องที่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของแต่ละ

ชุมชนเช่นภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ธรรมชาติบนที่สูงภูมิปัญญาการสร้างฝายใต้

ทรายแกนดินเหนียวและฝายแก้มลิงภูมิปัญญาการขุดสระน้ำประจำไร่นาและ

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและยั่งยืนและเพื่อ

เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ชุมชนจึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่

เยาวชนในท้องถิ่นด้วยซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่ง

พิงตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

2)จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามที่ได้คะแนนมากที่สุดคือชุมชนของ

ท่านมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน(X=3.77)

ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่เก่าล้าสมัย

ไม่สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้(X=2.31)และจากการทดสอบสมมติฐานที่4

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผลการ

ทดสอบพบว่าตัวแปรภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

4.5 ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

1)จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชุมชนคือการที่ชุมชนมีการดำเนินชีวิตแบบพอประมาณรู้จักความพอดีพอเพียง

ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ

ตนเองโดยใช้ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองเป็นหลักมีสินค้าทางการเกษตรทั้งการ

ปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองในชุมชนทำให้ไม่ต้องพึ่งสินค้าจาก

ภายนอกชุมชนและเมื่อมีมากเกินความจำเป็นก็สามารถนำไปขายได้ซึ่งเป็นทั้ง

การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้โดยมีหลักคิดที่ว่า“กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุก

อย่างที่กินเหลือกินค่อยขาย”และชุมชนยังมีหลักภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองมีการเตรี

ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีโดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ

แก้ปัญหาของชุมชนส่งผลให้สามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพิงตนเองได้

อย่างยั่งยืน

2)จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่าข้อคำถามที่ได้คะแนนมากที่สุดคือคนใน

ชุมชนใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต(X=3.62)ส่วนประเด็นที่

ได้คะแนนน้อยที่สุดคือคนในชุมชนเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ(X=2.66)และจากการทดสอบสมมติฐานที่5แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมี
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ความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผลการทดสอบพบว่า

ตัวแปรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีความ

สัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01



อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาเรื่อง“ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

พบว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนประกอบด้วย5ด้าน

คือ1)ด้านการมีส่วนร่วม2)ด้านภาวะผู้นำ3)ด้านนโยบายสาธารณะของท้องถิ่น4)ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ5)ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในบทที่2มาเป็นแนวทางในการอภิปรายผลการศึกษาโดยมี

รายละเอียดดังนี้

1. ด้านการมีส่วนร่วมพบว่าการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนโดยจะเห็นได้จาการที่ชุมชนมีความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการรวมตัว

กันอย่างเหนียวแน่นการมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนการมีความรักและหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของนภาภรณ์หะวานนท์และ

คนอื่นๆ(2550ข:21)ที่กล่าวว่าความเข้มแข็งทางด้านสังคมของชุมชนควรพิจารณาจากการที่

ชุมชนสามารถสร้างกลไกที่จะทำให้คนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมีความผูกพันกับสมาชิกอื่นๆโดย

เฉพาะการดำรงรักษาการจัดระเบียบความสัมพันธ์แบบเดิมที่คนสามารถรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็น

ทางการเพื่อช่วยเหลือกันในด้านแรงงาน(เช่นการลงแขกในภาคกลางหรือการเอามื้อใน

ภาคอีสานหมายถึงการที่คนในชุมชนช่วยเหลือกันด้านแรงงานโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แต่จะใช้

วิธีการหมุนเวียนช่วยงานกันจากครอบครัวหนึ่งไปยังอีกครอบครัวหนึ่งจนสามารถทำงานให้สำเร็จ

ลุล่วงได้)รวมไปถึงความสามารถในการจัดระเบียบทางสังคมที่ขจัดปัญหาความขัดแย้งความ

รุนแรงหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนได้และยังสอดคล้องกับแนว

ความคิดของวิชั ยรูปขำดี (อ้ า งถึ ง ในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์,2551:193-194)ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน

ขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและใช้ทุนทางสังคมในการจัดการเพื่อ

เอาชนะปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญเมื่อชุมชนมีปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนมา

ใช้ร่วมกันโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆเช่นมิติทาง

ด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านวัฒนธรรมและมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจากผลการศึกษาครั้งนี้ยังค้นพบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนก็

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมในระดับต่างๆได้แก่ระดับการให้ข้อมูล

ระดับการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับการปรึกษาหารือระดับการวางแผนร่วมกัน

และระดับการร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพิงและพัฒนา
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ตนเองได้สอดคล้องกับแนวความคิดของศราพรไกรยะปักษ์(2553:43)ที่ได้กล่าวไว้ว่าการมี

ส่วนร่วมคือการแสดงความคิดเห็นแสดงออกถึงความต้องการการร่วมมือร่วมตัดสินใจและมี

ส่วนรับผิดชอบต่อกระบวนการของการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของภมรรัตน์

สุธรรม(2545:35-36อ้างถึงในภูริปัญญาเกิดศรี,2553:37)ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาวิเคราะห์ถึง

สาเหตุของปัญหาการวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามแผนการประเมินผล

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาโดยเป็นการเข้าร่วม

อย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในการพัฒนา

 นอกจากนี้ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบสอบถามยังพบว่าโดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประเด็นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากส่วนตัวแปรการมีส่วนร่วมและ

การจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและมีความ

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ซึ่งมีแตกต่างกับงานวิจัยของ

ตะติยากาฬสุวรรณ์(2546)ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน:ศึกษา

เฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอ

พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราผลการศึกษาพบว่าภาพรวมปัจจัยภายในชุมชนอยู่ในระดับน้อย

โดยปัจจัยภายในชุมชนด้านการมีส่วนร่วม4ด้านได้แก่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วม

ติดตามผลการดำเนินงานพบว่าอยู่ในระดับน้อยทุกด้านและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ

ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

2. ด้านภาวะผู้นำพบว่าภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนโดยจะเห็นได้จากการที่ผู้นำชุมชนรู้จักการใช้ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน

ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งได้และภาวะผู้นำของชุมชนคือความสามารถของผู้นำทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางในด้านการประสานงานทั้งภายนอกและภายในชุมชนมีความสามารถในการ

ประชาสัมพันธ์มีทักษะในการพูดสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ

และสามารถทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คนในชุมชนเห็นดีและปฏิบัติตามซึ่งสอดคล้องกับแนว

ความคิดของพิทยาบวรวัฒนา(2541:68อ้างถึงในจารุพรเพ็งสกุล,2545:35)ที่ได้กล่าว

ว่าภาวะผู้นำ(Leadership)หมายถึงความสามารถของผู้นำในการมีอิทธิพลต่อคนอื่นในกลุ่มให้

มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนรวมผู้นำมีทั้งผู้นำอย่างเป็นทางการตามตำแหน่งหน้าที่ใน

องค์การและยังมีผู้นำที่ไม่เป็นทางการอีกด้วยและจารุพรเพ็งสกุล(2545:33-34)ยังได้แบ่ง

บทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนออกเป็น2บทบาทคือบทบาทภายในชุมชนคือบทบาทในการ

กระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยการร่วมกันวิเคราะห์หาปัญหาและ

ความต้องการของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและบทบาทภายนอกชุมชนคือบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ภายนอกชุมชนเช่นหน่วยงานของรัฐเอกชนและบุคคลภายนอกเช่นนักวิชาการนักพัฒนา
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และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อดึงความช่วยเหลือมาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนให้ดีขึ้นและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของสุเมธแสงนิ่มนวล(2552:67)ที่ได้กล่าวว่า

ภาวะผู้นำคือสภาพของความเป็นผู้นำที่มีศิลปะในการทำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ผู้นำต้องการให้สำเร็จ

ลุล่วงได้ด้วยความเต็มใจของผู้ปฏิบัติเอง

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครพลวรรณสุทธะ(2543)ซึ่ง

ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง:ศึกษากรณี

เปรียบเทียบบ้านศิลารักษ์กับบ้านถิ่นสำราญอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีผลการ

ศึกษาพบว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่ง

เกิดจากผู้นำใช้ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยเข้าไปมีบทบาทในการระดมปัจจัยความร่วมมือของ

สมาชิกนอกจากนี้ยังพบว่าผู้นำนั้นยังต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมากตลอดจนทำงานอย่าง

สุจริตโปร่งใสไม่คอร์รัปชั่นมีความยุติธรรมจึงจะสามารถสร้างศรัทธาจากชาวบ้านตลอดจนการ

ระดมการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านมาใช้ในกระบวนการพัฒนาและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ฤทัยรัตน์รัตนสร้อย(2552)ซึ่งได้ศึกษาเรื่องพลวัตรทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชน:

กรณีศึกษาบ้านจำรุงตำบลเนินฆ้ออำเภอแถลงจังหวัดระยองผลการศึกษาพบว่าชุมชนช่วง

เริ่ มต้นก่อตั้ งมี วิ ถี ชี วิ ตที่ เ ข้มแข็ งพึ่ งตนเองได้พึ่ งพิ งอิ งอาศัยซึ่ งกันและกัน เกิดจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ความเป็นเครือญาติประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติร่วม

กันมีผู้นำตามธรรมชาติเป็นคนดีมีคุณธรรมที่ชาวบ้านเชื่อฟังและเคารพนับถือนอกจากนี้ยังพบ

ว่าผู้นำมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทและสร้างสัมพันธ์กับภาคี

ภายนอกได้อย่างเหมาะสมแม้ว่ากลุ่มผู้นำชุมชนจะมีแนวคิดการทำงานแตกต่างกันแต่ก็สามารถ

ดำเนินการไปได้โดยอาศัยระบบเครือญาติที่เหนียวแน่นและระบบคิดช่วยเหลือเกื้อกูลที่ปรากฏอยู่

ในผู้นำทุกรุ่น

3. ด้านนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นพบว่านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นมีความ

สัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยจะเห็นได้จากการที่นโยบายสาธารณะของ

ท้องถิ่นมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนชุมชนใน2ด้านได้แก่1)การสนับสนุนด้านแนวคิด

โดยมีการปรึกษาหารือและทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของประยงค์รณรงค์ผู้ นำชุมชนบ้ านไม้ เรียงจั งหวัด

นครศรีธรรมราช(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ,2548:43)ที่กล่าวว่า

นโยบายที่มาจากข้างล่างเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนถึงรัฐบาลจะ

เปลีย่นแปลงไปขนาดไหนแตน่โยบายสาธารณะของชมุชนยงัอยูแ่ละทำใหช้าวบา้นสามารถยนือยูไ่ด้

และ2)การสนับสนุนด้านนโยบายสาธารณะในรูปของการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อใช้ในกิจกรรม

ของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของบวรศักดิ์อุวรรณโณและคนอื่นๆ(2552:15)ที่กล่าวว่านโยบายสาธารณะ

คือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชนในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

การเมืองสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งหมายความรวมถึงนโยบายแผนงานโครงการ

หรอืกจิกรรมทีด่ำเนนิการโดยรฐัเอกชนหรอืประชาชนภายใตก้ารควบคมุกำกบัดแูลของรฐัด้วย
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4. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชน

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยจะเห็นได้จากการที่ชุมชนสามารถนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน

การแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนได้เป็นอย่างดีเช่นภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ธรรมชาติบนที่สูง

ภมูปิญัญาการสรา้งฝายใตท้รายแกนดนิเหนยีวและฝายแกม้ลงิภมูปิญัญาการขดุสระนำ้ประจำไรน่า

และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและยั่งยืนถือเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพิงตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550:118)ที่ได้กล่าวว่า

ชุมชนเข้มแข็ง(Communityempowerment)เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้แก้ปัญหาของตนได้

โดยใช้ภูมิปัญญาและกระบวนการในท้องถิ่นและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของนภาภรณ์

หะวานนท์และคนอื่นๆ(2550ข:84-85)ที่ได้กล่าวว่าความเข้มแข็งของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

คือการมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีมีการจัดระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพคนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีวิถีชีวิตที่ไม่

ทำลายสิ่งแวดล้อมจากผลการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นยังได้พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจาก

การคิดเองทำเองการสั่งสมประสบการณ์การสังเกตการทดลองตลอดจนการปรับปรุงและ

พัฒนาของของคนในชุมชนหรือจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะของ

แต่ละท้องที่และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ชุมชนจึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเสรีพงศ์พิศ(บรรณาธิการ,

2536:146)ที่ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นำ

มาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้างทั้งลึกเป็น

สิ่งที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทำองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่การดำเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่าง

สมสมัยและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ(2538:2

อ้างถึงในวริสราไกรจิตเมตต์,2545:10)ซึ่งได้กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น(LocalWisdom)

หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน(PopularWisdom)เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา

ผ่านกระบวนการศึกษาสังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่

ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะ

ช่วยในการแก้ปัญหาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมชุมชน

และในตัวของผู้รู้เองหากมีการสืบค้นเพื่อศึกษาและนำมาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ

ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้

5. ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับ

การจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยจะเห็นได้จากการที่ชุมชนมีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอ

เพียงมาปรับใช้ส่งผลให้ชุมชนมีการดำเนินชีวิตแบบพอประมาณรู้จักความพอดีพอเพียงพอดี

ต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองโดยใช้ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองเป็นหลัก

มีสินค้าทางการเกษตรทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองในชุมชนและเมื่อมีมากเกิน

ความจำเป็นก็สามารถนำไปขายได้ซึ่งเป็นทั้งการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้โดยมีหลักคิดที่ว่า

“กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเหลือกินค่อยขาย”ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ

โฆสิตปั้นเปี่ยมรัษฎ์(2551:98)ที่ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองต้องเข้าใจ
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เรื่องการพึ่งตนเองต้องเคารพต้องเชื่อมั่นความสามารถในการพึ่งตนเองต้องเข้าใจการบูรณา

การและต้องเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากผลการศึกษายังพบว่าชุมชนยังมีหลักภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตัวเองมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง

ทันท่วงทีโดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของผลินภู่ เจริญ(อ้างถึงในศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์,2551:205-206)ที่ได้กล่าวว่าความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ

ความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผล

กระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในความพอเพียง(Sufficiency)จะ

ต้องประกอบด้วย3คุณลักษณะพร้อมๆกันได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและยังสอดคล้องกับแนวความคิดของนภาภรณ์หะวานนท์และคนอื่นๆ

(2550ก:36)ที่กล่าวว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือชุมชนที่คนในชุมชนสามารถดำรงอยู่ของ

ชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกคนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัย

ในการดำรงชีวิตมีความรักและหวงแหนชุมชนมีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตรวมทั้งมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้

1.ชุมชนควรส่งเสริมการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ภายในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะ

ได้มีคนสืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้โดยการเปิด

โอกาสให้แกนนำชุมชนสมาชิกชุมชนหรือเยาวชนในชุมชนได้ฝึกความพร้อมในการเป็นผู้นำ

และผู้นำชุมชนควรเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้นำในทุกๆด้านมาเป็นที่ปรึกษาแล้ว

ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฝึกหัดความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นนอกจากการเป็นผู้สนับสนุน

แนวคิดและสนับสนุนในด้านงบประมาณต่างๆแล้วควรที่จะลงมาทำงานร่วมกับชุมชนอย่าง

ใกล้ชิดรู้และเข้าใจปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงและบทบาทที่สำคัญที่องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรจะเพิ่มมากที่สุดก็คือการสนับสนุนในเรื่องการตลาดให้แก่ชุมชนเพราะว่าชุมชนส่วน

ใหญ่มีความสามารถในด้านการผลิตอยู่แล้วแต่ที่ขาดก็คือเรื่องการตลาดทำให้ประสบปัญหาว่า

ผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับ
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การสร้างความสมดุลระหว่าง
การเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน





ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต* 


Electionsinliberaldemocraciesmakethelowerclass
peoplebecomeimpotentandpoor,sincesuchelections
arecontestoftheaffluent,thesmart,theexperts,the
influentialpeople,andothersocialelites.Thelowerclass
peoplearenotinthepositiontocontestwiththosehigher
classespeople,anddonothaveachancetogetelected.
Undersuchacondition,liberaldemocraticregimesturnto
bedemocracyoftheelite,bytheelite,notofandbythe
commonpeopleastheideologysupposedtochampion.

Onthematterofhowtheelectionswillcontributeto
thewelfareofthecommonpeople,therearetwoviews
abouttheroleofelectionsinliberaldemocracies:the
bottom-upandthetop-downtheories.

Thebottom-uptheorystressestheextenttowhich
competitiveelectionsrendergovernmentsaccountableto
thegoverned.Thelastelectiondecideswhogoverns;the
thoughtofthenextelectioninfluenceshowtheydoso.
Competitionbetweenpartiesforcesthemtorespondto
theviewsoftheelectors,attuningstatetosociety.From

 * ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
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thisperspective,thekeyfunctionofcompetitiveelectionsistochannelcommunication
upwardsfromvotersthroughtopartiesandgovernments.

Thetop-downtheoryismorecrit icaloftheelectoralprocessinl iberal
democracies.Atop-downtheoristarguesthatcompetitiveelectionsare,inreality,
devicesforexpandingthepoweroftheeliteoverthepopulation.Electionsincorporate
potentialdissentersintothepoliticalsystem,reducepopularparticipationtoamere
crossonaballotandencouragepeopletoobeythestatewithoutlimitingits
autonomy.Electionsgiveafeelingofchoicetovoters,althoughonerestrictedtoa
fewbroadpackagesofproposals.Thischoiceservestoenhancetheauthorityof
governmentsoverthevoters.Sothetop-downperspectivesuggeststhatchoiceand
accountabilityarenotthekeyfunctionsofelections.Rather,theirleadingroleisto
increasethelegitimacyofrulingelites;toaddtotheauthority,effectivenessand
stabilityofthestate;andalsotoeducatethevotersabouteliteconcerns.

Accordingtotheobservation,thefunctionsoftheelectionsinThailandtendto
supportthetop-downtheoryratherthanthebottom-upone.Itprovidesthelegitimacy
fortheelitestoruleoverthecommonpeople,whileitgivesthecommonpeople
feelingaboutchoicetomake.However,whencometothequestionofwealth
distribution,theelitestendstotakethelionshare,whileleaveamuchsmalleroneto
thecommonmasses.Thiscanbeseenfromthedistributionofland,income,and
otherassets.

In2007the20%ofthepoorestpopulationofThailandowns4.3%ofthe
totalnationalasset,whilethe20%richestpopulationowns54.8%ofthetotal
nationalasset.Aneconomicgapbetweentherichandthepoorarewiden,aswell
asaneconomicgapbetweenregions:percapitaincomeofthepopulationinBangkok
andneighboringprovincesismuchhigherthanthatofthenortheast,whichisthe
poorestregionofthecountry.

 Inaddition,thestatusofthecommonmasseswasevenworsenedbythe
dysfunctionofpoliticalparties.InThailand,politicalpartiesarenotownedor
controlledbythepeople.Politicianshavetoinvestandstruggleforitssurvival.People
ingeneraldonotwanttogetinvolvedinpoliticalparties,sincepoliticalpartiesare
likeprivatecompanieswhichareownedbyindividualpersons,ratherthanthemasses.
Tokeepthepartiesgoingunderintensecompetitionbetweenparties,mostparties
seektocaptureorjointhegovernmentasameanstokeepthemstrong.

 Thewelfareofthecommonmasseswasfurtherdecreasedbythe
incompetentpoliticianswhohappentoholdimportantpositionsinthegovernment.
Moreover,rampantcorruptionwithinthegovernmentcirclesfurtherdecreasesthe
governmentalservicesinquantityandquality.

 Tomakethingsr ight,theelect ionmethodhastobechangedfrom
indiscriminatingelectionsofrepresentativestothatofelectionsbycareer,bysocial
class.Thismethodofelectionswillprovideachanceforthecommonmassestohave
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theirrealrepresentativesintheparliament,aswellasinthegovernment.Moreover,
themethodwillalsofacilitatethemembersofeachcareertofollow,supportor
controltheirrepresentatives’activitiesclosely.

Anothermeasureisthatthenumberofeachcareerrepresentativeshastobe
largeenoughtostrengthenthegroupactivitiesandtomaketheirpowereffective;the
representativeshavetomeetfrequentlytodiscussandconducttheirassignedduties.

Table 1: The House of Representatives Election Results as Classified by occupation 

Occupation 1986 election 1988 election  1992 election  2007 election  

Business 86 100 165 126

Lawyer 32 46 37 24

Physician 4 7 - 10

Teacher - - - 7

Politician 41 71 70 190

Farmer 12 18 10 15

Employee 8 9 10 14

Independentprofessional - - - 6

Retiredgovtofficial 24 20 40 50

Others 99 84 28 19

Unidentified 41 8 - 19

Total 347 357 360 480 

Sources:DepartmentofLocalAdministrationandOfficeoftheElectionCommissionofThailand.

Table 2: The Results of the Elections of House of Representatives as Classified 
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by Educational Level 

Ed Level 1926 election 1926 election 1926 election 1926 election 

Grade1-9 51 59 39 -

Grade10-12 40 40 40 -

TeacherCert. 4 9 - -

VocationalCert. 17 14 10 -

AssocDegree 11 17 20 -

LowerthanB.degree - - - 25

B.degree 159 157 172 163

HigherthanB.degree 52 45 - -

Masterdegree - - 54 267

Doctoraldegree - - 17 25

Others 9 16 8 -

Unidentified 4 - - -

Total 347 357 360 480 

Sources:DepartmentofLocalAdministrationandOfficeoftheElectionCommissionofThailand.







การสร้างความสมดุลระหว่าง
การเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์* 



 * อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ

นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20ต่อเนื่องมาถึงต้นศตวรรษที่

21กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อมิติทางการเมือง

ทั่วโลกอย่างน้อย2มิติกล่าวคือประการแรกทำให้รัฐที่มี

ระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเคลื่อนตัวเข้าสู่

ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นประการที่สองทำให้ระบอบการเมือง

การปกครองแบบประชาธิปไตยตัวแทนก้าวไปสู่ประชาธิปไตย

แนวทางใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชนหรือการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้นอย่างที่

ไม่เคยปรากฎมาก่อน

ด้วยปัญหาและข้อจำกัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่าง

น้อยมีอยู่4ประการได้แก่ประการแรก เรื่องของขนาด (size) 

โครงสร้างของรัฐบาลและระบบราชการมีขนาดใหญ่โตสลับซับซ้อน

มากเกินไปประชาชนจึงมีความยากลำบากในการเข้ามามีส่วนร่วม

ประการที่สอง เรื่องของความห่างไกล (remoteness)การ

ปกครองประเทศในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันถูกมองว่าเป็น
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เรื่องที่อยู่ไกลตัวประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตนถูกกีดกัน

ออกไปจากระบบการเมืองไม่สามารถผลักดันความคิดหรือนโยบายของตนให้บังเกิดผลขึ้นได้

ประการที่สาม เรื่องของการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน (goal displacement)

ผู้นำทางการเมืองและข้าราชการมักจะใช้ความได้เปรียบในการดำรงตำแหน่งเพื่อแสวงหาโอกาส

และผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง(self-aggrandizement)แทนการยึดถือผลประโยชน์สาธารณะหรือ

ผลประโยชน์ของประชาชนและประการที่สี่ ลักษณะการเป็นปรปักษ์ของสถาบัน (adversarial 

governance)แบบตัวแทนก่อให้เกิดปัญหาการต่อสู้แข่งขันและเกิดความแตกแยกขึ้นมากกว่า

การแสวงหาความร่วมมือและสมานฉันท์ต่อกัน

จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวได้นำไปสู่พัฒนาการของการเมืองภาคประชาสังคมหรือ

การเมืองภาคประชาชน(people’spolitics)ที่มีลักษณะสำคัญได้แก่

1. เป็นการเมืองแนวใหม่โดยย้ายศูนย์กลางไปที่“ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ

ใหม่”ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ภาคประชาชนจะเป็นผู้แสดงออกซึ่งความต้องการที่จะกำหนดประเด็น

ต่างๆในสังคม2.เป็นการเมืองที่มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่โดยมีองค์ประกอบ

สำคัญได้แก่กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรประชาชนและกลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคมเป็นต้น

3.เป็นการสร้าง“กลุ่ม”หรือ“กระบวนการทางสังคม”ให้เป็น“ขั้วอำนาจที่สาม”ขึ้นมาแทนที่

พรรคการเมืองและข้าราชการทั้งนี้เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างรัฐกับสังคมมากกว่าที่เป็นอยู่

4.เป็นการต่อสู้ระหว่างคู่ขัดแย้งใหม่คือ“ภาคสังคม”กับ“รัฐ”โดยปฏิเสธการต่อสู้ทางชนชั้น

โดยมุ่งหวังว่า“ภาคสังคม”ที่อยู่นอกรัฐสามารถทำให้รัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน

ส่วนใหญ่ได้5.เป็นรูปแบบการต่อสู้ที่แปรเปลี่ยนมาจากพลังการต่อสู้ขนาดใหญ่(พลังปฏิวัติ

ในอดีต)มาเป็น“ขบวนการแบบใหม่”ที่มีการกระจายตัวแบบหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าหรือวิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพลังการต่อสู้ในเชิงปฏิรูปที่มุ่งแก้วิกฤตต่างๆใน

สังคมเป็นสำคัญ6.“การเมืองภาคประชาชน”ไม่ใช่สิ่งที่จะมาหักล้างการเมืองของนักการเมือง

และในทางกลับกัน“การเมืองแบบเลือกตั้ง”ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทน“การเมืองภาคประชาชน”

ได้เช่นกัน  

สำหรับการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทยถือว่ามีที่มายาวนานจากการต่อสู้ของ

ประชาชนกลุ่มชนต่างๆตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475และมาปรากฎเป็น

รูปธรรมชัดเจนที่สุดกรณีเหตุการณ์14ตุลาคม2516โดยจะเห็นได้ว่าแกนนำนักศึกษาและ

ประชาชนจำนวนมหาศาลที่เข้าร่วมการต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะขึ้นกุม

อำนาจรัฐแต่มีความมุ่งหมายผลักดันให้มีการเปลี่ยนระบอบการเมืองจากแบบปิดมาเป็นแบบเปิด

และขยายเวทีทางการเมืองให้เป็นแบบประชาธิปไตยรวมทั้งการเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับการ

แสดงความคิดเห็นของฝ่ายประชาชนไว้ด้วย

หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535มีกระแสเรียกร้องผลักดันจากภาคประชาชนให้เกิด

การปฏิรูปการเมืองจนกระทั่งนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช

2540และภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2544รัฐบาลผสมที่มีพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนำ
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ภายใต้การบริหารประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การกำเนิดของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต่อสู้คัดค้านรัฐบาลที่ขาดความโปร่งใสและเต็มไปด้วย

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการคอร์รัปชันเชิงนโยบายตลอดทั้งการแทรกแซงองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญและปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งของ

คณะทหารเมื่อวันที่19กันยายน2549

หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม2550รัฐบาลที่มีนายสมัครสุนทรเวชและ

นายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยจนนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนเมื่อวันที่7ตุลาคม2551

ในขณะเดียวกันฝ่ายพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรกับแนวร่วมที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร

ในครั้งนั้นได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.

ขึ้นมาต่อต้านฝ่ายรัฐประหารและรัฐบาลผสมที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรวมทั้งกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนกระทั่งต้องมีการสลายการชุมนุมถึงสองครั้งครั้งแรก

ในราวเดือนเมษายน2552และครั้งที่สองประมาณเดือนเมษายนและพฤษภาคม2553ทำให้มี

ผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายทหารฝ่ายนปช.สื่อมวลชนต่างประเทศและอื่นๆเป็นจำนวนถึง91คนและ

ได้นำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ทำให้พรรคเพื่อไทยของ

พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์

ชินวัตรน้องสาวของพ.ต.ท.ทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

จะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าในอดีตด้วยเหตุผลของกระแสโลกาภิวัตน์และ

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและทรงอานุภาพทำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองได้ด้วยตนเองมากขึ้นและในทิศทางตรงกันข้ามบทบาทของการเมืองภาคตัวแทนแม้จะเป็น

บทบาทนำในทางการเมืองแต่ก็ดูเสมือนมีแรงถ่วงดุลที่ทำให้ต้องยอมรับความสำคัญของการเมือง

ภาคประชาชนโดยปริยาย

แนวทางการสร้างความสมดุล 

ด้วยข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประเทศไทยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

หลายประการอาทิเงื่อนไขทางด้านประวัติศาสตร์และระบบวัฒนธรรมเชิงอุปถัมภ์ก็ดีโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ทางอำนาจอันมีมาแต่เดิมก็ดีตลอดทั้งความยากจนและความเหลื่อมล้ำสุดขั้วใน

ทางเศรษฐกิจและสังคมก็ดีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายได้ตรงข้ามกลับกลายเป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยและก้าวเข้าสู่ระบอบ

ธนาธิปไตยซึ่งคนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพิจารณาเฉพาะการมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำคัญโดยละเลยวิธีการที่ชอบธรรมและเนื้อหาสาระของ

ระบอบการเมืองดังกล่าว
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ดังนั้นภายใต้ระบอบธนาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งของไทยจึงเป็นระบอบ

การเมืองที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงอำนาจอธิปไตยได้ตกอยู่บรรดานักธุรกิจ

การเมืองโดยนักธุรกิจการเมืองและเพื่อนักธุรกิจการเมืองการได้มาซึ่งอำนาจและการใช้อำนาจ

จึงเต็มไปด้วยความฉ้อฉลทุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มหรือกลุ่มของ

ตนเองเป็นสำคัญในขณะเดียวกันการเมืองภาคประชาชนซึ่งโดยหลักการได้รับการยอมรับหรือ

ยกฐานะบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยรัฐธรรมนูญฯ

พ.ศ.2540และพ.ศ.2550เพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นชนชั้นนำจากภาคธุรกิจเอกชนแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีผลกระทบที่จะนำไปสู่ความรุนแรง

ทางการเมืองมากขึ้น

เพราะฉะนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชน

จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

1.ด้านอธิปไตยของประชาชนการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการของประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยทางตรงซึ่งอาจจะมีบทบาททั้งในด้านการส่งเสริมหรือต่อต้าน

การเมืองภาคตัวแทนหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีส่วนช่วยจัดการกับปัญหาที่ระบอบประชาธิปไตย

ตัวแทนก่อขึ้นหรือรับผิดชอบได้ไม่ทั่วถึงการที่การเมืองภาคตัวแทนยอมรับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของรัฐจะเท่ากับการยืนยันในหลักการที่ว่า

อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตลอดเวลาและทำให้เป็นระบอบการเมืองที่ประชาชนมีอำนาจ

ที่แท้จริงมากขึ้น

2.ด้านผลประโยชน์แห่งชาติการเมืองภาคประชาชนโดยธรรมชาติแล้วเป็นขบวนการ

พหุนิยมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่มีวิถีชีวิตอัตลักษณ์และผลประโยชน์ที่แตกต่างหลาก

หลายจึงไม่อาจยอมรับข้ออ้างความชอบธรรมที่เลื่อนลอยของ“ผู้แทนราษฎร”หรือภาคตัวแทน

ของประชาชนที่จะกระทำการในนามของชาติที่เป็นนามธรรมได้เสมอไปด้วยเหตุนี้การเมืองภาค

ประชาชนจึงเป็นการเสริมความหมายของคำว่า“ผลประโยชน์แห่งชาติ”ในลักษณะที่จะต้องหา

แนวทางของความเห็นพ้องต้องกันหรือฉันทามติ(consensus)แบบใหม่ที่ต้องอาศัยการ

มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมใน

กระบวนการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสถาบันทางการเมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ด้านการพัฒนาประเทศการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการพัฒนาแบบทางเลือก

ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นกับกลไกตลาดเสรีนิยมโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเดินตามแนวทาง

บริโภคนิยมของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์อย่างไร้ขอบเขตด้วยเหตุนี้การเมืองภาคประชาชนจึงมี

บทบาททั้ งการถ่วงดุลอิทธิพลของทุนข้ามชาติหรือทุนชาติตลอดทั้ งการพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างไปในเวลา

เดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากการพัฒนาแบบยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการกระจายอำนาจ

กำหนดนโยบายสู่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างหลากหลายด้วยเหตุนี้การเมืองภาค

ประชาชนย่อมจะช่วยกระตุ้นให้มีการกระจายอำนาจออกจากรัฐสู่สังคมซึ่งจะช่วยลดทอนความ
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สัมพันธ์เชิงอำนาจที่เป็นแบบแนวดิ่งระหว่างรัฐกับชาติตลอดจนเพิ่มความสัมพันธ์แนวราบที่

เสมอภาคสร้างสรรค์ขึ้นในหมู่ประชาชนไปในขณะเดียวกันด้วย

4.ด้านการพัฒนาการเมืองเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพการเมือง

ภาคประชาชนจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาการทางการเมืองทั้งในด้านการสร้างเสริม

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำนวยต่อระบอบ

ประชาธิปไตยการให้การศึกษาทางการเมืองการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง

การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯพ.ศ.2550ที่กำหนดให้มีสภาพัฒนาการเมืองซึ่งมีองค์ประกอบ

สำคัญมาจากองค์กรภาคประชาสังคมและการมีแผนพัฒนาการเมืองอันเป็นเป้าหมายที่เป็น

รูปธรรมของการพัฒนาการเมืองดังนั้นหากการเมืองภาคตัวแทนขาดบทบาทในการพัฒนาการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดการเมืองภาคประชาชนก็จะเป็นตัวหลักในการ

พัฒนาการเมืองต่อไปได้มิเช่นนั้นแล้วการเมืองไทยจะอยู่ในสภาพย่ำเท้าอยู่กับที่หรือไม่ก็เป็น

การถอยหลังกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมนั่นเอง

5.ด้านการเสริมสร้างชุมชนาธิปไตย(Localization)และลดทอนกระแสโลกาภิวัตน์

(Globalization)การเมืองภาคประชาชนเป็นขบวนการช่วยเหลือตนเองของผู้ที่เสียเปรียบในสังคม

และในโครงสร้างของทุนนิยมโลกนอกจากนั้นยังเป็นตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งใน

ด้านวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและอัตลักษณ์ของชุมชนและยังเป็นตัวช่วยป้องกันหรือ

ชะลอการรุกคืบหน้าของกระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วย 

6.ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่าง

การเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชนได้ในระดับหนึ่งหากสามารถประสานเชื่อมร้อย

การเมืองภาคประชาชนเข้ากับทิศทางของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามที่มีการบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญฯโดยมิใช่เป็นเพียงประเด็นของการขยายระบอบประชาธิปไตยตามทฤษฎีดั้งเดิม

เท่านั้นแต่ควรจะต้องพิจารณาในประเด็นของการรักษาอำนาจการเมืองไว้ในท้องถิ่นโดยมิให้มี

การสูญเสียอำนาจเหล่านี้ไปกับอิทธิพลภายนอกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

7.ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลและความเป็นประชาธิปไตย

ประการสุดท้ายนี้สำหรับบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในส่วนของกลุ่มพลังทางการเมือง

ที่ทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาอาทิกลุ่มเสื้อสีทั้งหลายเป็น

บทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ามกลางความขัดแย้ง

แตกแยกทางสังคมการเมืองที่ลงรากลึกในสังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนกลุ่มพลังเหล่านี้

มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดูเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องไม่โดยทางตรง

ก็ทางอ้อมกับการเมืองภาคตัวแทนอย่างยากที่จะปฏิเสธและต่างก็อ้างความชอบธรรมในการ

เรียกร้องต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยความเป็นธรรมความถูกต้องดีงามรวมทั้งอาจเลยเถิด

ไปถึงคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลด้วยซ้ำไปกรณีดังกล่าวนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นในการ

พิจารณาเชิงหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชน
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แต่สามารถอธิบายในเชิงความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือ

ความพยายามที่จะใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมือง

กล่าวโดยสรุปการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชนเปรียบเสมือนเหรียญ

สองด้านด้านหนึ่งเป็นคู่ของความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่ทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมการเมือง

ไทยขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคู่ของความร่วมมือเพื่อเป้าหมายในทางการเมืองอย่างใด

อย่างหนึ่งความสมดุลระหว่างสองฝ่ายจึงเป็นไปตามหลักกลไกโดยธรรมชาติเมื่อฝ่ายใดแสดง

บทบาทสูงเด่นอีกฟากฝ่ายก็จะถูกลดบทบาทลงไปโดยปริยาย
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การสร้างความสมดุลระหว่าง
การเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน

 


นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20ต่อเนื่องมาถึงต้นศตวรรษที่21กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพล

อย่างมากต่อมิติทางการเมืองทั่วโลกอย่างน้อย2มิติกล่าวคือประการแรกทำให้รัฐที่มีระบอบ

การเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นประการ

ที่สองทำให้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตัวแทนก้าวไปสู่ประชาธิปไตย

ที่รุ่งโรจน์หรือประชาธิปไตยแนวทางใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชนหรือการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

มิติประการแรกการก่อกำเนิดของรัฐชาติพัฒนาการไปพร้อมๆกับลัทธิชาตินิยมและ

ผลจากความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันได้นำไปสู่ระบอบการเมือง

การปกครองที่แตกต่างกันด้วยกล่าวคือหลังสงครามศาสนา30ปีกลางคริสต์ศตวรรษที่17

ในยุโรปสิ้นสุดลงได้มีการทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย(ThePeaceofWestphaliaof1648)

เมื่อค.ศ.1648ความเป็นรัฐอธิปไตยหรือ“รัฐชาติ”(Nation-State)ในยุโรปได้ก่อตัวขึ้นอย่าง

ชัดเจนและเป็นประชาคมการเมือง(PoliticalCommunity)ที่มีอำนาจสมบูรณ์เหนือประชากร

ดินแดนกิจการภายในขอบเขตอำนาจอธิปไตยของตนและเป็นตัวแสดง(actors)ที่มีบทบาท

สำคัญที่สุดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสังคมโลก

ขณะเดียวกันการแพร่กระจายของลัทธิชาตินิยม(Nationalism)ที่ต้องการสร้างชาติที่เป็น

เอกราชและมั่นคงได้เกิดขึ้นทั่วไปส่งผลให้รัฐชาติและองค์กรของรัฐชาติที่เกิดขึ้นกลายเป็น

ผู้ทรงสิทธิ์และใช้อำนาจรัฐในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอย่างสูงสุดแต่เพียง

ผู้เดียวมาจนถึงศตวรรษที่20

ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคสงครามเย็นที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของความ

ขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันได้เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะระหว่าง

อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันประเทศเกิดใหม่ในโลก

ที่สามส่วนใหญ่ที่ถูกครอบงำโดยเผด็จการทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย

จนกระทั่งเมื่อฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ต้องพ่ายแพ้ไปในราวช่วงปลายของศตวรรษที่20เมื่อ

สหภาพโซเวียตล่มสลายประกอบกับความเจริญก้าวหน้าด้านคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร

ทำให้ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายสังคมนิยมได้แผ่

กระจายไปทั่วโลกเป็นผลให้รัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ดีรัฐเผด็จการทหารหรือเผด็จการ

พลเรือนก็ดีต่างเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมมากขึ้นตามลำดับ

มิติประการที่สองอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ภายใต้โลกยุคข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้

นำไปสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ประชากรในส่วนต่างๆของโลกทั้งภายในรัฐ
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เดียวกันหรือระหว่างรัฐสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยเสรีและสะดวกรวดเร็วชุมชนกลุ่มผล

ประโยชน์หรือบุคคลไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายเขตแดนของรัฐ

และอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐที่แบ่งกั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาเริ่มลด

บทบาทลงจึงเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการลด

อำนาจและความมั่นคงของรัฐลงไปด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แม้ว่ารัฐจะยังคงเป็นตัวแสดงที่มี

อำนาจและบทบาทที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตามแต่สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่นๆอาทิบรรษัทเอกชนบรรษัทข้ามชาติเป็นต้นมีบทบาทในความ

สัมพันธ์ข้ามรัฐได้โดยตรงไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของรัฐอย่างเด็ดขาดในทุกๆเรื่อง

อีกต่อไป(Scholte,2000:203-204)

ดังนั้นกระบวนการโลกาภิวัตน์ดังกล่าวนี้จึงเป็นผลทำให้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมี

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยแนวทางใหม่หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและมีผลต่อ

เนื่องทำให้การเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนมีอิทธิพลสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง

ระยะเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นผลงานของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทอฟเลอร์(Toffler,1980)

ดรักเกอร์(Drucker,1989&1993)นิสเบท(Nisbet,1990)กิดเดนส์(Giddens,1991)

และฟูกูยามา(Fukuyama,1992)ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่ากระแสโลกาภิวัตน์จะนำไปสู่

ประชาธิปไตยที่รุ่งโรจน์นั่นคือประชาธิปไตยแนวทางใหม่หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่ง

ให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชนนั่นเอง

ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน(RepresentativeDemocracy)ที่เกิดขึ้นในยุค

สภาวะสมัยใหม่หรือในยุคสมัยใหม่มีความเสื่อมถอยทำให้นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัญหา

และข้อจำกัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนและนักวิชาการสองท่านในหลายๆท่านได้แก่

จงปิแอร์(JonPierre)และบีกายปีเตอร์(B.GuyPeters)ได้กล่าวถึงปัญหาข้อจำกัดของ

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนว่าเป็นผลที่ก่อให้เกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงจาก

“การปกครอง”(Government)มาเป็น“การบริหารการปกครองที่ดี”(Governance)ทั้งนี้เพื่อให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ปัญหาและข้อจำกัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่างน้อยมีอยู่4ประการ(Pierreand

Peters,2001:141-146)ได้แก่

1. ขนาด(size)ได้แก่โครงสร้างของรัฐบาลและระบบราชการมีขนาดรวมทั้งความใหญ่โต

สลับซับซ้อนมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีขอบเขตของบทบาทหน้าที่หรือความครอบคลุมค่อนข้าง

กว้างขวางมากจนเกินขีดกำลังความสามารถ(overloads)ทำให้เกิดสภาพปัญหาความแออัดของ

พื้นที่นโยบาย(policyspace)ขึ้นประชาชนจึงมีความยากลำบากในการเข้ามามีส่วนร่วม

2. ความห่างไกล (remoteness)การปกครองประเทศในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า
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ตนถูกกีดกันออกไปจากระบบการเมืองไม่สามารถผลักดันความคิดหรือนโยบายของตนให้บังเกิด

ผลขึ้นได้ดังเช่นสภาพทางการเมืองของสังคมตะวันตกในปัจจุบันที่มีลักษณะที่เรียกกันว่า

Atomismหรือการแยกตัว(isolation)และความแปลกแยก(alienation)มากขึ้น

3. การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน (goal displacement)ผู้นำทางการเมือง

และข้าราชการมักจะใช้ความได้เปรียบในการดำรงตำแหน่งเพื่อแสวงหาโอกาสและผลประโยชน์ให้

แก่ตนเอง(self-aggrandizement)แทนการยึดถือผลประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ของ

ประชาชน

4. ลกัษณะการเปน็ปรปกัษข์องสถาบนั (adversarial governance)สถาบนัทางการเมอืง

แบบตัวแทนก่อให้เกิดปัญหาการต่อสู้แข่งขันและเกิดความแตกแยกขึ้นมากกว่าการแสวงหาความ

ร่วมมือและสมานฉันท์ต่อกันโดยเฉพาะในสภาพทางการเมืองที่เรียกกันว่าผู้ชนะได้รับทุกสิ่ง

ทุกอย่าง(winner-take-all)ทำให้แต่ละฝ่ายต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้ได้เสียงข้างมากในสภา

เพื่อสามารถเข้ามาบริหารปกครองประเทศ

นอกจากนั้นระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนยังมีปัญหาและข้อจำกัดอื่นๆอีกอาทิการ

ขาดความร่วมมือรวมทั้งการขาดการเกื้อกูลประสานผลประโยชน์กันระหว่างภาคธุรกิจเอกชน

และรัฐบาลตลอดจนอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มวิชาชีพเช่นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

นักหนังสือพิมพ์และผู้ผลักดันผลประโยชน์ทางการเมืองได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจและเกิด

กระแสความท้าทายของประชานิยม(populistchallenges)ขึ้นหลายประการโดยเฉพาะแนว

ความคิดเกี่ยวกับตัวแบบประชาธิปไตยแนวทางใหม่หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

(participatorydemocracy)ที่ต้องการเพิ่มอำนาจ(empowerment)การตัดสินใจกำหนด

นโยบายสาธารณะให้แก่ประชาชนหรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารการปกครองโดยตรงมากขึ้นโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าประชาชนเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึก

และมีความกระตือรือร้นทางการเมือง(civilcitizen)ในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการ

แก้ไขปัญหาโดยตนเองมากขึ้น(จุมพลหนิมพานิช2554:15-26)

เมื่อเราได้ทราบข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแล้วก่อนที่จะกล่าวถึง

การเมืองภาคประชาสังคมหรือการเมืองภาคประชาชนควรจะทำความเข้าใจพอสังเขปเกี่ยวกับ

แนวคิดประชาสังคมเสียก่อนว่ามีความหมายและความสำคัญต่อรัฐและสังคมในปัจจุบันอย่างไร

ตามความเข้าใจทั่วๆไปมักจะมองว่าแนวคิดประชาสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทัดทานคาน

อำนาจรัฐซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจและความรุนแรงเอาไว้จึงเหมือนเป็นข้อสรุปว่าประชาสังคมต้อง

ขัดแย้งกับรัฐ (Civil Society VS State)ปริมณฑลสาธารณะหรือประชาสังคมจึงเป็นทั้ง

กิจกรรมเวทีหรือพื้นที่ส่วนกลางร่วมของฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะภาคสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเสนอประเด็นกำหนดวาระและสร้างประชามติเพื่อกดดันรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสังคม(ธีรยุทธบุญมี2547:18)ส่วนภาคธุรกิจหรือระบบตลาดที่แทรกเข้ามาในภาค

สาธารณะและชีวิตส่วนตัวของผู้คนมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อม

ข อ ง วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น ม า ก ขึ้ น จึ ง ท ำ ใ ห้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า ชุ ม ช นนิ ย ม ป ร ะ ช า คมนิ ย ม
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(communitarianism)รวมทั้งกระบวนการนิเวศวิทยา(ecologymovement)ขึ้นมาคานอำนาจ

ของภาคธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นแนวคิดว่าด้วยประชาสังคมจึงมีความหมายและความสำคัญต่อรัฐและสังคมได้หลาย

แง่มุมดังต่อไปนี้

1.ความเข้าใจเบื้องต้นแนวคิดประชาสังคมก็คือการคานอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมรัฐกับ

กิจกรรมการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นของสังคมประชาสังคมก็คือสังคมที่สมาชิก

กระตือรือร้นเอาการเอางานถกเถียงร่วมกันในประเด็นร่วมกันของสังคมในสิ่งที่ เป็น

ผลประโยชน์โดยรวมของภาคสาธารณะหรือของส่วนร่วม(ธีรยุทธบุญมี2547:19)

2.การกล่าวถึงประชาสังคมหรือภาคสาธารณะหมายถึงต้องมีหน่วยหรือองค์รวมทาง

สังคมอยู่หน่วยหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่มั่นคงถาวร ดำรงเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนซึ่งอาจจะเป็นชุมชน

หมู่บ้านอำเภอจังหวัดประเทศหรือประชาคมโลกก็ได้

3.ในหน่วยของสังคมการเมืองนี้จะมีพื้นที่เปิดหรือเวทีสาธารณะหรือโอกาสร่วมกันอยู่

หนึ่งประเภทหรือมากกว่าซึ่งจะเป็นที่ที่ฝ่ายต่างๆในหน่วยหรือองค์รวมได้พบปะสนทนาหรือ

สื่อสารกันทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการอื่นๆของฝ่ายนั้นๆหรือบรรลุการ

ประนีประนอมเพื่ออำนาจผลประโยชน์ทรัพยากรรวมทั้งความคิดความเชื่อของส่วนรวมหรือของ

กลุ่มชนโดยรวมของหน่วยหรือองค์รวมนั้นไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนจังหวัดประเทศหรือ

ประชาคมโลกก็ตามซึ่งพื้นที่เปิดหรือเวทีสาธารณะนี้ก็คือประชาสังคมนั่นเอง

4.เราควรจะมองประชาสังคมในแง่มุมของการปฏิบัติกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวกับ

สาธารณะมากกว่าที่จะมองในลักษณะเป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวนี้

เป็นปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆที่ซึมแทรกซึ่งกันและกันนับตั้งแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ในชุมชนระดับเล็กๆไปจนกระทั่งชุมชนระดับโลก

ในระดับรัฐสภาของแต่ละประเทศซึ่งเป็นเรื่องของรัฐก็จะมีการประชุมพิจารณาปัญหาที่

เป็นประโยชน์ของภาคสังคมภูมิภาคเอกชนปัจเจกบุคคลเป็นต้นขณะเดียวกันเราก็อาจ

จัดการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ“ประชาสังคม”หรือ“ภาคสาธารณะ”ได้แต่เป็นภาค

สาธารณะหรือประชาสังคมที่ทับซ้อนกับภาครัฐเช่นเดียวกันในระดับหมู่บ้านก็อาจจะมีการ

ประชุมพิจารณาเรื่องที่ดินทำกินสาธารณะหรือป่าไม้ชุมชนมีการสื่อสารระหว่างกันซึ่งก็ถือเป็น

ประชาสังคมในรูปแบบหนึ่งได้เช่นกัน

หากเราได้ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองโบราณตะวันออกอย่างเช่นเม่งจื๊อซุนจื๊อ

หรือทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือSocialContractของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญของ

โลกไดแ้ก่โทมสัฮอบส์(ThomasHobbes)จอหน์ลอ็ค(JohnLocke)และฌองฌาครสุโซ

(JJRousseau)ต่างก็กล่าวถึงสภาพธรรมชาติของมนุษย์ก่อนที่จะกำเนิดรัฐและสังคมแสดงถึง

แนวคิดประชาสังคมที่มีความเก่าแก่มาแต่โบราณกาล(ธีรภัทร์เสรีรังสรรค์2553:46-55)
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ตั้งแต่ยุคก่อนเกษตรกรรมมาจนกระทั่งยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมยุคข้อมูลข่าวสารและ

ยุคแห่งความรู้อย่างเช่นในปัจจุบันล้วนพิจารณาพื้นฐานของแนวคิดประชาสังคมในแง่ของ

ปฏิบัติกรรมทางสังคม(socialaction)ทั้งสิ้น

5.เวทีประชาสังคมเป็นพื้นที่กลางแห่งการช่วงชิงซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย

และปัจจัยทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมของแต่ละสังคมโดยมีตัวแสดงที่สำคัญอยู่

4ตัวหลักได้แก่(1)รัฐชาติสมัยใหม่หรือภาคการเมือง(2)ภาคสังคมได้แก่กลุ่มองค์กร

เครือข่ายของชนชั้นกลางและชนชั้นอื่นๆที่รวมตัวเป็นตัวกระตุ้นความคิดใหม่ๆสร้างประเด็น

สาธารณะ(publicissue)และความคิดเห็นสาธารณะ(publicopinion)(3)ภาคธุรกิจหรือ

ตลาด(markets)ซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการและ(4)ภาคบุคคลและครอบครัว

จากความหมายและความสำคัญของแนวคิดประชาสังคมดังที่กล่าวมานี้การปฏิสัมพันธ์ทั้ง

ในเชิงความร่วมมือและความขัดแย้งได้นำไปสู่พัฒนาการของการเมืองภาคประชาสังคมหรือ

การเมืองภาคประชาชน(people’spolitics)ที่มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

1.เป็นการเมืองแนวใหม่โดยย้ายศูนย์กลางไปที่“ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ

ใหม่”ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ภาคประชาชนจะเป็นผู้แสดงออกซึ่งความต้องการที่จะกำหนดประเด็น

ต่างๆในสังคมโดยพื้นที่ของการเคลื่อนไหวจะอยู่นอกการเมืองภาครัฐ(นอกรัฐสภา

นอกทำเนียบรัฐบาลนอกศาลนอกองค์กรอิสระรวมทั้งนอกกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม)ใน

ลักษณะ“ประชาชนล้อมรัฐ”

2.เป็นการเมืองที่มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่โดยมีองค์ประกอบสำคัญ

ได้แก่กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรประชาชนและกลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคมเป็นต้น

3.เป็นการสร้าง“กลุ่ม”หรือ“กระบวนการทางสังคม”ให้เป็น“ขั้วอำนาจที่สาม”ขึ้นมา

แทนที่พรรคการเมืองและข้าราชการทั้งนี้เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างรัฐกับสังคมมากกว่า

ที่เป็นอยู่

4.เป็นการต่อสู้ระหว่างคู่ขัดแย้งใหม่คือ“ภาคสังคม”กับ“รัฐ”โดยปฏิเสธการต่อสู้ทาง

ชนชั้นโดยมุ่งหวังว่า“ภาคสังคม”ที่อยู่นอกรัฐสามารถทำให้รัฐตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนส่วนใหญ่ได้

5.เป็นรูปแบบการต่อสู้ที่แปรเปลี่ยนมาจากพลังการต่อสู้ขนาดใหญ่(พลังปฏิวัติในอดีต)

มาเป็น“ขบวนการแบบใหม่”ที่มีการกระจายตัวแบบหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือ

วิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพลังการต่อสู้ในเชิงปฏิรูปที่มุ่งแก้วิกฤตต่างๆในสังคม

เป็นสำคัญ(สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์2546:437-439)

6.“การเมืองภาคประชาชน”ไม่ใช่สิ่งที่จะมาหักล้างการเมืองของนักการเมืองและในทาง

กลับกัน“การเมืองแบบเลือกตั้ง”ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทน“การเมืองภาคประชาชน”ได้เช่นกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่งการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยทางตรง(Direct
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Democracy)หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม(ParticipatoryDemocracy)ซึ่งจะช่วยจัดการ

ปัญหาที่ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน(RepresentativeDemocracy)ก่อขึ้นหรือรับผิดชอบได้

ไม่ทั่วถึงในการนี้เท่ากับเป็นการโอนอำนาจอธิปไตยที่ตกค้างอยู่กับรัฐมาสู่ประชาชนมากขึ้นและ

เป็นการถ่วงดุลกลไกตลาดที่รับมอบอธิปไตยจากรัฐไปแล้วบางส่วนตลอดจนช่วยขยายระบอบ

ประชาธิปไตยออกไปจากระบบชนชั้นทำให้เป็นระบอบที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงมากขึ้น

7.การเมืองภาคประชาชนโดยธรรมชาติแล้วเป็นขบวนการพหุลักษณ์(Pluralistic

Movement)ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่มีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์(identity)วิถีชีวิต

และผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลายจึงไม่อาจยอมรับข้ออ้างความชอบธรรมที่เลื่อนลอย

โดยเฉพาะในนามของชาติที่เป็นนามธรรมได้

8.การเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการพัฒนาแบบทางเลือก(Alternat ive

Development)ซึ่งไม่สามารถขึ้นต่อ“กลไกตลาดเสรี”ตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่(Neo-

Liberalism)โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเดินตามแนวทางบริโภคนิยมของระบบทุน

โลกาภิวัตน์อย่างไร้ขอบเขตด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาททั้งถ่วงดุลอิทธิพลของทุนข้ามชาติพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างในเวลา

เดียวกัน(เสกสรรค์ประเสริฐกุล2547)

สำหรับการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทยถือว่ามีที่มายาวนานจากการต่อสู้ของ

ประชาชนกลุ่มชนต่างๆก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ด้วยซ้ำไปแต่ที่ปรากฎ

เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดอาจต้องถือเอาเหตุการณ์14ตุลาคม2516เป็นหลักกิโลเมตรแรกที่

สำคัญโดยจะเห็นได้ว่าแกนนำนักศึกษาและประชาชนจำนวนมหาศาลที่เข้าร่วมการต่อสู้กับ

ระบอบอำนาจนิยมมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะขึ้นกุมอำนาจรัฐแต่มีความมุ่งหมายผลักดันให้มีการ

เปลี่ยนระบอบการเมืองจากแบบปิดมาเป็นแบบเปิดและขยายเวทีทางการเมืองให้เป็นแบบ

ประชาธิปไตยรวมทั้งการเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายประชาชนไว้

ด้วย(เสกสรรค์ประเสริฐกุล2548:158)

ในช่วง3ปีหลังเหตุการณ์ดังกล่าวการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนมี

ลักษณะเป็นการชุมนุมประท้วงเรียกร้องความต้องการของแต่ละกลุ่มชนหรือแสดงบทบาทในทาง

จำกัดขอบเขตการใช้อำนาจรัฐแต่ปราศจากแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างฐานะถาวรของ

ภาคประชาสังคมหรือการผลักดันให้มีกระบวนการทางการเมืองที่ยอมรับบทบาทการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของฝ่ายประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

การรัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายอำนาจ

นิยมโดยกองทัพแห่งชาติกับขบวนการประชาชนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นแกนนำ

ฝ่ายอำนาจรัฐมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้โดยใช้ยุทธศาสตร์“ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ

หรือกึ่งประชาธิปไตย“และยุทธวิธี”การเมืองนำการทหาร”ได้รับผลสำเร็จนำไปสู่ความพ่ายแพ้

สลายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
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กล่าวได้ว่าในกรณีของประเทศไทยโอกาสเติบโตทั้งของแนวคิดประชาสังคมและการเมือง

ภาคประชาชนเพิ่งมาถึงอย่างจริงจังหลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงและระบอบการเมืองของ

ไทยเริ่มกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอีกครั้ง(อมราพงศาพิชญ์และนิตยากัทลีรดะพันธุ์2544:

13)

บทบาทของภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนหรือองค์กรเอ็นจีโอในประเทศไทยอาจ

จำแนกได้เป็น3ลักษณะใหญ่ๆประการแรกบทบาทของ“คนกลาง”ที่คอยไกล่เกลี่ยหรือ

ประนีประนอมระหว่างกลุ่มประชาชนระดับรากหญ้ากับฝ่ายรัฐหรือภาคธุรกิจหรือระบบตลาด

และมีแนวโน้มที่จะมีจุดยืนอยู่กับประชาชนที่ยากจนและเสียเปรียบในเขตชนบท

ประการที่สองบทบาทเป็น“แกนนำ”ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนอันเนื่องมา

จากการเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านที่ยากไร้และมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ

ฝ่ายรัฐและทุนกลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มและผู้ปฏิบัติงานเอ็นจีโอบางส่วนจึงกลายเป็น“แกนนำ”การ

เคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนไปโดยปริยายอาทิการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้าน

ปากมูนสมัชชาคนจนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ

วางท่อก๊าซไทย-มาเลเซียของชาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นต้น

ประการที่สามบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและ

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยกลุ่มนักวิชาการนักการเมืองหัวก้าวหน้าผู้นำนักศึกษา

สื่อมวลชนและประชาชนดังตัวอย่างของกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่พ.ศ.2522เป็นต้นมา

อาทิโครงการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)ซึ่งมีจุดหมายเบื้องต้นในการผลักดันให้มีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2521ให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจนกระทั่ง

พัฒนาไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ใหม่เมื่อวันที่20

เมษายน2534หรือประมาณสองเดือนหลังการรัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534และมีบทบาท

สำคัญในการร่วมมือกับประชาชนหมู่เหล่าต่างๆในการต่อต้านพลเอกสุจินดาคราประยูรผู้นำ

คณะรสช.ที่ทำการรัฐประหารเมื่อปี2534ในการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจบลงด้วย

เหตุการณ์นองเลือดในเดือนพฤษภาคม2535หรือเหตุการณ์พฤษภาทมิฬหลังจากนั้นครป.

ก็ยังมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของภาคประชาชนอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

(เสกสรรค์ประเสริฐกุล2548:165)

หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535มีกระแสเรียกร้องผลักดันจากภาคประชาชนให้เกิด

การปฏิรูปการเมืองจนกระทั่งนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช

2540และภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี2544รัฐบาลผสมที่มีพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนำ

ภายใต้การบริหารประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การกำเนิดของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต่อสู้คัดค้านรัฐบาลที่ขาดความโปร่งใสและเต็มไปด้วย

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการคอร์รัปชันเชิงนโยบายตลอดทั้งการแทรกแซงองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญและปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งของ

คณะทหารเมื่อวันที่19กันยายน2549
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หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม2550รัฐบาลที่มีนายสมัครสุนทรเวชและ

นายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยจนนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนเมื่อวันที่7ตุลาคม2551

ในขณะเดียวกันฝ่ายพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรกับแนวร่วมที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร

ในครั้งนั้นได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.

ขึ้นมาต่อต้านฝ่ายรัฐประหารและรัฐบาลผสมที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรวมทั้งกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนกระทั่งต้องมีการสลายการชุมนุมถึงสองครั้งครั้งแรกใน

ราวเดือนเมษายน2552และครั้งที่สองประมาณเดือนเมษายนและพฤษภาคม2553ทำให้มี

ผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายทหารฝ่ายนปช.สื่อมวลชนต่างประเทศและอื่นๆเป็นจำนวนถึง91คนและ

ได้นำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ทำให้พรรคเพื่อไทยของ

พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์

ชินวัตรน้องสาวของพ.ต.ท.ทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าเราพิจารณาบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมทั้ง3บทบาทในยุคหลังสมัยใหม่

(postmodern)จะเห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจนว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นค่อนข้างมากกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุผลของกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ทันสมัยและทรงอานุภาพทำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วย

ตนเองมากขึ้นและในทิศทางตรงกันข้ามบทบาทของการเมืองภาคตัวแทนแม้จะเป็นบทบาทนำใน

ทางการเมืองแต่ก็ดูเสมือนมีแรงถ่วงดุลที่ทำให้ต้องยอมรับความสำคัญของการเมืองภาคประชาชน

โดยปริยาย



แนวทางการสร้างความสมดุล

ด้วยข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประเทศไทยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย

ประการอาทิเงื่อนไขทางด้านประวัติศาสตร์และระบบวัฒนธรรมเชิงอุปถัมภ์ก็ดีโครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ทางอำนาจอันมีมาแต่เดิมก็ดีตลอดทั้งความยากจนและความเหลื่อมล้ำสุดขั้วในทาง

เศรษฐกิจและสังคมก็ดีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพของเราไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วตรงข้ามกลับกลายเป็นระบอบอำมาตยาธิปไตย

และก้าวเข้าสู่ระบอบธนาธิปไตยซึ่งคนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพิจารณา

เฉพาะการมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำคัญโดยละเลยวิธีการที่ชอบธรรมและ

เนื้อหาสาระของระบอบการเมืองดังกล่าว

ดังนั้นระบอบธนาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเลือกตั้งของไทยจึงเป็นระบอบการเมืองที่

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงอำนาจอธิปไตยได้ตกอยู่บรรดานักธุรกิจการเมืองโดย

นักธุรกิจการเมืองและเพื่อนักธุรกิจการเมืองการได้มาซึ่งอำนาจและการใช้อำนาจจึงเต็มไปด้วย

ความฉ้อฉลทุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มหรือกลุ่มของตนเองเป็น
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สำคัญในขณะเดียวกันการเมืองภาคประชาชนซึ่งโดยหลักการได้รับการยอมรับหรือยกฐานะ

บทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยรัฐธรรมนูญฯพ.ศ.

2540และพ.ศ.2550เพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชนชั้นนำจากภาคธุรกิจเอกชนแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีผลกระทบที่จะนำไปสู่ความรุนแรง

ทางการเมืองมากขึ้น

เพราะฉะนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชน

จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

1. ด้านอธิปไตยของประชาชนการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการของประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยทางตรงซึ่งอาจจะมีบทบาททั้งในด้านการส่งเสริมหรือต่อต้าน

การเมืองภาคตัวแทนหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีส่วนช่วยจัดการกับปัญหาที่ระบอบประชาธิปไตย

ตัวแทนก่อขึ้นหรือรับผิดชอบได้ไม่ทั่วถึงการที่การเมืองภาคตัวแทนยอมรับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของรัฐจะเท่ากับการยืนยันในหลักการที่ว่า

อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตลอดเวลาการเมืองภาคตัวแทนเป็นเพียงการถ่ายโอนอำนาจ

อธิปไตยเพียงบางส่วนให้ตัวแทนดำเนินการแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวเท่านั้นและตราบใดที่

ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงจะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยด้วยตนเองก็เป็นสิ่งที่

การเมืองภาคตัวแทนควรจะยอมรับนอกจากนั้นยังเป็นการถ่วงดุลกลไกตลาดหรือภาคธุรกิจ

เอกชนที่รับมอบอธิปไตยจากรัฐไปแล้วบางส่วนตลอดจนช่วยขยายระบอบประชาธิปไตยออกไป

จากระบอบของชนชั้นนำให้เป็นระบอบการเมืองที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงมากขึ้น

2. ด้านผลประโยชน์แห่งชาติ การเมืองภาคประชาชนโดยธรรมชาติแล้วเป็นขบวนการ

พหุนิยมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่มีวิถีชีวิตอัตลักษณ์และผลประโยชน์ที่แตกต่าง

หลากหลายจึงไม่อาจยอมรับข้ออ้างความชอบธรรมที่เลื่อนลอยของ“ผู้แทนราษฎร”หรือ

ภาคตัวแทนของประชาชนที่จะกระทำการในนามของชาติที่เป็นนามธรรมได้เสมอไปด้วยเหตุนี้

การเมืองภาคประชาชนจึงเป็นการเสริมความหมายของคำว่า“ผลประโยชน์แห่งชาติ”ในลักษณะ

ที่จะต้องหาแนวทางของความเห็นพ้องต้องกันหรือฉันทามติ(consensus)แบบใหม่ที่ต้องอาศัย

การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมใน

กระบวนการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสถาบันทางการเมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการพัฒนาประเทศการเมืองภาคประชาชนเป็นกระบวนการพัฒนาแบบทางเลือก

ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นกับกลไกตลาดเสรีนิยมโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเดินตามแนวทาง

บริโภคนิยมของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์อย่างไร้ขอบเขตด้วยเหตุนี้การเมืองภาคประชาชนจึงมี

บทบาททั้ งการถ่วงดุลอิทธิพลของทุนข้ามชาติหรือทุนชาติตลอดทั้ งการพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างไปในเวลา

เดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากการพัฒนาแบบยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการกระจายอำนาจ

กำหนดนโยบายสู่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างหลากหลายด้วยเหตุนี้การเมืองภาค

ประชาชนย่อมจะช่วยกระตุ้นให้มีการกระจายอำนาจออกจากรัฐสู่สังคมซึ่งจะช่วยลดทอนความ



1�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 4

 

สัมพันธ์เชิงอำนาจที่เป็นแบบแนวดิ่งระหว่างรัฐกับชาติตลอดจนเพิ่มความสัมพันธ์แนวราบที่เสมอ

ภาคสร้างสรรค์ขึ้นในหมู่ประชาชนไปในขณะเดียวกันด้วย(เสกสรรค์ประเสริฐกุล2548:204-

205)

4. ด้านการพัฒนาการเมืองเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพการเมืองภาค

ประชาชนจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาการทางการเมืองทั้งในด้านการสร้างเสริมวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำนวยต่อระบอบประชาธิปไตย

การให้การศึกษาทางการเมืองการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองการส่งเสริมและพัฒนาให้

ประชาชนมีความเข้มแข็ ง ในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญฯพ.ศ.2550ที่กำหนดให้มีสภาพัฒนาการเมืองซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญมาจาก

องค์กรภาคประชาสังคมและการมีแผนพัฒนาการเมืองอันเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของการ

พัฒนาการเมืองดังนั้นหากการเมืองภาคตัวแทนขาดบทบาทในการพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยอยา่งนอ้ยทีส่ดุการเมอืงภาคประชาชนกจ็ะเปน็ตวัหลกัในการพฒันาการเมอืงตอ่ไปได้

มิเช่นนั้นแล้วการเมืองไทยจะอยู่ในสภาพย่ำเท้าอยู่กับที่หรือไม่ก็เป็นการถอยหลังกลับไปสู่ระบอบ

อำนาจนิยมนั่นเอง

5. ด้านการเสริมสร้างชุมชนาธิปไตย (Localization) และลดทอนกระแสโลกาภิวัตน์ 

(Globalization)การเมืองภาคประชาชนเป็นขบวนการช่วยเหลือตนเองของผู้ที่เสียเปรียบใน

สังคมและในโครงสร้างของทุนนิยมโลกนอกจากนั้นยังเป็นตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งในด้านวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและอัตลักษณ์ของชุมชนและยังเป็นตัวช่วยป้องกัน

หรือชะลอการรุกคืบหน้าของกระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วยซึ่งโดยปกติการเมืองภาคตัวแทนใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่พัฒนาหรือระบอบธนาธิปไตยผู้แทนราษฎรมักเป็นตัวแทนของกลุ่ม

ทุนชาติมากกว่าที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนหรือตัวแทนของชุมชนดังนั้นบทบาทของการเมือง

ภาคประชาชนในการเสริมสร้างชุมชนาธิปไตยจึงเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตรงกันข้าม

การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยมซึ่งอาศัยอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรจาก

ส่วนกลางอย่างเต็มที่ประกอบกับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติทำให้กลุ่มหรือองค์กรภาค

ประชาสังคมบางส่วนซึ่งได้รับการสนับสนุนดังกล่าวก็อาจแสดงบทบาทที่เป็นตัวเสริมสร้างกระแส

โลกาภิวัตน์ได้เช่นเดียวกัน

6. ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่าง

การเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชนได้ในระดับหนึ่งหากสามารถประสานเชื่อมร้อย

การเมืองภาคประชาชนเข้ากับทิศทางของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามที่มีการบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญฯโดยมิใช่เป็นเพียงประเด็นของการขยายระบอบประชาธิปไตยตามทฤษฎีดั้งเดิม

เท่านั้นแต่ควรจะต้องพิจารณาในประเด็นของการรักษาอำนาจการเมืองไว้ในท้องถิ่นโดยมิให้มี

การสูญเสียอำนาจเหล่านี้ไปกับอิทธิพลภายนอกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกล่าวในอีกนัยหนึ่ง

การเมืองภาคประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นการเมืองแบบป้องกันตัวของผู้เสียเปรียบซึ่งมุ่งแก้ไข

ปัญหาของตัวเองในพื้นที่และในหมู่ชนที่มีจำนวนจำกัดมากกว่าการช่วงชิงพื้นที่ในศูนย์อำนาจของ

ประเทศหรือการส่งผลสะเทือนไปยังพื้นที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเช่นนี้แล้วจึงเป็นการ
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เคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างน้อยที่สุดก็โดยหลักการ(เสกสรรค์ประเสริฐกุล2548:215)โดยเน้นการกระจายอำนาจ

ไปพร้อมๆกับการให้อำนาจแก่ประชาชนในชุมชน

7. ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และความเป็น

ประชาธิปไตย ประการสุดท้ายนี้สำหรับบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในส่วนของกลุ่มพลัง

ทางการเมืองที่ทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาอาทิกลุ่มเสื้อสีทั้ง

หลายเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ามกลางความขัด

แย้งแตกแยกทางสังคมการเมืองที่ลงรากลึกในสังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนกลุ่มพลัง

เหล่านี้มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดูเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องไม่โดย

ทางตรงก็ทางอ้อมกับการเมืองภาคตัวแทนอย่างยากที่จะปฏิเสธและต่างก็อ้างความชอบธรรมใน

การเรียกร้องต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยความเป็นธรรมความถูกต้องดีงามรวมทั้งอาจเลย

เถิดไปถึงคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลด้วยซ้ำไปกรณีดังกล่าวนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นใน

การพิจารณาเชิงหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาค

ประชาชนแตส่ามารถอธบิายในเชงิความสมัพนัธท์างอำนาจทีต่า่งฝา่ยตา่งใชป้ระโยชนซ์ึง่กนัและกนั

หรือความพยายามที่จะใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมือง

กล่าวโดยสรุปการเมืองภาคตัวแทนกับการเมืองภาคประชาชนเปรียบเสมือนเหรียญ

สองด้านด้านหนึ่งเป็นคู่ของความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่ทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมการเมือง

ไทยขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคู่ของความร่วมมือเพื่อเป้าหมายในทางการเมืองอย่างใด

อย่างหนึ่งความสมดุลระหว่างสองฝ่ายจึงเป็นไปตามหลักกลไกโดยธรรมชาติเมื่อฝ่ายใดแสดง

บทบาทสูงเด่นอีกฟากฝ่ายก็จะถูกลดบทบาทลงไปโดยปริยาย
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บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*

นายไททัศน์  มาลา** 



บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สำคัญ

3ประการด้วยกันคือประการแรกเพื่อศึกษาแนวคิดของการนำ

ไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชนประการที่สองเพื่อศึกษาถึงการ

ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่และประการทีส่ามเพือ่ศกึษาแนวทางในการประสานงาน

ร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 * บทความนี้เป็นการถอดบทสรุปจากวิทยานิพนธ์เรื่อง“บทบาทในการ

ทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้เขียนขอขอบ

พระคุณศาสตราจารย์ดร.อุดมทุมโฆสิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชกรณ์

วงศ์ปรีดีและอาจารย์ดร.นภเรณูสัจจรักษ์ธีระฐิติที่กรุณาให้คำปรึกษา

คำแนะนำการตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะต่อการทำ

วิทยานิพนธ์อย่างดียิ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่กรุณามอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดินของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ** อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
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ผลจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่นำไปสู่การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชน

ขึ้นนั้นประกอบด้วย1)ชุมชนแสวงหาเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม

2)กฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น3)ความบกพร่องของ

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน4)ข้อจำกัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและ5)บทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาทต่อการ

เสริมสร้างกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมืองในขณะที่ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับการประสาน

งานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพบว่าสภาองค์กรชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างทำซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทำงานร่วม

กันระหว่างองค์กรการขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกันการที่ผู้นำของทั้งสอง

องค์กรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันได้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ทำให้การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยังไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกันผลกระทบ

ทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ทิศทางของการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นที่ยังขาดมิติของแผนการพัฒนาในเชิง

บูรณาการ

คำสำคัญ: สภาองค์กรชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ชุมชนท้องถิ่น
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บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



1.ที่มาและความสำคัญของการศึกษา

การปกครองท้องถิ่นหรือแม้แต่คำนิยามของท้องถิ่นที่ปรากฏในกฎหมายปกครองท้องถิ่น

ฉบับต่างๆรวมทั้งหลักการที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันได้จัดหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลัก

อาณาเขตและจำนวนประชากรเป็นหลักเกณฑ์สำคัญแต่เกิดการละเลยถึงความเป็นชุมชนและ

คุณภาพของบทบาทความเป็นพลเมืองในสังคมทำให้เกิดการละทิ้งความเป็นชุมชนที่ดีจนส่งผล

ให้การปกครองท้องถิ่นโดยภาพรวมนั้นขาดประสิทธิภาพ(อุดมทุมโฆสิต,2552:505)ในขณะ

ที่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ผ่านมานั้นได้ส่งผลต่อการผ่องถ่ายอำนาจหน้าที่การบริหารงาน

บุคคลงบประมาณจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสภาพการณ์

ดังกล่าวได้ส่งผลต่อบรรยากาศการเมืองในท้องถิ่นที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและรุนแรง

อันเป็นลักษณะของการประลองฐานคะแนนเสียงของกลุ่มนักการเมืองในระดับชาติ

(Wongpreedee,2007:468-469)ดังนั้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในกระแสหลักจึงถูก

วิพากษ์และเกิดการตั้งคำถามจากสังคมถึงประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะศักยภาพในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นบทบาทในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน

ในการปกครองตนเองรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนว

โน้มว่ากำลังแยกตัวออกห่างจากกันมากขึ้นทุกที

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551ถือเป็นกฎหมายที่รองรับบทบัญญัติมาตรา

66และ67ของรฐัธรรมนญูปี2550ซึง่รบัรองสทิธขิองบคุคลทีร่วมตวักนัเปน็ชมุชนชมุชนทอ้งถิน่

และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยสภาองค์กรชุมชนมีภารกิจในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานของรัฐในการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยเสนอแนะ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและผลักดันประเด็นปัญหาหรือความต้องการเข้าสู่กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ซึ่งในปัจจุบันมีสภาองค์กรชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้น2,256แห่งครอบคลุมทั้ง77จังหวัดและใน

อนาคตคาดว่าจะมีการส่งเสริมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นด้วยความที่สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังมีความเติบโต

ควบคู่กันอย่างรวดเร็วตลอดจนการมีบทบาทภารกิจภายใต้พื้นที่การดำเนินงานและลักษณะของ

กิจกรรมการบริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนซึ่งอาจมีเป้าหมายในทำนองเดียวกันจนก่อให้เกิด

ความขัดแย้งและความหวาดระแวงไม่เข้าใจกันต่อกระบวนการประสานงานระหว่างองค์กรหรือ

แม้แต่มิติทางการเมืองในพื้นที่ที่มีนัยสำคัญจนอาจลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงที่สร้างความ
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บอบซ้ำให้แก่ชุมชนท้องถิ่นจนยากต่อการตามเยียวยาในภายหลังด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ตระหนัก

ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยถือเป็นเหตุผลสำคัญในการกำหนดที่มาและความสำคัญของการ

ศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนท้องถิ่นในเชิงสันติวิธีต่อไป



2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 2.1เพื่อศึกษาแนวคิดของการนำไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน

 2.2เพื่อศึกษาถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

 2.3เพื่อศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น



3.วิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่อง“บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น”ผู้เขียนได้เลือกใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ(QualitativeResearch)โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 3.1การค้นคว้าผ่านเอกสาร(DocumentaryStudy)โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ

บทความวารสารงานวิจัยวิทยานิพนธ์รวมทั้งเอกสารต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศทั้ งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ(Pr imarySource)และข้อมูลทุติยภูมิ

(SecondarySource)ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

 3.2การสังเกตการณ์(Observation)ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ

ดำเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนทั้งในระดับตำบลระดับจังหวัดและระดับชาติ

การจัดทำประชาคมตำบลตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/สัมมนาใน

ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง

 3.3การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depthinterview)โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key

InformantInterview)คือประธาน/สมาชิกสภาองค์กรชุมชนผู้บริหาร/สมาชิก

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนข้อคิดเห็นจากแกนนำของสภาองค์กรชุมชน

ในระดับจังหวัด/ระดับชาตินักวิชาการและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้อาศัย

การประชุมกลุ่มย่อยในบางกรณี
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สำหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษานั้นสิ่งแรกผู้เขียนได้นำ

เกณฑ์การจำแนกพื้นที่เป็นรายภาคตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ที่ได้จัด

แบ่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วประกอบด้วย(1)ภาคเหนือ(2)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(3)ภาค

กลางตอนบนและตะวันตก(4)ภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออกและ(5)ภาคใต้

โดยพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาครั้งนี้ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา 

ภาค พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา 

1.ภาคเหนือ(จ.พิษณุโลก) สภาองค์กรชุมชนตำบลชมพูอ.เนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอ.เนินมะปราง

สภาองค์กรชุมชนตำบลวังยางอ.เนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางอ.เนินมะปราง

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.สุรินทร์) สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านไทรอ.ปราสาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรอ.ปราสาท

สภาองค์กรชุมชนตำบลทมออ.ปราสาท

องค์การบริหารส่วนตำบลทมออ.ปราสาท

3.ภาคกลางตอนบนและตะวันตก(จ.ลพบุรี) สภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้นอ.เมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นอ.เมือง

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางขันหมากอ.เมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากอ.เมือง

4.ภาคใต้(จ.ระนอง) สภาองค์กรชุมชนตำบลละอุ่นเหนืออ.ละอุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนืออ.ละอุ่น

สภาองค์กรชุมชนตำบลลำเลียงอ.กระบุรี

เทศบาลตำบลลำเลียงอ.กระบุรี

5.ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก

(กรุงเทพมหานคร)

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไทเขตพญาไท

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

สภาองค์กรชุมชนเขตมีนบุรีเขตมีนบุรี

เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร

สำหรับเหตุผลในการเลือกพื้นที่ในแต่ละแห่งนั้นผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่โดยการพิจารณาจาก

ลักษณะของความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศักยภาพ

ของแกนนำกลุ่มองค์กรชุมชนศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน

บรรยากาศทางการเมืองในพื้นที่และลักษณะการสร้างประเด็นในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน

โดยอาศัยข้อมูลจากการแนะนำของแกนนำองค์กรชุมชนการแนะนำจากบุคคลที่คลุกคลีกับ

ประเด็นและข้อมูลจากการการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณลักษณะเบื้องต้นและ

เหตุผลในการเลือกพื้นที่นั้นข้อมูลบางส่วนยังได้จากข้อค้นพบใหม่ๆที่เกิดจากการที่ผู้เขียนลงเก็บ

ข้อมูลในภาคสนามโดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสภาองค์กร



19� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 4

 

ชุมชนทั้งในระดับตำบลที่ประชุมในระดับจังหวัดที่ประชุมในระดับชาติการเข้าร่วมเวทีเสวนา

สาธารณะและการประชุมวิชาการต่างๆอีกด้วย



4.การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียนรู้ไปกับการเก็บข้อมูลตามหลัก

การวิจัยเชิงคุณภาพ(QualitativeResearch)โดยขั้นตอนในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น(In-

depthinterview)ผู้เขียนได้ศึกษาจากผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ประธานสภาองค์กรชุมชน

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนนำของสภาองค์กรชุมชนในที่ประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติ

นักวิชาการและประชาชนในพื้นที่โดยทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation)

ดังตาราง

ตารางที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)   

ข้อมูลจากกลุ่มที่  1 ข้อมูลจากกลุ่มที่  2 ข้อมูลจากกลุ่มที่  3 

1)ประธาน/สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 1 )ผู้ บ ริ ห า ร / สมาชิ กสภาอ งค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1)นักวิชาการ

2)แกนนำสภาองค์กรชุมชนในระดับ

จังหวัดและระดับชาติ

2)เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

2)ประชาชนในพื้นที่

นอกจากการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าข้างต้นแล้วผู้เขียนยังได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการ

เข้าร่วมสังเกตการณ์(Observation)ที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม(FieldResearch)ทั้งแบบมี

ส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนรวมทั้งการร่วมประชุม

สัมมนาในประเด็นหรือหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนการเข้า

ร่วมสังเกตการณ์การจัดทำประชาคมตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในวิธีดังกล่าวแล้วผู้เขียนจึงทำการวิเคราะห์ผ่านการผนวกรวมข้อมูลโดยการสร้าง

ข้อสรุปแบบอุปนัย(Induction)โดยการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร

โดยใช้กรณีหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจำนวนหนึ่งเป็นหลักแล้วกล่าวอ้างความจริงทั่วไปขึ้นจากความ

จริงเฉพาะของข้อมูลชุดดังกล่าว(สุภางค์จันทวานิช,2552:106)ทั้งนี้ได้เชื่อมโยงกับแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านทางเอกสารและผลการวิจัย

ต่างๆที่ได้อ้างถึงโดยมุ่งที่จะตอบโจทย์จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามที่ได้ตั้งไว้ข้างต้น

เป็นสำคัญ
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5.ผลการศึกษา

ตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันผลการ

จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมจำนวนของสภา

องค์กรชุมชนจำนวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้งและจำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนแสดงผล

ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 จำนวนสภาองค์กรชุมชน / องค์กรชุมชนที่จดแจ้ง / สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 

ภาค 
จำนวน 

อปท. 

สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้ง กลุ่ม/
องค์กรที่
จดแจ้ง 

สมาชิก
สภา

องค์กร
ชุมชน 2551 2552 2553 2554 รวม 

1.ตอ.เฉียงเหนือ 2,968 324 169 224 91 808 12,284 22,265

2.กลาง/ตะวันตก 1,456 223 136 169 42 528 7,905 11,621

3.ใต้ 1,264 190 99 127 37 416 5,760 9,060

4.เหนือ 1,474 198 18 114 76 330 9,300 9,218

5.กท.ปริมณฑล/ตอ. 814 140 71 54 62 265 6,303 7,850

รวม 7,976 1,075 493 688 308 2,564 41,552 60,014

ที่มา:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ณเดือนกรกฎาคม2554



สภาองค์กรชุมชน“เป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจำนงร่วมกัน”

ซึ่งการรวมกลุ่มที่มีลักษณะของการเป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจำนงร่วม

กันดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยเพราะการรวมกลุ่มกันดังกล่าวเกิดขึ้นจากความ

เข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ

สภาองค์กรชุมชนอยู่แล้วในลักษณะของสภาชาวบ้านซึ่งจากบทเรียนที่เข้มแข็งของชุมชนเหล่านี้

จึงเป็นต้นแบบของการที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการกันเองและเรียนรู้ที่จะกำหนดแผน

ทิศทางการพัฒนาของชุมชนที่สอดความกับความต้องการของคนในชุมชนและเกิดการแก้ไขปัญหา

อย่างตรงประเด็นโดยไม่จำเป็นต้องรอหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวในขณะที่พระราชบัญญัติ

สภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551นับว่าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ให้การรับรองกลุ่มองค์กรชุมชน

ในการจดแจ้งเพื่อจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนให้มีสถานะทางกฎหมายโดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้

สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจำนงร่วมกันมีการเปิด

โอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนและการปรึกหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการโดยการวางแผนของ

การพัฒนาชุมชนร่วมกันและสร้างประเด็นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่การ

ผลักดันเจตจำนงร่วมกันเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่

กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะเป็นสำคัญ



19� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 4

 

ในเบื้องต้นผลจากการศึกษาของงานชิ้นนี้ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ทำให้เกิด

พลังของแนวคิดที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนในสังคมไทยทั้งนี้ผู้เขียนได้ทำการ

วิเคราะห์แล้วสรุปว่ามีสาเหตุที่สำคัญอย่างน้อย5ประการด้วยกันที่เป็นเหตุปัจจัยให้นำไปสู่การ

ผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชนขึ้นดังต่อไปนี้

1)ชุมชนแสวงหาเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งผลจากการ

ศึกษาพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะด้านโครงสร้างของอำนาจ

โครงสร้างของรายได้โครงสร้างของระบบภาษีและการกระจายการถือครองที่ดินเป็นปัญหาความ

ลักลั่นที่เกี่ยวแน่นในระบบโครงสร้างของสังคมไทยและสะสมเรื้อรังมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้วิถีชีวิตและคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนได้รับ

การบั่นทอนและสูญเสียอำนาจในการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่ในชุมชนทำให้วาทกรรมของ

“ชุมชนเข้มแข็ง”เป็นเพียงมายาคติที่ถูกกดทับจากอำนาจรัฐและอำนาจทุนในเชิงโครงสร้าง

ทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและในทางกฎหมายภายใต้วาทกรรมของ “การ

พัฒนา”กระแสหลักซึ่งจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้

ชาวบ้านเกิดความพยายามในพัฒนาวาทกรรมของความเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่ภายใต้รูปแบบของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่างๆโดยชี้ให้เห็นถึงพลังและความ

พร้อมที่จะแสดงทั้งวาทกรรมและความมีตัวตนลักษณะใหม่ๆในพื้นที่ทางสังคมและการเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งแนวทางพื้นฐานดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนาแก้วเทพ

(2538:61,127),ประภาสปิ่นตบแต่ง(2540:270-271),พิทยาว่องกุล(2542:129),

ยุคศรีอาริยะ(2543:63-64),ฉัตรทิพย์นาถสุภา(2544:47-48),อานันท์กาญจนพันธุ์

(2544:176),เสรีพงศ์พิศ(2548:10,199),ชัชวาลทองดีเลิศ(2549:36-38),บำรุง

บุญปัญญา(2549:116-120),พลเดชปิ่นประทีป(2550:6,14-16),ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม

(2549:43-46),เสน่ห์จามริก(2550),ประเวศวะสี(2551:7),กฤษฎาบุญชัย

(2551:35)ฯลฯต่างมีทัศนะต่อการรองรับความชอบธรรมของชุมชนในการเรียกคืนอำนาจใน

การจัดการตนเองกลับคืนมาแล้วมุ่งเน้นไปที่รากฐานของประชาชนองค์กรชุมชนและชุมชน

โดยการลดบทบาทของภาครัฐลงแล้วเพิ่มอำนาจให้กับสิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิของชุมชนใน

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะการสร้างเสริมให้เกิดพื้นที่ของการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในรูปของกลุ่มหรือองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและการแก้ไข

ปัญหาของประชาชนด้วยตัวของประชาชนเองเป็นสำคัญดังนั้นเหตุผลประการหนึ่งที่นำไปสู่การ

ผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชนขึ้นนั้นจึงสอดคล้องกับการแสดงออกของพลังของ

ชุมชนในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีสภาองค์กร

ชุมชนเป็นเครื่องมือในการรองรับความชอบธรรมในทางกฎหมายและใช้ในวิถีการต่อสู้กับความอ

ยุติธรรมในเชิงโครงสร้างของสังคมโดยพยายามลดโครงสร้างการพึ่งพาจากภาครัฐแล้วหันมา

อาศัยพลังของชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง
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2)กฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้นกล่าวคือในช่วงหลังปี

2535เป็นต้นมาพลวัตรของการมีส่วนร่วมของประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการปฏิรูประบบ

สังคมและการเมืองไทยโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ

ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการประกอบการกระแสของการสร้างแนวคิดในเรื่องของ

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและแนวคิดเรื่องของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้เป็นปัจจัย

สำคัญที่ส่งผลถึงการศึกษาวิจัยในแวดวงวิชาการและยึดโยงจนนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย

ของบ้านเมืองที่มีการกำหนดถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็น

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นเมื่อปี2540ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ

ไทยที่ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่างมากที่สุดส่งผลให้มีองค์กรอิสระต่างๆ

และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลไกในการรองรับถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวความคิดเกี่ยวกับการกระบวนการ

ทางกฎหมายของไทยที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญกับการร่างกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ต่างจากเดิมที่แนวคิดในการร่างกฎหมายนั้นมีขึ้นเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือให้กับอำนาจรัฐในการบังคับใช้แก่ประชาชนและเพื่อสร้างความชอบธรรมในการครอบ

นำสังคมสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ 

นอกจากการที่กฎหมายให้การรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการตรวจ

สอบการใช้อำนาจรัฐผ่านทางช่องทางต่างๆเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี2550โดยเฉพาะในมาตรา

66และ67ได้ให้การรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการรวมกลุ่มกันของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะตลอดจนการรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการเรียกร้อง

เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องและชอบธรรมดังนั้นแล้วภายใต้

บริบทของสังคมที่กฎหมายเอื้อต่อการเข้ามามีบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ

รัฐจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อกระบวนการรวมกลุ่มกันของประชาชนอย่างตื่นตัวเพื่อที่จะ

แสดงออกถึงความรู้สึกถึงเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองตนเองผ่านทางพื้นที่ทางการเมือง

ภายใต้บรรยากาศที่สังคมเปิดกว้างให้หลังจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากที่เคยถูกกดทับ

มาโดยตลอดให้นำมาสู่การได้รับการผ่อนคลายให้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดและเข้าถึงอำนาจทาง

การเมืองได้มากกว่าเดิม

ดังนั้นจะเห็นว่าแนวคิดที่นำไปสู่การเกิดขึ้นมาของสภาองค์กรชุมชนจึงมีความโยงใยกับการที่

กฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นว่าพระราชบัญญัติสภา

องค์กรชุมชนพ.ศ.2551มีความสอดคล้องกับแนวทางในการที่ภาคประชาชนร่วมกันร่าง

กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองตนเองและลดการพึ่งพาอำนาจรัฐ

สอดคล้องกับแนวคิดของไพบูลย์วัฒนศิริธรรม(2549:43)ที่มีมุมมองต่อการขับเคลื่อน

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยโดยเน้นให้ภาคประชาชนเป็นพลังการขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด

ในทำนองเดียวกันกฤษฎาบุญชัย(2551:35)มองว่าการที่ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

จะเข้มแข็งได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและทางการเมืองเพราะ

ลำพังเพียงวาทกรรมของชุมชนท้องถิ่นในมิติของการพัฒนาย่อมไม่เพียงพอในการต่อสู้ในระดับ

โครงสร้างได้ตอกย้ำแนวคิดนี้โดยอานันท์กาญจนพันธุ์(2544:176)ที่อธิบายว่าหากองค์กร
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ชุมชนไม่มีสถานภาพทางกฎหมายจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานกับภายนอกเพราะรัฐ

มักมองว่าองค์กรชุมชนเป็น “องค์กรเถื่อน”ดังนั้นรัฐจะต้องยอมรับสถานภาพในการรวมกลุ่มกัน

ขององค์กรชุมชนและกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

3)ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ24มิถุนายน2475นับเป็นเวลาผ่านมาร่วม80ปี

มีการทำรัฐประหารมาแล้ว12ครั้งโดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว18ฉบับและมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึง10ฉบับแล้วก็ตามทว่าผลของการนำพาประเทศ

ที่มีทิศทางมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนากระแสหลักทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ผ่านมานั้น

ก่อให้เกิดความขัดแย้งของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มพลังหลักในสังคมโดยเฉพาะกลุ่ม

ทหารกลุ่มทุนกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการอันเป็นการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนที่สำคัญของ

วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมไทยที่มีลักษณะอำนาจนิยมพึ่งพาระบบอุปถัมภ์และการปกครองที่

มีลักษณะแบบรวมศูนย์อำนาจได้อย่างชัดเจนซึ่งนิธิเอียวศรีวงศ์(2547:147)ให้เหตุผลว่า

วัฒนธรรมการรวมศูนย์อำนาจและระบบการเมืองของไทยนั้นเป็นผลผลิตทางการเมืองของรัฐ

แบบใหม่สองชนิดคือรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐชาติที่ควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นนำในสังคม

สอดคล้องกับเสกสรรค์ประเสริฐกุล(2548:9-10)และPhatharathananunth(2002:127-

137)ที่อธิบายว่าการนำหลักการประชาธิปไตยตะวันตกมาใช้ในประเทศไทยล้วนแต่ผ่านการ

ออกแบบโครงสร้างโดยบรรดาชนชั้นนำที่อยู่ในฐานะกุมอำนาจหรือมีอิทธิพลทางการเมืองมากกว่า

คนทั่วไปส่งผลให้ระยะการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไทยที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงกระบวนการเลือก

ตั้งในเชิงรูปแบบและเป็นผลผลิตทางอัตวิสัยของคนเฉพาะกลุ่มจนบางครั้งถึงกับจงใจดัดแปลง

โครงสร้างของระบบการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนเช่นเดียวกันเอนก

เหล่าธรรมทัศน์(2550:75-76)กล่าวถึงประชาธิปไตยของไทยในระดับชาติว่าเน้นการเลือกตั้ง

การขัดแย้งแข่งขันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยการใช้นโยบายและงบ

ประมาณมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมการเมืองไทยจึงสูญเสียความหมายในเชิงอุดมคติ

สอดคลอ้งกบังานศกึษาของChambers(2003:357-358)ทีพ่บวา่ในระบบการเมอืงของไทยนัน้

กลุ่มทางการเมืองหรือ“มุ้ง”(factions)มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผู้นำในพรรคการเมือง

สถานะทางการเงินของพรรคการรวบรวมหัวคะแนนการกำหนดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการ

รวมพรรคการย้ายพรรคหรือแม้แต่การกำหนดตัวรัฐบาลทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มทางการเมือง

มีลักษณะของการแบ่งปันผลประโยชน์กันเฉพาะกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการและมีความลงตัว

มากกว่าระบบพรรคการเมือง

ดังนั้นที่ผ่านมาระบบการเมืองแบบตัวแทนจึงถูกตั้งคำถามถึงการตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนจากสังคมโดยเฉพาะชุมชนหรือองค์กรชุมชนที่เกิดการตื่นตัวทางการเมือง

และพยายามลุกขึ้นมาทวงคืนสิทธิและอำนาจของชุมชนที่เคยตกอยู่ในมือของผู้แทนให้กลับคืนมาสู่

ประชาชนองค์กรชุมชนและตัวของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองตามอย่างที่ควรจะเป็นทั้งนี้

การเติบโตของภาคประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพัฒนาการขององค์กรชุมชนในสถานะ

“สภาองค์กรชุมชน”จึงสอดคล้องกับขบวนการทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สามซึ่ง

ประภาสปิ่นตบแต่ง(2551:21-22)อธิบายว่าขบวนการสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่
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สาม(รวมทั้งประเทศไทย-ผู้เขียน)เป็นการตอบโต้ของประชาชนต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดจากการ

พัฒนาซึ่งเข้าไปรุกรานชีวิตชุมชนท้องถิ่นและที่สำคัญคือเป็นความล้มเหลวของระบบการเมือง

ปกติทั้งสถาบันนิติบัญญัติและสถาบันบริหารที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีการมีส่วนร่วมที่เน้นการเลือกตั้งซึ่ง

เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นมายาคติ(Myth)หรือเป็นเพียงพิธีกรรมการลงคะแนนทำให้การพัฒนา

กระทบกับชีวิตชาวบ้านโดยที่รัฐและภาคธุรกิจบุกเข้าไปในชนบทมากยิ่งขึ้นบทบาทของรัฐ

เพิ่มมากขึ้นและเข้าไปใช้อำนาจควบคุมบังคับจึงทำให้ขบวนการทางสังคมรากหญ้าเกิดขึ้นโดย

พยายามที่จะเปิดพื้นที่ของการเมืองนอกเวทีปกติขึ้นมาเป็นทางเลือกนอกเวทีพรรคการเมืองและ

รัฐบาลทั้งในรูปแบบใหม่ขององค์การวิถีการต่อสู้เพื่อที่จะจัดระเบียบความสัมพันธ์กับรัฐขึ้นมา

ใหม่และใช้เป็นเครื่องมือในการออกจากโครงสร้างที่ถูกครอบนำ

ขบวนการทางสังคมในประเทศไทยจึงเป็นตัวแสดงที่ต้องการสร้างวาทกรรมทางการเมือง

และการพัฒนาชุดใหม่ขึ้นมาโดยแสดงหาความเป็นอิสระจากที่ถูกปกครองโดยรัฐและพยายามที่

จะปลดเปลื้องมายาภาพของประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยการปลดปล่อยตัวเอง(Liberate)

รวมทั้งต้องการเรียกร้องเอาคืน(Reclaim)พื้นที่ทางการเมืองที่หายไปจากการถูกผนวกโดยรัฐ

พัฒนานิยมกลับคืนมาสู่ชีวิตของผู้คนและชุมชนท้องถิ่นหรือแม้แต่การพยายามสร้างกลไกและ

เครื่องมือของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากความไม่เพียงพอของประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนในรูปแบบเป็นการพัฒนาเครื่องมือประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตัดสินใจโดยตรง

ในการริเริ่มกฎหมายและนโยบายสาธารณะที่สำคัญๆรวมทั้งการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับสาธารณะ

ผ่านทางกระบวนการประชามติหรืออาจเป็นการมุ่งสร้างการจัดการชีวิตสาธารณะของประชาชน

โดยตรงในลักษณะถอนรากถอนโคนซึ่งบ่มเพาะจากประสบการณ์และบทเรียนของขบวนการทาง

สังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประชาธิปไตยทางตรงผ่านการเอาอำนาจในการบริหารจัดการ

สาธารณะที่มอบผ่านตัวแทนกลับคืนมาและเน้นการถ่ายโอนอำนาจรัฐเพื่อคืนให้ประชาชนเป็น

อิสระ(Autonomy)โดยปฏิเสธการเมืองแบบตัวแทนสอดคล้องกับณรงค์บุญสวยขวัญ

(2550:26-31)ที่ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าองค์กรภาคประชาชนเกิดขึ้นจากพยายามรวมกลุ่มเพื่อที่จะ

ทวงคืนอำนาจทั้งในรูปแบบของการทำแทนการท้าทายและการขัดขวางหรือต่อต้านกับองค์กร

ภาครัฐโดยเฉพาะการที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการเข้าไปทำกิจกรรมแทนภาครัฐนั้น

สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการที่ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการมีความอ่อนแอในการบริการ

สาธารณะในขณะที่ศักยภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น

ดังนั้นการเติบโตของขบวนองค์กรชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพัฒนาการขององค์กร

ชุมชนในสถานะของ“สภาองค์กรชุมชน”จึงแสดงถึงการที่ระบบประชาธิปไตยต้องนำมาทบทวน

สู่การขยายพื้นที่ทางการเมืองให้มากกว่าการเลือกตั้งตัวแทนในแบบที่เป็นอยู่เดิมและยังเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนฝากความหวังไว้กับผู้แทน

4)ข้อจำกัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือปัญหา

ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทยที่สำคัญนั่นคืออำนาจที่ถูกกระจายไปมักกระจุกตัวอยู่ที่

ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอยู่ในมือของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่และยังไม่ตกถึงมือ

ของประชาชนหรือตัวชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ท้องถิ่นเองก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานะ
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ทางการคลังที่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเอนกเหล่าธรรมทัศน์(2553:61-

62)มองวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทยมลีกัษณะกึง่รฐั-กึง่สงัคมเนน้แตเ่พยีงการเลอืกตัง้

และมักเป็นทางการซึ่งต่างจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับชุมชนที่จะเน้นด้านสังคมเป็นแกน

หลักและเน้นให้ประชาชนทำอะไรด้วยตัวเองขณะเดียวกันจรัสสุวรรณมาลา(2550:83)

ได้จำแนกวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นของไทยว่ามีแบบแผนวัฒนธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือ

แบบแข่งขัน-ทำลายล้างและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบรวมศูนย์-ผูกขาดอำนาจทางการเมือง

โดยทิ้งทวนว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือมักจะพบในองค์การบริหารส่วนตำบล

(อบต.)มากกว่าที่อื่นๆส่วนวัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนย์-ผูกขาดอำนาจนั้นมักจะพบในกลุ่ม

ของเทศบาลเป็นส่วนใหญ่

จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูง

และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่รัดกุมในข้อจำกัดของกฎระเบียบทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ

เลียนแบบระบบการเมืองในระดับชาติจนมองไม่เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจสู่

ประชาชนอีกทั้งกำลังถูกครอบงำอย่างแนบเนียนจากหน่วยงานของรัฐประกอบกับสภาของ

ท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจและไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้จึงทำให้

แผนพัฒนาของท้องถิ่นมักถูกกำหนดจากตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมแค่เพียงในเชิงรูปแบบเท่านั้น

โดยเฉพาะแผนพัฒนาที่พบมักเป็นแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์เครือเทพ(2552:464-466)ที่ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในการ

จัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับอบต.ซึ่งพบว่ามีข้อจำกัด3ประการด้วยกันคือ

ประการแรกรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดความหลากหลายและเกิดขึ้นตามแนวทางที่

ระเบียบทางราชการกำหนดไว้เป็นหลักประการที่สองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนและงบประมาณมักจำกัดอยู่เพียงเฉพาะขั้นตอนการตัดสินใจเบื้องต้นหรือขั้นตอนของการจัด

ซื้อจัดจ้างหรือการตรวจสอบการดำเนินงานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยที่มิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น

มากนัก ประการที่สาม โครงการจำนวนมากเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งภารกิจและ

บุคลากรในการจัดบริการสาธารณะส่วนใหญ่ยังมิได้รับการถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่นจึงต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าภารกิจ

ของอบต.มีเพียงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวัสดิการสังคมเท่านั้นการทำ

ประชาคมระดับตำบลจึงมีลักษณะที่ประชาชนไม่สนใจเรียกร้องในภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจาก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นในอบต.จึงไม่ได้นำ

ไปสู่การวางแผนการพัฒนาตำบลที่มีระบบหรือสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่

อย่างใด

ส่วนในด้านโครงสร้างของตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างการ

ทำงานขององค์กรเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีโครงสร้างภายในรูปแบบ

เดียวกันทั้งหมดทุกองค์กรกล่าวคือเป็นการยึดรูปแบบฝ่ายสภา-ฝ่ายบริหาร(Council-Executive

Form)ซึ่งเลียนแบบมาจากโครงสร้างทางการเมืองในระดับชาติในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารของ

ท้องถิ่นภายใต้ระบบการเลือกตั้งทางตรงมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดปัญหาเชิง
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โครงสร้างภายในเพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงไม่ต้อง

รับผิดชอบต่อสภาประกอบกับตัวของสภาเองก็ยังไม่มีสำนักงานกิจการของสภาที่จะมาทำหน้าที่

ธุรการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของสภาโดยตรงซึ่งหากผู้บริหารท้องถิ่นต้องการจะ

บริหารงานท้องถิ่นให้ราบรื่นผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นจะต้องจัดทีมเป็นกลุ่มเดียวกัน

(นครินทร์เมฆไตรรัตน์และคณะ,2552:107)และถึงแม้จะทำให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหาร

งานได้อย่างรวดเร็วแต่จะเกิดปัญหาในด้านของการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการทำงานของ

ฝ่ายบริหารอย่างหลีกเลี่ยงมิได้(อัชกรณ์วงศ์ปรีดี,2552:67)สอดคล้องกับตระกูลมีชัย

(2552:442-443)ได้อธิบายถึงสภาท้องถิ่นว่าเกิดความอ่อนแอในด้านกระบวนการตรวจสอบ

และการถ่วงดุลฝ่ายบริหารทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังถูกทบทวนถึงบทบาทภารกิจและ

กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมโดยเฉพาะจากสภาองค์กรชุมชนถึงความชอบธรรมในหน้าที่ของการ

เป็นองค์กรหลักในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพราะในการจัดทำบริการสาธารณะ

ยังมีองค์กรอื่นที่มีบทบาทในการใช้อำนาจดังกล่าวด้วยคือองค์กรภาคประชาชนสภาองค์กร

ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ดังนั้นแล้วการตัดสินใจของท้องถิ่นจึงควรใช้วิธีการปรึกษา

หารือ(DeliberativeDemocracy)ร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆเป็นสำคัญักในการจัดบริการ

สาธารณะกำลังถูกกัดกร่อนและถูกตั้งคำถามจากสังคมโดยเฉพาะตัวชุมชนท้องถิ่น

5)บทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาทต่อการเสริมสร้าง

กระบวนการทางการเมืองภาคพลเมืองกล่าวคือจากบทเรียนของความเป็นรัฐราชการแบบรวม

ศูนย์อำนาจที่ผ่านมามุมมองนโยบายสาธารณะล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาครัฐ

ในฐานะของผู้แสดงหลักเนื่องจากเป็นผู้ถือครองทรัพยากรส่วนใหญ่อันได้แก่บุคลากร

งบประมาณเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและดำเนินการซึ่งเป็น

ลักษณะของการสั่งการและควบคุมส่งผลให้การกำหนดนโยบายเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อมูล

จากด้านล่างดังนั้นการบริหารปกครองสาธารณะ(PublicGovernance)ยุคใหม่จึงควรเปลี่ยน

เป็นรูปแบบในแนวนอนแผ่ขยายเป็นเครือข่ายทั้งนี้การนำนโยบายไปปฏิบัติยังต้องอาศัยการ

ประสานงาน(Coordination)ความร่วมมือในการทำงาน(Co-operation)และการร่วมแรงร่วมใจ

ให้ได้ผลงาน(Collaboration)โดยภาครัฐต้องเปิดพื้นที่แก่ภาคส่วนอื่นๆในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะในขั้นตอนของการตรวจสอบสาธารณะ(ทวิดากมลเวชช,

2553:35-38)รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการสร้างประเด็นนโยบายและ

สร้างกลุ่มเครือข่ายนโยบายในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกลุ่มหรือองค์กร

ต่างๆ(Ansell,2006:76)เหล่านี้จึงเป็นสิ่งท้าทายต่อการสร้างกระบวนการทางการเมืองของ

ภาคพลเมืองและประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐในอนาคต

องค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)ในประเทศไทยมีรากฐานมาจากการจัดตั้งสภากาชาดไทยขึ้น

ตั้งแต่ช่วงปี2436(Muntarbhorn,1991:443)ซึ่งเด่นชัดในช่วงทศวรรษ2530เป็นต้นมา

กลุ่มNGOsได้เริ่มมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเข้ามา

มีบทบาทในการเข้าร่วมกำหนดแผนพัฒนาฯฉบับที่5(2525-2529)มุ่งเน้นที่แก้ปัญหาความ

ยากจนในชนบทและการเน้นบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

และสังคมจากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม(TeckGhee,1991:59)โดยมุ่งเป้าไปที่
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กลุ่มสตรีเด็กวัยรุ่นชาวเขาผู้ติดยาเสพติดการพัฒนาชนบทการอนุรักษ์ธรรมชาติและการ

ดูแลด้านสาธารณะสุขต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่6(2530-2534)กลุ่มองค์กร

พัฒนาเอกชนได้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ชนบทต่างๆมาก

ยิ่งขึ้น(Chintakanond,1991:426-428)โดยเฉพาะการริเริ่มของผู้นำทางความคิดและ

นักพัฒนาอาวุโสคนสำคัญอาทิเช่นประเวศวะสี,เสน่ห์จามริก,ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม,

ศรีสว่างพั่ววงศ์แพทย์ซึ่งได้จัดตั้งองค์กรประสานเครือข่ายขึ้นในนามคณะกรรมการประสาน

งานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขึ้น

ควบคู่มาด้วยนั้นพลเดชปิ่นประทีป(2550:8)อธิบายว่าเป็นสัญญาณของการเริ่มเคลื่อนไหว

ของขบวนการภาคประชาสงัคมของไทยในระยะเริม่แรกและนบัตัง้แตช่ว่งทศวรรษ2530เปน็ตน้มา

กลุ่มองค์กรภาคประชาชนองค์กรชุมชนNGOsและกลุ่มนักวิชาการได้มีบทบาททางสังคมมาก

ยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การผลักดันกฎหมายและร่วมร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก(รัฐธรรมนูญปี

2540)ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภาคประชาสังคมของไทยเริ่มมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างพื้นที่

สาธารณะจนเกิดการยอมรับจากสังคม(Chuengsatiansup,2008:38-39,Pongsapichand

Kataleeradabhan,1997:64-65)

ดังนั้นบทเรียนจากการที่ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่บีบรัดให้

ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวของประชาชนเองโดยไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐและนักการเมือง

ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการรับรองเกี่ยวกับสิทธิของ

ชุมชนในการดูแลตนเองตลอดจนสภาวะทางการเมืองและสังคมที่เปิดทางให้ภาคส่วนต่างๆได้

เข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปประเทศเหล่านี้จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ประชาชนจะรื้อฟื้นคืนอำนาจจาก

ที่เคยผูกขาดจากภาครัฐมาโดยตลอดทั้งนี้ได้อาศัยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551

ในฐานะที่เป็นกฎหมายรองรับบทบัญญัติในมาตรา66และ67ของรัฐธรรมนูญปี2550มาเป็น

เครื่องมือในการรื้อฟื้นคืนอำนาจในการบริหารจัดการตนเองโดยมีเจตนาให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม

กันในชุมชนแล้วสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเพื่อลดการ

พึ่งพาจากภายนอกแล้วหันกลับมาบริหารจัดการตนเองเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังมีขบวนองค์กร

ชุมชนอีกจำนวนมากที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการผลักดันแนวคิดของสภา

องค์กรชุมชนเช่นเครือข่ายป่าชุมชนสภาผู้นำชุมชนแผนแม่บทชุมชนสี่ภาคเกษตรผสมผสาน

กลุ่มอาชีพและองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆโดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)นักวิชาการ

สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อรวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีบทบาทสำคัญใน

การนำเอาประเด็นปัญหาสู่การอภิปรายในเวทีสาธารณะ

โดยเฉพาะในด้านของการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ เขียนได้ออกแบบแนวทางในการวิเคราะห์ออกเป็น

2แนวทางด้วยกันคือ แนวทางแรกเป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างหรือในเชิงตัวบท

กฎหมายโดยการเปรียบเทียบบทบาทภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ

กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนแนวทางที่สองเป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติซึ่งผู้เขียน

ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามจากวิธีการสัมภาษณ์และการเข้า
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ร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่างๆทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมตลอดจนการเก็บ

รายละเอียดในประเด็นต่างๆจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง

ผลจากการศึกษาของงานชิ้นนี้ปรากฏว่า

1)การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิง

โครงสร้างนั้นจากผลการศึกษาพบว่าหากศึกษาบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในเนื้อหา

ของตัวบทกฎหมายแล้วไม่ได้ทำให้เกิดการทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดในทางกลับกันกลับพบว่าบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนมีส่วนช่วย

ในการสนับสนุนและแบ่งเบาภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากที่ได้สรุปไปแล้วใน

เบื้องต้นว่าในเชิงตัวบทกฎหมายสภาองค์กรชุมชนจึงถือเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้ง

ขึ้นโดยมีลักษณะเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการและถึงแม้ว่าสภาองค์กรชุมชนจะมีภารกิจตามที่

กฎหมายรองรับแล้วก็ตามแต่ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวในปัจจุบันก็ไม่ได้ทำให้บทบาทภารกิจของสภา

องค์กรชุมชนเกิดความขัดแย้งหรือทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่

เดิมแต่อย่างใดอีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้ระบุให้สภาองค์กรชุมชนมีอำนาจเพียงพอที่จะตรวจสอบการ

ทำงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในทางกลบักนัสภาองคก์รชมุชนมบีทบาทเปน็“เครือ่งมอื” 

ในการริเริ่มขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชนอีกทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุนภาระงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการสะท้อนปัญหารวมถึงความต้องการของประชาชนต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ

บริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ

2)การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิง

ปฏิบัตินั้นจากผลการศึกษาพบว่า

 •ยังขาดความร่วมมือและขาดการทำความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ

ของสภาองค์กรชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบซึ่งมีบ้างที่หากมี

การประชุมสภาองค์กรชุมชนบางแห่งได้เชิญผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

เข้ารับฟังปัญหาและร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแต่การเข้าร่วมดังกล่าวเป็นเพียง

การเข้าร่วมในเชิงพิธีการเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เป็นการรับฟังปัญหาที่แท้จริงของ

ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจากการที่ตัวสภาองค์กรชุมชนยังไม่

สามารถทำความเข้าใจในบทบาทภารกิจของตนเองโดยยังขาดการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

อื่นๆให้รับทราบถึงภารกิจและสถานะในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นทั้งนี้

เพราะด้วยความที่สภาองค์กรชุมชนยังเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่และในหลาย

พื้นที่มีการจัดตั้งด้วยความรีบเร่งโดยที่ประชาชนหรือแม้แต่สมาชิกของสภาองค์กร

ชุมชนยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งสภาองค์กร

ชุมชนขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเกิดข้อจำกัดของสถานะ

ทางการคลังจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขาดการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน
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 •บรรยากาศทางการเมืองภายในท้องถิ่นที่มีทั้งนักการเมืองในระดับท้องถิ่นและ

นกัการเมอืงในระดบัชาติคอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส.)และสมาชกิวฒุสิภา

(ส.ว.)ที่กำลังเล็งเห็นถึงการรักษาฐานเสียงของตนโดยพยายามเข้ามามีบทบาท

และเข้ามาคลุกคลีกับกิจกรรมและแกนนำของสภาองค์กรชุมชนในระดับต่างๆ

อีกด้วยสอดคล้องกับงานศึกษาของจันทรานุชมหากาญจนะ(2550:307)

ที่อธิบายว่าการที่นักการเมืองท้องถิ่นให้ความสำคัญกับชุมชนนั้นส่วนหนึ่งมาจาก

ผลประโยชน์ทางการเมืองที่คาดหวังจะได้รับจากชุมชนเช่นหวังที่จะได้รับคะแนน

เสียงสนับสนุนที่มากขึ้นและการเป็นการักษาหัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพในช่วงการ

เลือกตั้งนอกจากนี้การเลือกตั้งในท้องถิ่นยังมีนัยยะสำคัญต่อการเชื่อมโยงถึงความ

เข้มแข็งของฐานเสียงในเชิงอุปถัมภ์กับนักการเมืองในระดับชาติอีกด้วย

 •ทัศนคติที่เกิดจากการที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าสภาองค์กร

ชุมชนจะมาตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนแบ่งในการจัดสรร

งบประมาณการเกรงว่าจะมีอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันมองว่าสภาองค์กรชุมชน

ยังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเองการดำเนินกิจกรรมของสภาองค์กร

ยังไม่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับมองว่าเป็นการรวมกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่เป็น

ธรรมชาติการเป็นแหล่งพักของผู้สมัครที่อกหักจากการเลือกตั้งท้องถิ่นคิดว่า

ท้องถิ่นเองก็ทำงานดีอยู่แล้วการเกรงว่าจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองท้องถิ่น

และนักการเมืองระดับชาติและมองว่าสภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือของคู่แข่ง

ทางการเมืองที่จะมาแย่งฐานคะแนนเสียงไปจากตน

 •ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในบทบาทภารกิจและหน้าที่ของทั้งสององค์กรและ

ขาดความเข้าใจถึงรายละเอียดและเป้าหมายที่แท้จริงของสภาองค์กรชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม

สอดคล้องกับงานวิจัยของเชิงชาญจงสมชัย(2545:74)ที่พบว่าการมีองค์กรที่

เป็นทางการเกิดขึ้นในชุมชนจะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่มีอยู่เดิมนั้นเกิดความ

สับสนในบทบาทของตนเองและในขณะเดียวกันองค์กรทางการเหล่านั้นก็ยังไม่

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองจึงทำให้เกิดสภาพช่องว่างของความร่วมมือทั้งสอง

องค์กรซึ่งในแง่นี้การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ได้ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและมีแนวโน้มที่จะทำให้องค์กรภาค

ประชาชนอ่อนแอลงด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์ของรัฐที่กำหนดให้มีองค์กรภาค

ประชาชนในรูปแบบการจัดตั้งแต่ละเลยองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งที่มีอยู่ในชุมชน

ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจึงนำไปสู่การทำงานที่ต่างฝ่ายต่างทำ

 •การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูงซึ่งยังยึดโยงอยู่กับ

กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหลายส่วนจน

ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของชาวบ้านและชุมชนได้เป็นเหตุให้ยิ่งเป็นการ

ตอกย้ำปัญหาต่างๆในชุมชนให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นจากการที่ทั้งสององค์กรมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นตัวกลางในการแสดงออกถึงเจตจำนง

ของประชาชนที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ดังนั้นการคัดกรองและ

การบรูณาการแผนในชมุชนทอ้งถิน่นัน้จงึเปน็ประเดน็สำคญัทีท่ัง้สององคก์รตอ้งประสานงานรว่มกนั

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ

จะต้องลดความเป็นราชการของหน่วยงานลงเพื่อให้เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน

และหันมามีบทบาทในการเป็นองค์กรทางสังคมที่เน้นการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชนสภาองค์กรชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการนำแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไปปฏิบัติในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น  

มกัทีจ่ะเนน้และเขา้ใจกนัเพยีงแคก่ารใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่มักจะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านั้นกลายเป็นการมีส่วน

ร่วมเฉพาะในเชิงรูปแบบเท่านั้นทำให้ประชาชนมองว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ไกลตัวและเป็น

กิจกรรมที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการทำประชาคมหรือกิจกรรมโครงการต่างๆ  

ซึ่งจากบทสรุปตรงนี้ผู้เขียนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ 

ของภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เสียใหม่ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของชุมชนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะเน้น

เพียงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว   

ส่วนประเด็นในเรื่องงบประมาณของสภาองค์ชุมชนนั้นสืบเนื่องจากสภาองค์กรชุมชนได้รับ

งบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)จึง

ทำให้สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเองโดยตรงซึ่งเป็นปัญหาในการดำเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนหลายแห่งอีกทั้งถ้าหากสภาองค์กรชุมชนแห่งนั้นขาดการประสานงานที่ดีกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็มักไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดเพราะจากการศึกษาพบว่าแม้กฎหมายจะระบุให้ท้องถิ่นอาจให้การ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนแล้วก็ตามทว่าในทางปฏิบัตินั้นท้องถิ่น

ส่วนมากไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภาองค์กรชุมชนแต่

อย่างใด ทั้งนี้เพราะเกรงว่าจะผิดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์จากหน่วยงานที่กำกับดูแลประกอบกับ

การที่ท้องถิ่นได้อ้างถึงปัญหาด้านสถานะทางการคลังขององค์กรจึงปฏิเสธที่จะให้งบประมาณ

สนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นการมองข้ามโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนไปอย่างน่าเสียดายดังกล่าวนี้นำไปสู่การเรียนรู้แก่สภาองค์กรชุมชนหลาย

แห่งที่พยายามแสวงหาช่องทางความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอื่นๆ

นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิเช่นกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

(สสส.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)องค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)สภา

พัฒนาการเมือง(สพม.)ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่การพยายามระดมทุนกัน

ขึ้นมาเองผ่านการเรี่ยไรเงินและกิจกรรมรับบริจาคต่างๆ
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ดังนั้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหลายหน่วยงาน

นั้นนอกจากจะเป็นข้อจำกัดในการประสานงานร่วมกันกับองค์กรชุมชนต่างๆแล้วยังส่งผลให้

ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองและต้องทำงานอยู่ในวังวนของระเบียบ

กฎเกณฑ์ต่างๆที่ซับซ้อนสอดคล้องกับงานวิจัยของนครินทร์เมฆไตรรัตน์และคณะ(2552:

132)ที่พบว่าจำนวนระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลตราขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ

ปฏิบัติตามนั้นมีเป็นจำนวนมากบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยล้าสมัยและก่อให้เกิดความยุ่งยาก

ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้วยเหตุนี้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความเป็น

ราชการสูงทำให้การทำงานมีความล่าช้าไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ

ไม่สอดคล้องต่อหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

โดยสรุปแล้วจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผลการศึกษาเกี่ยวกับบริบทโดยทั่วไปของพื้นที่ที่ใช้ในการ

ศึกษาและจากผลการศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญในการดำเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่ผู้เขียนเข้าไปทำการศึกษาในครั้งนี้ทำให้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภาพ

รวมของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละแห่งโดยสรุปผลดังตาราง

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาองค์กรชุมชนที่ใช้ในการศึกษา 

สภาองค์กรชุมชน 
ความร่วมมือ

กับอปท. 

ศักยภาพ

ของแกนนำ 

ศักยภาพ

องค์กร

ชุมชน 

การมี 

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

การเมือง 

เข้ามา

แทรกแซง 

การ 

ขับเคลื่อน

สภาฯ 

1)ชมพู √ √ √ √ - √

2)วังยาง - - √ - √ -

3)ทมอ - - √ - √ -

4)บ้านไทร √ - - - √ -

5)โพธิ์เก้าต้น - √ - - √ -

6)ลำเลียง - √ √ - - √

7)ละอุ่นเหนือ - - - - √ √

8)บางขันหมาก - √ - √ - -

9)พญาไท √ √ - - - √

10)มีนบุรี - √ √ - √ √



จากตารางที่4จะพบว่าลักษณะเด่นที่สำคัญของสภาองค์กรชุมชนนั้นมี3ประการ

ด้วยกันคือประการแรกสภาองค์กรชุมชนมีแกนนำที่มีศักยภาพทั้งนี้เนื่องจากแกนนำของสภา

องค์กรชุมชนได้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทำงานในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องประการที่สอง ศักยภาพขององค์กรชุมชน

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดจากฐานของชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเองเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในชุมชนและประการที่สามแนวทางในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนแม้จะอยู่ในช่วงของการ

ปรับฐานขบวนองค์กรชุมชนก็ตาม

ส่วนจุดอ่อนที่สำคัญของสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมนั้นผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุป

ได้ว่าประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ3ประการด้วยกันคือ ประการแรกสภาองค์กรชุมชนยังขาด

การประสานความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประการที่สองสภาองค์กร

ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประการที่สามสภาองค์กรชุมชนกำลังเป็น

เป้าให้นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบที่หลากหลาย

นอกจากนี้หากนำรูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับคุณภาพและการยอมรับการตัดสินใจจากสาธารณชนมาวิเคราะห์(ดูอรทัยก๊กผล,

2553:85-105)สามารถอธิบายได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แสดงต่อสภา

องค์กรชุมชนในภาพรวมนั้นยังไม่อยู่ในระดับที่อำนาจของภาคประชาชนมีความเข้มข้นในการ

ตัดสินใจอย่างเพียงพอและยังไม่เป็นหลักประกันที่ทำให้เกิดความไว้วางใจต่อสาธารณะอย่าง

เท่าที่ควรกล่าวคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ในระดับของการเป็นผู้ให้ข้อมูล

(Inform)และการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นเท่านั้น(Consult)ทั้งนี้มี

ลักษณะที่สำคัญ4ประการด้วยกันคือ

ประการแรก การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนยังไม่ได้มีการเชื่อมโยง

ระหว่างการเสริมพลังอำนาจของประชาชน(Empowerment)ให้สอดคล้องไปกับการที่ประชาชน

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง(Involvement)เนื่องจากอิทธิพลของการเสริมพลังอำนาจประชาชนยังไม่

สามารถผลักดันให้ประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบและร่วมจัดสรร

ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบริการสาธารณะได้

ประการที่สองกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการ

ปรึกษาหารือ(Consultation)กับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง(Involvement)เพราะไม่มีบทบาท

เพียงพอที่จะผลักดันแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้

ประการที่สามความเชื่อมโยงระหว่างการปรึกษาหารือ(Consultation)กับความร่วมมือ

(Collaboration)ในรูปคณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบยังไม่ส่งผลที่เพียงพอต่อ

การกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้อย่างแท้จริง

ประการที่สี่ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความร่วมมือ

(Collaboration)กับการเสริมอำนาจประชาชน(Empowerment)เพราะยังไม่เกื้อหนุนให้เกิด

ความไว้วางใจต่อสาธารณะ(PublicTrust)เป็นผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงยังไม่เข้าสู่

ระดับของการร่วมกันกำหนดนโยบายและการจัดทำบริการสาธารณะที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

อย่างแท้จริง
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ดังนั้นหากเป็นการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่

หลักประกันของการเป็นชุมชนที่มีความแข็งแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพียง “เครื่องมือ”ให้กับกลุ่ม

องค์กรชุมชนต่างๆได้มีพื้นที่ในการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานการขับเคลื่อนและเป็น

ศูนย์กลางในการรวมกลุ่มกันในพื้นที่โดยมีฐานของตำบลเป็นตัวตั้งซึ่งพระราชบัญญัติสภาองค์กร

ชุมชนเป็นเพียงกฎหมายที่เข้ามารับรองสถานะในการรวมกลุ่มกันของกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อให้

เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานตามภารกิจเท่านั้นเพราะหากชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้นแท้จริงแล้ว

จะต้องอาศัยรากฐานของการที่ประชาชนมีบทบาทในการปกครองตนเองเป็นสำคัญโดยการ

ปกครองตนเองของประชาชนดังกล่าวนั้นจะมีความสัมพันธ์กับการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง

จากภายในด้วยเช่นกันกล่าวคือเป็นองค์กรชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันภายใต้ปัจจัยหรือ

ทุนทางสังคมที่ชุมชนนั้นๆมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตนเองหรือสามารถเป็น

สื่อกลางในการเรียกร้องและรวบรวมผลประโยชน์ของสมาชิกเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไข

ปัญหาโดยลดการพึ่งพาจากภายนอกการที่สมาชิกขององค์กรชุมชนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกันตลอดจนการมีประวัติศาสตร์ที่ผ่านการต่อสู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันจากอดีตที่

ผ่านมาเพราะกลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้จะกลายเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องถึงปัญหาเพื่อให้

ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชนซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาโดยใช้กลไกของ

กฎหมายหากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของชุมชนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของหิรัญญ์หิรัญญพิพัฒน์(2551:94-98)ที่พบว่าสภา

องค์กรชุมชนตำบลหนองสาหร่าย(กาญจนบุรี)มีพื้นฐานจากการที่ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มใน

การจัดทำแผนแม่บทชุมชนร่วมกันอยู่แล้วโดยกฎหมายเป็นเพียงการรับรองสถานะและสร้างเวที

ในการต่อรองกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นซึ่งความร่วมมือกันในชุมชนก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เช่นเคยเช่นเดียวกับผลการศึกษาของดารารัตน์คำเป็ง(2552:120)ที่พบว่าสภาองค์กร

ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน(น่าน)มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่อย่าง

เข้มแข็งก่อนที่จะมีกฎหมายให้การรับรองอยู่แล้วซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนขึ้นการ

ดำเนินกิจกรรมและการรวมกลุ่มภายในตำบลก็ยังคงเป็นการรวมกลุ่มทำงานและมีบทบาทสำคัญ

ในการสานต่อแผนพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่ใช่หลักประกัน

ของการพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างเข้มข้นภายใต้แนวคิดการปกครองตนเองของ

ประชาชนทั้งนี้สภาองค์กรชุมชนเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีความหลากหลาย

ที่ยังมีความเจือจางของเงื่อนไขความขัดแย้งทางชนชั้นและที่สำคัญคือสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมา

ภายใต้เบื้องหลังของแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชนชั้นนำทางความคิดในสังคม

บางกลุ่มแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างน้อยสภาองค์กรชุมชนก็ยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พยายาม

ผลักดันและเปิดพื้นที่ให้ประเด็นปัญหาได้เข้ามาสู่กระบวนการแก้ไขและการแสดงออกบนพื้นที่ของ

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนผ่านการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงการ
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ปรับตัวของบรรยากาศทางกระบวนการต่อสู้ในเชิงโครงสร้างในรูปแบบใหม่ภายใต้พื้นที่และโอกาส

ทางการเมืองโดยเน้นการสร้างจุดร่วมกับองค์กรที่หลากหลายจากภายนอกเพื่อพยายามหา

ทางออกของความขัดแย้งมากกว่าการมุ่งถอนรากถอนโคนโดยขบวนการเคลื่อนไหวที่ใช้แรงกาย

แรงใจและระยะเวลาในการต่อรองเพื่อกดดันกับรัฐในรูปของม็อบหรือการเรียกร้องบนท้องถนน

ดังนั้นสภาองค์กรชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของภาคประชาชนและการกระจายอำนาจสู่ชุมชน

ท้องถิ่นและสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนใน

ปัจจุบันนั้นยังมีระยะห่างจากแนวคิดของความเป็นประชาธิปไตยทางตรง 

ในประเด็นดังกล่าวนฤมลทับจุมพล(2551:70-77)มองว่าแนวคิดประชาธิปไตยทาง

ตรงยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในสังคมไทยทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัว

เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายและการปรึกษาหารือในประเด็น

สาธารณะสอดคล้องกับแนวคิดของประภาสปิ่นตบแต่ง(2551:49-63)ที่มองว่า

ประชาธิปไตยทางตรงยังไม่ใช่ระบบที่เข้ามาทดแทนหรือทำลายประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือ

ทำให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกิดปัญหาแต่จะเข้ามาหนุนเสริมประชาธิปไตยแบบตัวแทน

โดยเฉพาะในสังคมไทยนั้นประภาสมองว่าประชาธิปไตยทางตรงยังไม่ใช่สิ่งซึ่งสังคมไทยมองว่าเป็น

ทางเลือกหรือทางออกของสังคมเพราะสังคมไทยยังยึดมั่นในฐานคติของการไม่ไว้วางใจประชาชน

คนด้อยโอกาสและคนชนบทผู้ยากจนให้สามารถที่จะจัดการชีวิตของตนเองได้สอดคล้องกับผาสุก

พงษ์ไพจิตร(2544:97-98)ที่มีมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าแม้ว่าบทบาทรัฐ

ในสมัยโลกาภิวัตน์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่บทบาทรัฐในฐานะเป็นกลไกปกป้องผลประโยชน์

ของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนและกลไกเพื่อควบคุมทรัพยากรต่างๆในระบบเศรษฐกิจกลับเพิ่มมากขึ้น

และถึงแม้ว่ากระแสประชาสังคมกำลังเฟื่องฟูในบรรดานักวิชาการนักคิดนักปฏิบัติจำนวนมาก

โดยใช้เป็นยุทธวิธีที่ท้าทายอำนาจของอภิสิทธิ์ดั้งเดิมในรูปของการก่อเกิดองค์กรท้องถิ่นและ

การสร้างเครือข่ายของกลุ่มต่างๆมากมายในสังคมไทยแต่อย่างไรก็ตามภารกิจที่ภาคประชาชน

จะต้องทำให้รัฐสนองความต้องการของชาวบ้านก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปและจะเป็นขบวนการของ

การต่อสู้ที่ยังคงมีอยู่อย่างยาวนานอีกต่อไป

ผลจากการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะพบข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนรวมถึงข้อจำกัดในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นในผลของการศึกษายังพบอีกว่าสถานะของสภาองค์กรชุมชน

กำลังถูกลดทอนบทบาทภารกิจจากกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานราชการในหลายด้าน

ด้วยกันโดยเฉพาะจากกระทรวงหมาดไทยที่ได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสาน

งานองค์การชุมชนพ.ศ.2551(ปรับปรุงจากระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน)ระบุให้มี

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.)ซึ่งมีทั้งระดับตำบล(ศอช.ต.)ระดับอำเภอ(ศอช.อ.)

และระดับจังหวัด(ศอช.จ.)โดยมีภารกิจในรูปแบบเดียวกันกับสภาองค์กรชุมชนทั้งนี้มี

คณะกรรมการกลางโดยตำแหน่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเป็น

ส่วนใหญ่อันได้แก่ปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าการที่หน่วยงานราชการ

พยายามที่จะแย่งชิงฐานของมวลชนผ่านทางกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในพื้นที่โดยมีความพยายาม
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ในการรักษาฐานของมวลชนในระดับกลุ่มองค์กรชุมชนและในระดับหมู่บ้านไว้สอดคล้องกับ

แนวความคิดที่มองว่าการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการของรัฐนั้นเป็นการอ้างความชอบธรรมใน

การที่จะเข้าควบคุมพื้นที่แม้จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถ

พึ่งตนเองได้แต่ในบางครั้งการพยายามสร้างกลุ่มของทางราชการเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนา

ศักยภาพกลับพบว่ายิ่งทำให้ชุมชนอ่อนแอลงและกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแขนขาของ

กระบวนการพัฒนาโดยรัฐ(ฟิลิปเฮิร์ช,2533อ้างในจามะรีเชียงทอง,2543:4)

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเรืองวิทย์เกษสุวรรณ(2550:238-247)และผลการศึกษาของ

SuzukiandSritanyarat(2008:4)ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายกองทุนหมู่บ้านว่าเป็นการ

สานผลประโยชน์ไปสู่ระบบเศรษฐกิจและเป็นรัฐรูปแบบใหม่ที่ส่วนกลางเข้าไปควบคุมกระบวนการ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้เงินเป็นตัวกลางผ่านทางองค์กรการจัดตั้งทั้งนี้เพื่อ

เป็นช่องทางในการครอบงำทางความคิดของคนในสังคมให้เอื้อต่อความชอบธรรมในการใช้อำนาจ

รัฐทำให้ชุมชนและองค์กรชุมชนกลายเป็นเพียงข้ออ้างที่คอยรองรับนโยบายจากรัฐบาลกลางใน

ลักษณะแนวดิ่งเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ในการศึกษาถึงแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์และรวบรวมแนวทางในการเสริมสร้างความ

ร่วมมือกันจากการรวบรวมผลการศึกษาและการถอดบทเรียนความสำเร็จของสภาองค์กรชุมชน

ในพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษารวมถึงหลักการที่ควรจะเป็นในทางปฏิบัติโดยสรุปให้เห็นถึงแนวทางใน

การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายละเอียด

ดังภาพ
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ภาพที่ 1  แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แนวทางในการประสานงานรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะตามรัฐธรรมนูญ 

 

สภาองคกรชุมชน 
พื้นที่ของกลุมองคกรชุมชนในการ

ขับเคล่ือนเจตจํานงรวมกัน - บูรณาการแผนรวมกัน 
- ไววางใจ / ความเขาใจ   
- ฟงปญหา / ความเห็น  
- เสริมอํานาจประชาชน 
- อํานาจในการตัดสินใจ  
- บุคลากร        
- งบประมาณ     
- ขอมูล / ขาวสาร 
- สถานที่ / อุปกรณ  

การกระจายอํานาจ 
สูชุมชนทองถ่ิน 

ประชาชน ประชาชน 

- แผนแมบทชุมชน  
- การตรวจสอบ    
- การปรึกษาหารือ   
- ขอมูล / ขาวสาร   
- การมีสวนรวม 
- ใหความรวมมือ 
- โครงการ / กิจกรรม 
- การจัดทํางบประมาณ 
- แบงเบาภาระงาน 

- ผูบริหาร อปท. 
- แกนนําสภาองคกรฯ 
- สถาบันการศึกษา 

- NGOs / ส่ือมวลชน 
- ภาครัฐ / ภาคเอกชน 

- ทุนทางสังคมในชุมชน 

การกระจายอํานาจ 
สูชุมชนทองถ่ิน 

ประชาชน ประชาชน 
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จากแผนภาพที่1จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการ

จัดทำบริการสาธารณะ)และสภาองค์กรชุมชน(ในฐานะที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการ

ขับเคลื่อนเจตจำนงร่วมกัน)ต่างเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการรองรับหลักการกระจาย

อำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ซึ่งแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในบริบทของสังคมควรมีบทบาทสำคัญในการนำเอาประเด็นปัญหาสู่การ

อภิปรายในเวทีสาธารณะและการขับเคลื่อนในสังคมภายใต้แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนเรื่องยากๆในสังคมให้สำเร็จลุล่วงตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(แนวคิดของ

ศ.นพ.ประเวสวะสี)โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง(1)การสร้างความรู้(2)การเคลื่อนไหว

ทางสังคมและ(3)การเมือง/อำนาจรัฐซึ่งองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

และควรมีบทบาทที่สำคัญดังต่อไปนี้

 •องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสภา

องค์กรชุมชนในด้านงบประมาณสถานที่บุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ข้อมูล/

ข่าวสารการสร้างความไว้วางใจ/ความเข้าใจการรับฟังปัญหา/ความคิดเห็น

การเสริมอำนาจประชาชนการให้อำนาจในการตัดสินใจตลอดจนการบูรณาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนร่วมกัน

 • สภาองค์กรชุมชนควรมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆได้แก่การเสนอแผนแม่บทชุมชนการร่วมตรวจสอบการ

ดำเนนิงานการปรกึษาหารอืการสนบัสนนุขอ้มลู/ขา่วสารการเขา้ไปมสีว่นรว่ม/

ให้ความร่วมมือการเสนอโครงการ/กิจกรรมการร่วมจัดทำงบประมาณรวมถึง

แบ่งเบาภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ

 •หน่วยงานอื่นๆได้แก่สถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)องค์กร

สื่อสารมวลชนองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนต่างๆควรมีบทบาทในการ

เป็นตัวกลางในการประสานความความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนโดยการ

ศึกษาวิจัยการส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายการจัดเวทีเสวนารับฟัง

ความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ทั้งนี้ต้นทุนทางสังคมภายในชุมชนได้แก่การเป็นเครือญาติกันความรู้สึกเป็นเพื่อนบ้าน

การมีประวัติศาสตร์ร่วมกันความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำชุมชนการมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือ

แม้แต่การประกอบอาชีพที่คล้ายกันต่างมีบทบาทสำคัญในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภา

องค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง

ก็คือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสภา

องค์กรชุมชนนั้นจะมีนัยที่สำคัญที่เป็นการแสดงออกถึงการควบคุมทิศทางการพัฒนาการถูก

กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดการอยู่ในภาวะของการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐและยิ่งจะเป็นการ

เพิ่มปัญหาและความขัดแย้งต่อชุมชนท้องถิ่นเหมือนกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังประสบ
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อยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งจึงขึ้นอยู่

กับการที่สภาองค์กรชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม

องค์กรชุมชนมีศักยภาพในการปกครองตนเองได้เป็นสำคัญ

การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเสริมให้ประชาชนมี

ศักยภาพในการปกครองตนเองได้นั้นแม้ว่าสภาองค์กรชุมชนจะเป็นเพียงเครื่องมือหรือทางเลือก

หนึ่งในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายของขบวนการทางประชาสังคมอีกทั้งการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนในปัจจุบันนั้นแม้จะยังมีระยะห่างจากแนวคิดของ

ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงก็ตามแต่กระบวนการที่สำคัญในการผลักดันแนวทางการพัฒนา

สังคมไทยที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์นั้น(HumanSecurity)ก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การพัฒนาระบบของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำในกิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมคือการ

สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดสวัสดิการชุมชนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนวิสาหกิจชุมชน

เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมขององค์กรชุมชนต่างๆโดยเฉพาะการจัดทำ

แผนแม่บทชุมชนนั้นถือว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองตั้งแต่การวางแผนไปจนถึง

การดำเนินการเพราะเป็นการเสริมอำนาจให้กับชุมชน(Empowerment)ทำให้ชุมชนมีความ

เชื่อมั่นกลับคืนมาโดยที่รูปแบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์มีกระบวนการ

ของความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรชุมชนและองค์กรอื่นๆซึ่งเริ่มต้นจากความ

ร่วมมือแบบทวิภาคีก้าวสู่ความร่วมมือแบบพหุภาคีและพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือใน

ลักษณะของความสัมพันธ์เชิงระนาบ(Horizontal)มีความเป็นเจ้าของร่วมกันจนเกิดพลังของ

การพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์นั่นคือปัจเจกบุคคลสงบสุขครอบครัวอบอุ่นชุมชน

เข้มแข็งและสังคมมั่นคงยั่งยืน(สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,

2549:112-128)

ซึ่งนักวิชาการอย่างเช่นJohnGastil(2008:283-286)ได้สรุปถึงกระบวนการทางสังคม

ดังกล่าวว่าเป็นความเชื่อมโยงของกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ(Deliberative

Democracy)ซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่หลักการที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้(Self-

Government)โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญอันได้แก่พลเมืองกลุ่มประชาสังคมและ

ภาครฐัทีส่ามารถนำแนวทางการเจรจาปรกึษาหารอืมาใชใ้นการปฏสิมัพนัธเ์พือ่ประสานงานรว่มกนั

ซึ่งจะทำให้ประเด็นปัญหาจากภาคส่วนต่างๆถูกรวบรวมสู่ประเด็นในพื้นที่สาธารณะในรูปแบบ

ของการประชุมรับฟังความเห็นหรือการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ(PublicMeeting)มีการจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกันภายใต้การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในสังคม

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์(HumanDevelopment)โดยเฉพาะ

การสร้างเสริมให้เกิดความมั่นคงของชุมชน(CommunitySecurity)เพราะการที่ประชาชนมีการ

รวมกลุ่มกันแสดงให้เห็นถึงการลุกขึ้นมาจัดการตนเองไปสู่การกำหนดข้อสรุปจากประสบการณ์
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ของบทเรียนร่วมกันโดยไม่รอเพียงการรับนโยบายจากภาครัฐโดยเฉพาะลักษณะการรวมกลุ่มที่มี

ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ(DeliberativeDemocracy)นอกจากจะเป็น

แนวทางที่สำคัญให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำแล้วยังถือเป็นแนวทางที่สำคัญของการขยายพื้นที่ในการ

ก่อตัวของเครือข่ายภาคประชาชนในระดับเครือข่ายที่กว้างขึ้นอีกด้วย



6.บทสรุป

สภาองค์กรชุมชน“เป็นพื้นที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจำนงร่วมกัน”

และเป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่รองรับการรื้อฟื้นอำนาจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองผ่าน

มิติของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือส่วนพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551นับ

เป็นกลไกที่มีบทบาทในการรองรับกับการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนต่างๆให้มีสถานะตาม

กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และใน

ระดับเครือข่าย 

การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

โดยภาพรวมนั้นนับว่ายังมีลักษณะของการที่ต่างคนต่างทำซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกัน

ระหว่างองค์กรการขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกันผู้นำมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน

จึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ทำให้การ

ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกันผลกระทบทั้งหมด

จงึตกไปอยูท่ีท่ศิทางของการพฒันาในชมุชนทอ้งถิน่ทีย่งัขาดมติขิองแผนการพฒันาในเชงิบรูณาการ

นั่นเองซึ่งโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็น

ฐานของการขับเคลื่อนนั้นภายใต้การขับเคลื่อนของตัวขบวนองค์กรชุมชนต่างๆสะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามที่จะผลักดันให้อำนาจของประชาชนได้เข้าใกล้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่ง

ขึ้นไปในตัวแต่ในภาพรวมนั้นด้วยรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงโครงสร้างทางสังคมและ

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยทำให้การเข้าใกล้ประชาธิปไตยแบบทางตรงในสังคมไทยโดยภาพ

รวมกลับเป็นเรื่องที่ลำบากยิ่งดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านทางสภา

องค์กรชุมชนจึงยังมีระยะห่างจากแนวคิดของประชาธิปไตยทางตรง 

อย่างไรก็ตามสภาองค์กรชุมชนก็ยังถือเป็นทางเลือกหนึ่งของกระบวนการกระจาย

อำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย เพราะหากสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่มีการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันโดยเฉพาะการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนแม่บทชุมชนของสภาองค์กรชุมชนร่วมกันแล้วนั้นนอกจากจะทำให้

เป็นการลดช่องว่างระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังถือเป็นช่องทางขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าถึงประเด็นปัญหาต่างๆรวมถึงความต้องการของประชาชนให้นำไป

สู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
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ในการจัดทำบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้ด้วยความที่ขบวนสภาองค์กรชุมชนกำลังอยู่

ในช่วงของการปรับทิศทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับฐานของขบวนองค์กรชุมชนที่มีอยู่

จึงจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาของการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงการปฏิบัติโดยเฉพาะการ

จัดระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆในการประสานความ

ร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการและพลังทางสังคมที่ต้องเข้ามาหนุนเสริม

ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชนต่อไป 



7.ข้อเสนอแนะ

 1)สภาองค์กรชุมชนควรมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดแผนพัฒนาที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและควรมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่นๆในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรเน้นบทบาทในการเป็นองค์กรภาคสังคมที่ทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนและภาค

ประชาชนต่างๆในลักษณะของภาคีความร่วมมือ

 2)การจัดระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือหรือ

การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากองค์กรของรัฐและองค์กรภาค

เอกชนนั้นสภาองค์กรชุมชนควรวางระยะห่างของความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยพิจารณา

ถึงเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

 3)สภาองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่ไม่ควรเน้นเพียงการทำกิจกรรมแบบเดิมในพื้นที่มากจน

เกินไปเพราะอาจทำให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายของ

หน่วยงานในระดับบนมากจนเกินไปแต่ควรสร้างประเด็นใหม่ๆโดยดึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่อย่างครอบคลุมและสามารถเชื่อมโยงความ

ร่วมมือกับขบวนองค์กรเครือข่ายอื่นๆอีกด้วย

 4)สภาองค์กรชุมชนควรคงไว้ซึ่งการเป็นพื้นที่ในการปรึกษาหารือและการพูดคุยกันใน

ประเด็นต่างๆของประชาชนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความเข้าถึงประเด็นปัญหา

ที่แท้จริงตลอดจนการเป็นพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างเข้มข้น

 5)สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นผ่าน

กระบวนการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลข่าวสารฯลฯแก่สภา

องค์กรชุมชนนอกจากนี้สภาองค์กรชุมชนยังต้องทำงานเป็นเครือข่ายกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมและขบวนองค์กรชุมชนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
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 6)การส่งเสริมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนควรเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่

โดยที่ไม่ควรรีบเร่งเพื่อจัดตั้งเพียงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เท่านั้นซึ่งการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนการจัดตั้งควรดำเนินไปพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มองค์กร

ชุมชนและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังต้องทำความเข้าใจกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นและ

หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านวัด

โรงเรียนและสถานีอนามัยเป็นต้น

 7)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรม

ของสภาองค์กรชุมชนและควรเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็น

ถึงบทบาทและความสำคัญของสภาองค์กรชุมชนแต่ไม่ควรใช้กฎหมายบังคับให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชนเพราะจะยิ่งเป็นมูลเหตุ

ที่เพิ่มความขัดแย้งระหว่างกันอีกทั้งยังมีนัยที่สำคัญที่แสดงออกถึงการพึ่งพาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจนทำให้สภาองค์กรชุมชนอาจกลายเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนอง

ต่อนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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เอกสารประกอบการสัมมนา
กลุ่มย่อยที่5

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย





ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
และพลโลกในศตวรรษที่21



ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์* 




1. แนวโน้มของสังคมในศตวรรษที่21
 (CoganandDerricott:1998;
 Pitiyanuwat:2007)

 1.1กลุ่มปัญหาที่ท้าทายของโลกที่สำคัญได้แก่

 1.1.1ความแตกต่างของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

และกลุ่มคนในประเทศจะกว้างขึ้น

1.1.2การทำลายป่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคุณภาพของ

อากาศดินและน้ำ

 1.2กลุ่มเป้าหมายที่ต้องมีการกำกับและเฝ้าระวังอย่าง

ใกล้ชิด

1.2.1บุคคลครอบครัวและชุมชนจะสูญเสียอิทธิพล

ทางการเมืองเนื่องจากรัฐบาลเพิ่มระดับการ

กำกับและควบคุมมากขึ้น

 1.2.2อาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดจะครอบงำ

ชีวิตสังคมในเขตเมืองยิ่งขึ้น

 * ภาคีสมาชิกสาขาศึกษาศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิตยสถานและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ
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 1.2.3ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนจะ

ลดลงอย่างมาก

 1.3กลุ่มแนวโน้มที่ควรส่งเสริมให้เป็นจริงทั้งนี้เพราะเป็นแนวโน้มที่น่าพึงปรารถนาและ

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

 1.3.1ความจำเริญทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจากความรู้(ความคิดนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์)มากกว่าจะเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ

 1.3.2บรรษัทจะยอมรับมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อให้สามารถต่อสู้

กับคู่แข่งขันได้

 1.3.3ความไม่เสมอภาคอย่างเป็นระบบ(เช่นลัทธิรังเกียจเชื้อชาติลัทธิยึด

ชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลางลัทธิกีดกันทางเพศ)จะลดลงอย่างมาก

 1.3.4กลุ่มคนที่เคยอยู่ริมกรอบอำนาจ(เช่นสตรีกลุ่มชนส่วนน้อย)จะได้เข้าสู่

ตำแหน่งแห่งอำนาจมากขึ้น

 1.3.5มีการพัฒนาพันธมิตรระดับภูมิภาคมากขึ้นเพื่อบรรลุถึงสันติภาพและความ

มั่นคง

ในสังคมปัจจุบันในศตวรรษที่21ได้ปรากฏแนวโน้มใหญ่4ประการ(Pitiyanuwat:

2003)ซึ่งได้แก่1)โลกาภิวัตน์(globalization)ซึ่งหมายความว่าโลกใบนี้เชื่อมต่อสัมพันธ์กัน

และกันมากขึ้นซึ่งมีนัยในการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นถึงแม้จะมีความพยายามพัฒนาความร่วมมือ

กันควบคู่ไปก็ตาม2)ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวกระตุ้นที่

สำคัญของกระแสโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนต้อง

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องต้องมีทักษะในการเรียนรู้ซ้ำเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ3)สังคมหรือระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะได้

เปรียบในสังคมแห่งการแข่งขันนัยสำคัญของแนวโน้มใหญ่นี้ก็คือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่แต่ละบุคคลแล้วยังนำไปสู่ความสามารถในการสร้างสติเชิง

สังคมที่จำเป็นของการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าเดิมและ4)ค่านิยมสำคัญที่ต้องมีร่วมกันคือ

ค่านิยมสิทธิมนุษยชนค่านิยมประชาธิปไตยและค่านิยมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. สมรรถนะและคุณลักษณะของพลเมืองและพลโลก
 ในศตวรรษที่21

 2.1สมรรถนะและคุณลักษณะของพลโลก(CoganandDerricott:1998;Pitiyanuwat

:2007;Trilling&Fadel:2009andBarber:2010)

 2.1.1มีความสามารถที่จะเห็นและเข้าแก้ปัญหาอย่างสมาชิกของสังคมโลก

 2.1.2มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ

ในบทบาทหรือหน้าที่ของตนในสังคม
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 2.1.3มีความสามารถที่จะคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และเป็นระบบ

 2.1.4มีความเต็มใจที่จะแก้ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี

 2.1.5มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนสไตล์และวิถีดำรงชีวิตและนิสัยบริโภคเพื่อพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม

 2.1.7มีจริยธรรมคุณธรรม

 2.1.8มีความรู้ทั้งความรู้ทั่วไปในการดำรงชีวิตและความรู้เฉพาะในการประกอบ

อาชีพ

 2.1.9มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือและการคิดริเริ่มสิ่งใหม่และ

การคิดสร้างสรรค์

 2.1.10มีทักษะทางเทคโนโลยีสื่อและสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ

การรู้สื่อและการรู้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

 2.1.11มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตซึ่งประกอบด้วยการปรับตัวและการยืดหยุ่น

การกำกับตนเองและการริเริ่มการทำงานข้ามกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลิตภาพและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและ

ส่วนรวมและภาวะผู้นำในการแนะและนำผู้อื่น

 2.2สมรรถนะและคุณลักษณะของพลเมืองไทย

 2.2.1คุณลักษณะของผู้รับใช้ชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงกำหนดขึ้นในอดีตมี10ประการคือ

 1)มีความสามารถ

 2)มีความเพียร

 3)มีไหวพริบปฏิภาณดี

 4)มีความรู้เข้าถึงการณ์รู้จักกาลเทศะ

 5)มีความซื่อตรงต่อหน้าที่

 6)มีความซื่อตรงต่อคนทั่วไป

 7)รู้จักนิสัยคน

 8)ความรู้จักผ่อนผัน

 9)ความมีหลักฐาน

 10)ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

 2.2.2คุณลักษณะของคนไทยในเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา:

2554)

 1)คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

 2)คนไทยใฝ่รู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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 3)คนไทยใฝ่ดีมีคุณธรรมพื้นฐานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

 4)คนไทยคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ

มีความสามารถในการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความ

สามารถในการสื่อสาร

3. ความหมายและสาระการเรียนรู้ของพลเมืองศึกษา
 (civiceducation)และพลโลกศกึษา(citizenshipeducation)

ราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ศึกษาศาสตร์(2551)ได้กำหนดความ

หมายของพลเมืองศึกษาและพลโลกศึกษาไว้ดังนี้

พลเมืองศึกษา (civic education)หมายความว่าการจัดการศึกษาและประสบการณ์

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของ

ตนมีความสนใจที่จะปกครองตนเองมีสิทธิมีเสียงสนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการ

บ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐธรรมนูญ

กฎหมายระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองระบบการบริหาร

จัดการสาธารณะและระบบตุลาการ

สาระการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง (civics)หมายความว่าเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่

กำหนดไว้ในหลักสูตรเช่นสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

พลโลกศกึษา (citizenship education ; global citizenship education)หมายความวา่

พลเมืองศึกษาสมัยใหม่ที่เป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

พลเมืองดีของประเทศและเป็นพลโลกที่ดีของสังคมโลกเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศและสมาชิกของโลกมีความสนใจที่จะปกครอง

ตนเองมีสิทธิมีเสียงสนใจต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองในระดับประเทศระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกหรือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองรัฐบาล

และระบบสถาบันต่างๆประวัติศาสตร์และรัฐธรรมนูญเอกลักษณ์ของชาติระบบนิติบัญญัติและ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางสังคมของพลเมืองหลักการและ

กระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกิจการสาธารณะและประเด็นเกี่ยวกับ

พลเมืองศึกษาและโลกศึกษาวิถีทัศน์สากลและการยอมรับค่านิยมพื้นฐานของสังคมในแต่ละ

ประเทศและสังคมโลกรวมทั้งค่านิยมของพลโลกศึกษา

ในคู่มือการเรียนการสอนพลเมือง-พลโลก:การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ตามแนวทางรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(Bloomfieldและชัยอนันต์:

2544)ได้ระบุว่าพลเมืองและพลโลกศึกษา(citizenshipeducation)มีส่วนประกอบที่สำคัญ

สามด้านคือ
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1. ด้านการอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคม ทางศีลธรรมและจริยธรรม  

ซึ่งเป็นรากฐานเบื้องต้นของการเป็นพลเมือง-พลโลกที่มีความรับผิดชอบช่วยให้ผู้เรียนมีความ

เชื่อมั่นในตนเองมีความประพฤติและพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้มีศีลธรรมและ

จริยธรรมทั้งในระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียนและมีความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและ

ต่อสังคมโดยรวมอย่างเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเคารพกฎกติกาของสังคมในรูปกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ

 การศึกษาส่วนนี้มีทั้งส่วนที่เป็นสารัตถะและส่วนที่เป็นสมรรถนะหรือทักษะซึ่งต้องให้มี

กระบวนการเรียนรู้ที่ควบคู่กันไปให้ส่วนที่เป็นการฝึกทักษะช่วยให้เด็กๆได้เข้าถึงเข้าใจคุณค่า

และมีเจตคติทางบวก

2. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคมนักเรียนส่วนมากเมื่อเข้ามาอยู่ใน

ระบบโรงเรียนแล้วก็จะมีชีวิตที่แยกตัวออกจากชุมชนเพราะมีตารางเรียนในแต่ละวันเกือบเต็มวัน

กลับมาบ้านก็ต้องทำการบ้านนักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนอย่างเดียวมีบางคนที่ช่วยงานบ้านแต่ก็

ไม่มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้านหรือกับผู้คนในละแวกนั้นดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนบริการสังคมได้ซึ่งถือว่าเป็นทักษะ

ที่ควรฝึกไว้ตั้งแต่ยังเด็ก

3. ด้านการมีความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับ

สถาบันทางทางการเมืองประเด็นและปัญหาตลอดจนการดำเนินงานของระบอบประชาธิปไตย

การที่พลเมืองสามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ

 พลเมืองและพลโลกศึกษาจึงเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นพลเมืองและพลโลกดี

มีความรับผิดชอบไม่เฉพาะในด้านการมีความรู้ทางการเมือง(politicalliteracy)เท่านั้นแต่มีทั้ง

สามด้านประกอบกันคือเป็นผู้มีความรับผิดชอบทางสังคมทางศีลธรรมและจริยธรรมมีส่วนร่วม

กับชุมชนและรับใช้สังคมและด้านการมีความรู้ทางการเมืองและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาในโรงเรียน
 (PitiyanuwatandSujira:2001)

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ธรรมชาติของพลเมืองศึกษาไทย

ในสามระดับคือนโยบายพลเมืองศึกษาของรัฐพลเมืองศึกษาในระดับหลักสูตรของชาติและ

การนำนโยบายพลเมืองศึกษาสู่ปฏิบัติในโรงเรียนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยมีดังนี้

คือ1)เพื่อศึกษาพัฒนาการของพลเมืองศึกษาของไทย2)เพื่อศึกษาการแปลงนโยบายพลเมือง

ศึกษาสู่หลักสูตร3)เพื่อศึกษาความสอดคล้องของนโยบายพลเมืองศึกษาและการปฏิบัติใน

โรงเรียนสรุปผลการวิจัยมีดังนี้
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 4.1พัฒนาการของพลเมืองศึกษาของไทยแบ่งเป็น4ระยะคือ

 4.1.1ระยะก่อนทันสมัย(ก่อนพ.ศ.2413)เป็นยุคที่ยังไม่มีหลักสูตรที่ เป็น

ทางการพลเมืองศึกษาอยู่ในรูปของการศึกษาอรูปนัยมีวัดเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้มีพระเป็นครูสอนเด็กชายเพื่อเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

เด็กหญิงเรียนการเป็นแม่บ้านจากแม่คนดีในยุคนี้เป็นคนดีตามที่ศาสนา

กำหนดและสืบทอดวัฒนธรรมไทย

 4.1.2ระยะเริ่มต้นของความทันสมัย(พ.ศ.2413-2475)มีหลักสูตรเป็นทางการ

และเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเป็นระบบแยกโรงเรียนออกจากวัดเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีศีลธรรม

แม้จะมีหลักสูตรในปีพ.ศ.2438ก็ยังไม่มีวิชาว่าด้วยพลเมืองศึกษาในช่วง

ปลายของระยะนี้มีการสอนวิชา“จรรยา”และนิยามพลเมืองศึกษาว่า

เป็นการปฏิบัติตามคุณสมบัติผู้ดีชาววังเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและ

มีวิถีชีวิตตามพระพุทธศาสนา

 4.1.3ระยะความทันสมัย(พ.ศ.2475–2520)เป็นระยะการเปลี่ยนแปลง

การปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยทำให้มีการฝึกฝนพลเมืองโดยการจัดการ

ศึกษาตามการเมืองของประชาชนแทนการเมืองของพระราชาเช่นในระยะ

เริ่มต้นความทันสมัยรัฐบาลได้ประกาศการศึกษามวลชนในหลักสูตรเน้นให้

พลเมืองต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติสังคมครอบครัวและตนเองมีการ

จัดการการศึกษาตามองค์4ของการศึกษาคือพุทธศึกษาจริยศึกษา

พลศึกษาและหัตถศึกษาในแง่มุมของจริยศึกษาและพลเมืองศึกษามีการ

สอนให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองดี

ปัจเจกชนจะเป็นพลเมืองดีตามกรอบแห่งจริยธรรมคุณธรรมและ

วัฒนธรรมไทยจะเป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบมีสุขภาพกายและสุขภาพ

จิตที่ดีและมีบุคลิกภาพของนักประชาธิปไตยในหลักสูตรได้เปลี่ยนวิชา

“จรรยา”ในยุคที่สองเป็นวิชา“หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม”ซึ่งเป็นวิชาบังคับ

สำหรับนักเรียนทุกคนแต่เป็นที่น่าเสียดายในช่วงพ.ศ.2497-2520มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลักทำให้การสร้างความเป็น

พลเมืองดีอ่อนด้อยลงอย่างชัดเจน

 4.1.4ระยะความทันสมัยและการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2521-ปัจจุบัน)

มีการปรับระบบการศึกษาจาก7–3–2เป็น6–3–3พร้อมทั้งมี

หลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับประถมศึกษา

วิชาหน้ าที่พลเมืองและศีลธรรมถูกหลอมรวมไว้ ในกลุ่มสร้ าง เสริม

ประสบการณ์ชีวิตและในระดับมัธยมศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองหลอมรวมอยู่

ในวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นวิชาบังคับส่วนวิชาศีลธรรมก็เป็นวิชาพระพุทธ

ศาสนาซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกเป็นที่น่าสังเกตว่าพลเมืองศึกษาในระยะนี้มุ่งทั้ง

ให้เป็นพลเมืองดีและเป็นพลโลกดีด้วย
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 4.2นโยบายพลเมืองศึกษาของชาติตามแผนการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลมีความสอดคล้องกันคือมุ่งพัฒนาให้เยาวชนเป็น

พลเมืองดีที่มีความเป็นไทยและมีวิสัยทัศน์สากลสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่าง

กลมกลืนและสันติสุขเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีความซื่อสัตย์และค่านิยมที่พึงประสงค์รวมทั้งการตระหนักรู้และการปฏิบัติหน้าที่

เหมาะสมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

 4.3นโยบายพลเมืองศึกษาของไทยได้รับการถ่ายทอดจากการศึกษาตามอัธยาศัยสู่

การศึกษาในระบบกล่าวคือจากหลักสูตรอรูปนัยเป็นหลักสูตรรูปนัยหรือหลักสูตร

ของชาติที่เป็นทางการและรายวิชาในหลักสูตรดังเช่นวิชา“จรรยา”สู่ว่า“หน้าที่

พลเมืองและศีลธรรม”ในระยะแรกของยุคแห่งความทันสมัยและบูรณาการหลอมรวม

ในกลุ่มประสบการณ์ชีวิตวิชาสังคมศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาในระยะความ

ทันสมัยและการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นที่น่าสังเกตว่าพลเมืองศึกษาระยะหลัง

เน้นสาระความรู้ทางวิชาการมากกกว่าการปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นคนดีดังเช่น

ประสบการณ์ในช่วงปลายของระยะความทันสมัยที่ทำให้การสร้างพลเมืองดีอ่อนด้อยลง

อย่างชัดเจนนอกจากนี้นโยบายพลเมืองศึกษายังดำเนินการด้านกิจกรรมเสริม

หลักสูตรพร้อมทั้งมีนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากส่วนกลางให้โรงเรียน

ปฏิบัติตามระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์อำนาจ

 4.4สถานศึกษามีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับเจตนาของนโยบายพลเมืองศึกษาของประเทศ

กล่าวคือสถานศึกษายังเน้นการสอนสาระความรู้ของพลเมืองศึกษาโดยการบรรยาย

เป็นหลักคล้ายคลึงแต่เดิมที่เคยมีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมที่เน้นหนักไปที่การ

สอนทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการฝึกทักษะส่วนการอบรม

บ่มนิสัยความเป็นพลเมืองดีและการฝึกปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้

สังคมมีน้อยมากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

มีบทบาทจำกัดในกระบวนการพลเมืองศึกษาของสถานศึกษาจึงไม่สามารถทำให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถรู้ถึงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้

จากการวิจัยล่าสุดของLawthong(2010)ยังยืนยันปัญหาการเรียนการสอนพลเมืองศึกษา

เหมือนเดิมคือเน้นการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองศึกษาโดยการบรรยายเป็นหลักขาด

การอบรมบ่มนิสัยความเป็นพลเมืองดีแสดงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียน

การสอนพลเมืองและพลโลกศึกษาให้ครูประจำการและครูสังคมศึกษายุคใหม่โดยเร่งด่วน
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5. ผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลโลกศึกษาของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(IEA:2010)

สมาคมนานาชาติว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดำเนินโครงการศึกษา

พลเมืองและพลโลกศึกษานานาชาติ(InternationalCivicandCitizenshipEducationStudy:

ICCS)ในระยะที่2มีประเทศต่างๆเข้าร่วมโครงการจำนวน38ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

ICCSได้นิยามพลเมืองและพลโลกศึกษาหมายความว่าการศึกษาเกี่ยวสิทธิหน้าที่และ

ความเป็นพลเมืองในการทดสอบแบ่งเป็น1)การทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก

ศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบและสังคมเมืองหลักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองการมี

ส่วนร่วมและเอกลักษณ์ของความเป็นพลเมืองและการสำรวจการรับรู้และพฤติกรรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง4ด้านคือความเชื่อในคุณค่าเจตคติ

ความตั้งใจและพฤติกรรม

ICCSรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมากกว่า140,000คนในโรงเรียนมากกว่า5,300โรง

ใน38ประเทศนอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากครูผู้อำนวยการโรงเรียนและศูนย์วิจัยแห่งชาติ

ที่ร่วมโครงการด้วย

ICCSพบว่าประเทศต่างๆที่ร่วมโครงการมีวิธีการจัดการศึกษาพลเมืองและพลโลกศึกษา

แตกต่างกันคือการจัดเป็นรายวิชาเฉพาะการบูรณาการเนื้อหาเข้าไปในรายวิชาต่างๆ

การกำหนดสาระการเรียนรู้ผสมผสานเข้าไปในหลักสูตรการให้ความรู้ดังกล่าวครอบคลุมสาระ

การเรียนรู้ต่างๆอย่างกว้างขวางอาทิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองมโนทัศน์

ด้านสิทธิมนุษยชนการทำงานร่วมกันในสังคมความหลากหลายสิ่งแวดล้อมการสื่อสารและ

สังคมโลก

 5.1ระดับผลสัมฤทธิ์ด้านพลเมืองและพลโลกศึกษาของนักเรียนทั้ง38ประเทศโดยรวม

 5.1.1นักเรียนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีความรู้ด้านพลเมืองและ

พลโลกศึกษาแตกต่างกันมี4ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดมีนักเรียนมาก

กว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มระดับความสามารถสูงสุดมี4ประเทศที่ได้

คะแนนต่ำสุดมีนักเรียนมากกว่าร้อยละ70จัดอยู่ในกลุ่มระดับความ

สามารถต่ำสุดและนักเรียนหญิงได้คะแนนสูงกว่านักเรียนชายในเกือบทุก

ประเทศ

  ในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากประเทศที่เคยร่วมโครงการครั้งแรก15ประเทศ

พบว่านักเรียนใน10ประเทศมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับพลเมืองและพลโลก

ศึกษาลดลงอย่างมีนัยสำคัญมี4ประเทศที่นักเรียนมีคะแนนความรู้ไม่แตก

ต่างจากเดิมและมีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่นักเรียนมีคะแนนความรู้ด้าน

พลเมืองและพลโลกศึกษาสูงอย่างมีนัยสำคัญ
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ผลสัมฤทธ์ิดานการรับรู ความเช่ือ เจตคติ ความต้ังใจ และ พฤติกรรม 
   
               ไทย 
      สูง                                        ฟลิปปนส 
                                         มาเลเซีย 
                                                อินโดนีเซีย 
                                                                                                                         ผลสัมฤทธ์ิดานความรู 
       
                                                                                                         ใตหวัน 
        ตํ่า                                                                             ญี่ปุน 
                                                                                                        เกาหลีใต 
                                                                                                 ฮองกง 
 
                                            ตํ่า                                                         สูง 
 
 
 จากแผนภาพสรุปไดวานักเรียนไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย และ อินโดเนเซีย มีสัมฤทธ์ิผลดานการ
รับรู ความเช่ือ เจตคติ ความต้ังใจ และ พฤติกรรมเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลกศึกษาอยูในระดับสูง แตมี
ผลสัมฤทธ์ิดานความรูเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลกศึกษาอยูในระดับต่ํา ซึ่งตรงขามกับนักเรียนประเทศ
ใตหวัน เกาหลีใต ฮองกง และ ญี่ปุน 
 
6. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองและพลโลก 
 6.1 ยุทธศาสตรกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา 
 เปนท่ีทราบดีแลววาเปาหมายของพลเมืองและพลโลกศึกษา คือการจัดการศึกษาเพ่ือ
พลเมืองและพลโลกท่ีมีคุณภาพ กลาวคือ เปนผูท่ีไดรับการอบรมบมนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบทาง
สังคม ทางศีลธรรมและจริยธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความประพฤติและพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความสัมพันธตอผูอ่ืน และตอสังคมโดยรวมอยางเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เคารพกติกา
ของสังคมในรูปกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ เปนผูมีสวนรวมกับชุมชน และการรับใชสังคม 
และมีความรูขอมูล ขาวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 5.1.2นักเรียนมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อสถาบันการเมืองแตกต่างกันระหว่าง

ประเทศพรรคการเมืองเป็นที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจต่ำสุดอย่างไรก็ดี

มีพรรคการเมืองในบางประเทศได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสูงในขณะที่

บางประเทศมีนักเรียนจำนวนน้อยมากที่แสดงความเชื่อถือไว้วางใจหรือระบุว่า

ไม่พึงพอใจต่อพรรคใดเลย

  นักเรียนมีความเชื่อในความเสมอภาคทางเพศโดยมีระดับความเชื่อแตกต่าง

กันระหว่างประเทศนักเรียนหญิงของทุกประเทศสนับสนุนความเสมอภาค

ทางเพศมากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญ

  นักเรียนสนใจปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองภายในประเทศมากที่สุด

ส่วนประเด็นปัญหาสังคมและการเมืองต่างประเทศได้รับความสนใจน้อยสุด

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าที่พลเมืองระดับชุมชนของนักเรียนมีน้อยมาก

นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนักเรียนจำนวนน้อยคาดหวัง

ว่าเมื่อโตขึ้นจะทำงานการเมือง 

 5.2ระดับผลสัมฤทธิ์พลเมืองและพลโลกศึกษาของนักเรียนไทยในด้านความรู้และด้านการ

รับรู้ความเชื่อเจตคติความตั้งใจและพฤติกรรมดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

ผลสัมฤทธิ์ด้านการรับรู้ ความเชื่อ เจตคติ ความตั้งใจ และ พฤติกรรม 

ไต้หวัน
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จากแผนภาพสรุปได้ว่านักเรียนไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดเนเซียมีสัมฤทธิ์ผล

ด้านการรับรู้ความเชื่อเจตคติความตั้งใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับพลเมืองและพลโลกศึกษาอยู่

ในระดับสูงแต่มีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับพลเมืองและพลโลกศึกษาอยู่ในระดับต่ำซึ่งตรง

ข้ามกับนักเรียนประเทศใต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงและญี่ปุ่น

6. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
 และพลโลก

 6.1ยุทธศาสตร์กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา

 เป็นที่ทราบดีแล้วว่าเป้าหมายของพลเมืองและพลโลกศึกษาคือการจัดการศึกษาเพื่อ

พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพกล่าวคือเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความรับผิดชอบ

ทางสังคมทางศีลธรรมและจริยธรรมมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความประพฤติและพฤติกรรมที่

รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและต่อสังคมโดยรวมอย่างเคารพสิทธิเสรีภาพของ

ผู้อื่นเคารพกติกาของสังคมในรูปกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆเป็นผู้มีส่วนร่วมกับชุมชน

และการรับใช้สังคมและมีความรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

 สังคมในปัจจุบันและอนาคตต้องการพลเมืองและพลโลกคนรุ่นใหม่ที่มีความเมตตา

กรุณา(Compassion)มีสมรรถนะ(Competent)มีจริยธรรม(Ethic)และการเป็นพลเมือง

ที่รับผิดชอบและรับใช้สังคม(EngagedCitizens)โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องได้รับการพัฒนา

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจและสมองให้เพียบพร้อมด้วยทักษะทางอารมณ์สังคม

และความมีคุณธรรมซึ่งโดยรวมๆเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา(อนุชาติ

พวงสำลี:2552)

 จุมพลพูนภัทรชีวิน(2551)ได้เสนอภาพรวมของการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้

แนวจิตตปัญญาศึกษาไว้ดังนี้

 จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นและให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ

เพื่อความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา(รู้เท่าทัน)มิติ/ปรากฏการณ์ด้านในของมนุษย์(อารมณ์

ความรู้สึกความคิดความเชื่อ...)ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง(ได้รับผลกระทบจากและมี

ผลกระทบต่อ)กับมิติ/ปรากฏการณ์ภายนอก(คนอื่นสังคมเทคโนโลยีระบบนิเวศ...)ผ่าน

กิจกรรมและกระบวนการที่หลากหลายมีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทาง

ความคิดและจิตสำนึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่งส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีสติและ

ปัญญามีความรักความเมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่งทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นหนึ่ง

เดียวกับธรรมชาติ

 6.2ยุทธศาสตร์การศึกษาการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนพลเมืองและพลโลก

ศึกษา
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 ในระดับรูปธรรมในระบบโรงเรียนการเรียนการสอนในโครงการพลเมือง-พลโลกของ

วชิราวุธวิทยาลัย(TheVajiravuthCitizen-WorldCitizenProject)ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติที่ดีใน

การสอนพลเมืองและพลโลกศึกษาได้อย่างดีในการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ

การฝึกทักษะโดยอาศัยวิธีการต่างๆที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถรู้ถึงอารมณ์ของ

ตนเองและผู้อื่นเกิดความปิติและความสุขจากการเรียนรู้โครงการพลเมือง-พลโลกจะมุ่งให้ความ

สำคัญกับทักษะความเป็นพลเมืองค่านิยมและความรู้โดยผ่านการศึกษาเรื่องต่างๆคือครอบครัว

และสังคมชุมชนและสถานที่ทำงานพรรคการเมืองและการเลือกตั้งและรัฐบาลรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายโดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(เป็นสำคัญ)4ขั้นตอนคือ

1)การรวบรวมจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล2)การพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในกลุ่มและการ

เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม3)การตัดสินใจการสำรวจค่านิยมและการแก้ปัญหาและ

4)การสื่อสารความคิดและข้อมูลโดยใช้สื่อที่หลากหลาย

 เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดครูต้องศึกษาคู่มือการสอนและเตรียม

ตัวอย่างดีและจะต้องทำให้นักเรียนเข้าใจว่าผลงานของตนจะได้รับการประเมินอย่างไรบ้าง

วิธีการประเมินมี2วิธีคือ1)ครูประเมินว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ดีเพียง

ใดเพื่อที่ว่านักเรียนจะสามารถปรับปรุงแก้ไขส่วนที่นักเรียนอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและ

2)ครูจะต้องมีเกณฑ์ในการประเมินผลงานของนักเรียนแต่ละคนโดยที่นักเรียนสามารถใช้เกณฑ์

เดียวกันนี้ประเมินตนเองด้วยการศึกษาความเป็นพลเมือง-พลโลกจะเกิดประสิทธิผลได้ต่อเมื่อ

รูปแบบของการประเมินสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ทั้งหมดได้มิใช่เพียงข้อมูลที่

นักเรียนได้รับเท่านั้น(Bloomfieldและชัยอนันต์:2544)

 6.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูประจำการที่สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษารวมทั้งการผลิต

ครูใหม่ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนว

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความปิติและความสุขจากกาเรียนรู้ที่

แท้จริงร่วมกัน

 6.4ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์ในการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ

สงัคมศกึษาให้ครอบคลมุทัง้3ดา้นของพลเมอืงและพลโลกศกึษาคอืความรบัผดิชอบ

ทางสังคมทางศีลธรรมและจริยธรรมด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรับใช้สังคม

และด้านความรู้ทางการเมืองและความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยปรับการทดสอบและประเมิน

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ

 6.5ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาเพือ่พฒันาพลเมอืงและพลโลกทีม่คีณุภาพโดยความรว่มมอื

ระหว่าง“บ้าน”“วัด”หรือสถาบันทางศาสนาและ“โรงเรียน”หรือยุทธศาสตร์

“บวร”ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดีซึ่งประสบ

ความสำเร็จมาแล้วในอดีตอีกทั้ งยุทธศาสตร์นี้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ใช้จัดการศึกษาในโครงการสอนภาษาไทยให้นักเรียนไทยใน

ต่างประเทศได้ผลดีมาแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
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หากยุทธศาสตร์คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือ

ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์การสร้าง

ยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นพลเมืองในสังคมไทยก็สามารถเรียนรู้

และพัฒนาได้จากการเปลี่ยนแปลงสำนึกและความตระหนักตลอด

จนการแสดงออกของความเป็นพลเมืองของผู้คนในสังคมไทยได้ใน

ทุกระยะรวมไปถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตที่ผ่าน

มาและในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากระบบ

ราชการระบบพรรคการเมืองระบบการศึกษารวมไปถึงระบบ

การบริหารงานแบบแนวดิ่งที่ไม่ได้พัฒนามาจากฐานรากของสังคม

อย่างแท้จริงล้วนเป็นทิศทางสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น

 * เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 ** ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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การสร้างความเป็นพลเมืองบนความแตกต่างหลากหลายเป็นความคิดที่ต้องการยกระดับ

การอยู่ร่วมกันและคุณภาพใหม่ของสังคมดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540และในรัฐธรรมนูญฯฉบับนี้ก็ได้บัญญัติถึงสิทธิ

ของพลเมืองไว้ในหมวด3ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย(มาตรา26-65)โดยสิทธิ

และเสรีภาพจะต้องมาด้วยกัน1และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8

(พ.ศ.2540-2544)นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกว่าอดีตที่ผ่านมาอีกทั้งเป็นการขานรับแนวคิดการพัฒนาภาคประชาสังคม

ให้เข้มแข็งขึ้นและได้แผ่ขยายแนวคิดเกิดการพัฒนาก่อรูปและการประสานเชื่อมโยงเป็นเครือ

ข่ายของกลุ่มประชาสังคมในระดับต่างๆจนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสังคมในหลายรูปแบบทั้งระดับ

กลุ่มคนพื้นที่และเครือข่ายทั่วประเทศกล่าวได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ

ดังกล่าวได้สร้างให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นและเป็นหัวใจสำคัญของประชาสังคม

ไทยอันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการของขบวนการประชาสังคมและวิถีประชาธิปไตยของพลเมือง

ที่ต้องอาศัยการพบปะของผู้คนได้มาปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดเป็นองค์กรร่วมใน

แนวราบที่เชื่อมโยงองค์กรสมาชิกและสมาชิกเข้าด้วยกันและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง

กัน(ChannelsofCommunication)  ดังที่ปรากฏและสะท้อนหลายรูปแบบที่เป็นรูปธรรมใน

ปัจจุบันเช่นจิตอาสา,ประชาคม,CSRหรือธุรกิจเพื่อสังคม,แกนนำชุมชนด้านต่างๆ,องค์กร

พัฒนาเอกชน(NGOs)ฯลฯกระบวนการเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยถึงแม้จะมี

บทบาทการทำงานที่ต่างกันบ้างแต่มีความเป็นพลเมืองที่คล้ายคลึงกันและในภาพรวมก็เป็น

กระบวนการที่สอดแทรกอยู่ทุกแห่งหนมีทั้งที่แสดงตัวตนเมื่อมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อ

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็จะเปลี่ยนรูปไปตามสถานการณ์มีความเป็นธรรมชาติและ

ยืดหยุ่นสูงในอนาคตอาจมีรูปแบบอื่นๆเกิดขึ้นอีกซึ่งก็น่าติดตามเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป       

ถึงแม้จะมีการก่อตัวของขบวนการต่างๆที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองใหม่ของสังคมไทย

ดังที่กล่าวถึงข้างต้นและมีแนวโน้มจะเข้มแข็งมากขึ้นอีกทั้งมีหลายรูปแบบโดยมีวิถีชีวิต

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคม(SocialCapital)หรือทุนทางวัฒนธรรม

(CulturalCapital)ที่แทรกตัวปะปนและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นพลเมืองของสังคม

ไทยรวมไปถึงการสร้างประชาสังคม(CivilSociety)และวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองซึ่งเป็น

กุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ในท้ายการกล่าวนำนี้หากจะเสนอว่าทางเลือกหนึ่งในการที่จะแก้ไขวิกฤติสังคมไทยที่เกิด

จากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความขัดแย้งของคนในชาติในยุคปัจจุบันอยู่ที่การ

ปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชนและการสร้างจิตสำนึกของ

พลเมืองที่เป็นหัวใจสำคัญของประชาสังคมไทยรวมทั้งวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองก็นับได้ว่า

เป็นทางเลือกที่สำคัญทางหนึ่งในสังคมปัจจุบัน

 1 ดร.ศรีประภาเพชรมีศรี .สิทธิพลเมืองและความรับผิดชอบสาธารณะ,อ้างในดร.อนุชาติพวง

สำลี(บรรณาธิการ).พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ.กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด,2543.
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ความเป็นพลเมืองไทย:กระบวนการและการพัฒนา

การดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของประชาธิปไตยที่แท้

จริงและยั่งยืนโดยเริ่มจากการดำเนินชีวิตด้วยการใช้เหตุผลการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

รับฟังและดำรงตนภายใต้กติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดสำนึกในใจของ

ผู้คนในสังคมทุกระดับเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยในสังคมไทยและนำไปสู่สังคมคุณภาพได้อย่าง

แท้จริง

ประเด็นที่ 1การสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งในระบอบประชาธิไตยให้เกิดขึ้นได้นั้นการ

สร้างสำนึก“ความเป็นพลเมือง”ให้กับผู้คนในสังคมอย่างจริงจังและถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญ

และจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ “กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง”ให้เกิดขึ้นใน

ใจของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็นสำนึกที่เรามีสิทธิตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง

เป็นการพึ่งพาตัวเองโดยแท้จริงไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากใครอื่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

และจำเปน็เรง่ดว่นทีจ่ะนำไปสูก่ารสรา้งระบอบประชาธปิไตยไทย2และการเปลีย่นแปลงในทิศทางที่

พึงประสงค์ของระบอบประชาธิปไตยในอนาคตได้อย่างแท้จริงด้วย

ประเด็นที่ 2การพัฒนาตามแนวทาง“วัฒนธรรมการพัฒนาของชุมชน”ที่เน้นการลด

ความสำคัญของรัฐลดการพึ่งพิงรัฐและระบบราชการหันมาให้ความสำคัญกับสมาชิกของชุมชน

นั่นคือการมีรัฐบาลของชุมชน3ซึ่งเชื่อว่าชุมชนมีภูมิปัญญาของตัวเองที่จะดำรงรักษาและพัฒนา

ให้ชุมชนอยู่รอดได้อย่างเป็นตัวของตัวเองนั่นคือการเคลื่อนไหวที่ให้ถูกปกครองน้อยลง(Less

government)ซึ่งจะต่างจากการสร้างรัฐบาลโดยความเห็นชอบของประชาชนแนวคิดและ

แนวทางนี้เป็นทิศทางสำคัญมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ประเด็นที่ 3สร้างความเป็น“พลเมืองที่ตื่นรู้ (Active citizen)”ที่ท้าทายต่อการเลือกที่

จะดูแลตัวเองมากขึ้นของภาคสังคมลดบทบาทของรัฐลงให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในการ

จัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเองโดยอาศัยองค์กรกลไกกระบวนการและกิจกรรม

อันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้นโดยนัยยะความหลากหลายขององค์กรที่กล่าวถึงนี้ล้วนมี

บทบาทในการผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคมเสมือน“สังคม”ของ“ประชา”และในการอภิปรายนี้

ขอเสนอวา่เปน็“ประชาสงัคม(Civilsociety)”ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของสงัคมทีไ่มใ่ชร่ฐั4ซึง่ดำเนนิงาน

โดยอาศัยอำนาจตามกฏหมายและไม่ใช่ภาคธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไร

ความเป็นประชาสังคมที่เน้นความเป็น“พลเมือง”หรือ“ความเป็นชุมชน”ก็คือสิ่งที่จะ

เข้ามาเติมช่องว่างระหว่างรัฐกับพลเมืองที่สามารถแก้ปัญหาโครงสร้างที่รัฐไม่สามารถจัดการได้

 2 ดร.เสกสรรประเสริฐ์กุล,“คำนำเสนอในสำนึกพลเมืองความเรียงว่าด้วยประชาสังคมบนเส้นทางประชา

สังคม”เรียบเรียงโดยยุทธนาวรุณปิติกุล,สุพิดาเริงจิต,กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด,2542.
 3 ศ.นพ.ประเวศวะสี,อ้างในยุทธนาวรุณปิติกุล,สุพิดาเริงจิต,กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

จำกัด,2542.

 4 ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม,อ้างในยุทธนาวรุณปิติกุล,สุพิดาเริงจิต,กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

จำกัด,2542.
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ทั้งหมดพร้อมกันกับที่ชุมชนหรือปัจเจกชนก็ไม่สามารถจัดการเองได้ทั้งหมดเช่นกันดังนั้นความ

สำเร็จของประชาสังคมนั้นขึ้นอยู่กับจิตสำนึกสาธารณะ(Publicconciousness)ที่ภาคภูมิใจใน

ความเป็นพลเมือง(Citizens)ที่มีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมผู้อื่นไม่ปรารถนาที่จะไปครอบงำใครและก็

ไม่ต้องการให้ใครมาครอบงำบงการหรืออุปถัมภ์ค้ำจุนพลเมืองที่กล่าวถึงในที่นี้จึงต่างจากไพร่

และราษฎรเพราะไพร่คือผู้ที่ยอมรับสถานภาพสูง-ต่ำบงการ-รับใช้ส่วนราษฎรคือผู้ที่ยอมรับ

อำนาจและกฎหมายของผู้ปกครองแต่ไม่สนใจปกครองตนเองหรือการมีส่วนร่วมในทางการเมือง-

การปกครอง

ประเด็นที่ 4สร้างพลังเครือข่ายหรือ“การรวมหมู่หรือความเป็นชุมชน” เป็นพลังสำคัญ

ในการสร้าง“ความเป็นพลเมือง”ที่ลุกขึ้นมาช่วยกันคลี่คลายปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนที่กลุ่ม

หนึ่งองค์กรหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังโดยต้องอาศัยความร่วมมือเป็น

หนึ่งเดียว(Singleoperatingunit)ในระยะที่ผ่านมาก็พบว่ามีกระบวนการประชาสังคมข้ามรัฐ

ที่ก่อตัวความร่วมมือกันและไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐหากแต่เป็นความร่วมมือ

ในภาคประชาสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นแต่จากการศึกษาทบทวนดูแล้วก็พบอีกว่ากระบวนการ

ประชาสังคมก็ไม่ได้ปฏิเสธการทำงานร่วมกับภาครัฐซึ่งถือว่ารัฐไม่ใช่องค์กรหรือกลไกเดียวใน

การบรรลุผลสำเร็จแต่กระบวนการก็ได้สร้างกลไกเชื่อมกันและสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องซึ่ง

กระบวนการประชาสังคมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ของสังคมไทยจึงแตกต่างจากความหมายที่มี

หรือความหมายที่ว่าต่างจากรัฐหรือที่ไม่ใช่รัฐโดยสิ้นเชิงเสียทีเดียวแต่ยังผสมผสานกระบวนการ

เรยีนรู้ไปพร้อมๆกัน

ประเด็นที่ 5การสร้างความหมายใหม่ในห้วงเวลาต่างๆและมีความเคลื่อนไหวทางความ

คิดอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนความเป็นพลเมืองในสังคมไทยเป็นโอกาสใหม่เสมอที่จะให้ความ

หมายใหม่ตามบริบทและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลาแต่ที่สำคัญต้องเริ่มจาก

ครอบครัวสถาบันทางสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาโรงเรียนสื่อมวลชนฯลฯที่ล้วนสัมพันธ์

กันกับสังคมในการสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกันคำนึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันให้แก่ประชาชนในฐานะพลเมืองผู้ตื่นรู้และพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมแบบพลเมืองให้เกิดขึ้น

ประเด็นที ่6 การสร้างยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ ระหว่าง

หน่วยงาน/องค์กรภาคีต่างๆอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรมจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่

พึงประสงค์ได้รวมไปถึงการเปิด“พื้นที่สาธารณะ (Public space)”ให้มีการแลกเปลี่ยนและ

ระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทุกระยะก็เป็น

สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประสานพลังการปฏิบัติในอนาคตได้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

การพัฒนายุทธศาสตร์สำคัญจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาต่างๆของสังคมด้วย

ดังนั้นในการอภิปรายนี้ขอเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆดังนี้



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5 
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  ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างสำนึกและความตระหนักความเป็นพลเมือง เป็นฐาน

การพัฒนาที่ 

สำคัญที่ต้องให้เกิดการพัฒนาจากปัจเจกบุคคลและองค์กรต่างๆให้เกิดขึ้นพร้อมกันจะนำ

ไปสู่การสร้างพลังของพลเมืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมการแสดงออกการเป็นเจ้าของการ

พัฒนาร่วมกันการสร้างกฎระเบียบการสร้างความตระหนักสร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในสังคม

ต่อไป

  ยุทธศาสตร์ 2 สร้างกระบวนการปฏิรูปประเทศและวิถีประชาธิปไตยของ

พลเมือง   

ให้เกิดขึ้นจากพื้นที่ชุมชนต่างๆที่กำหนดด้วยตนเองเพื่อชุมชนของตนเองมีการกระจาย

อำนาจคืนสู่ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

และมุ่งแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

  ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างธรรมนูญสังคมและแผนพัฒนาพลังพลเมืองเพื่อการขับ

เคลื่อนอย่างบูรณาการ   

การพัฒนาเจตนารมณ์ร่วมของผู้คนในสังคมให้มีพลังการสร้างธรรมนูญสังคมและการ

แปลงไปเป็นแผนฯเป็นการแสดงถึงการมีบทบาทของพลเมืองที่พึงรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

  ยุทธศาสตร์ 4 การเชื่อมประสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง

  ยุทธศาสตร์ 5 สานสร้างพลังการเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมและการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

โดยจัดให้มีกระบวนการสมัชชาของประชาชนที่มีเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้มีโอกาส

มามีส่วนร่วมอย่างจริงจังและร่วมกันค้นหาทางเลือกต่างๆร่วมปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อน

ผลักดันการปฏิบัติด้วย

  ยุทธศาสตร์ 6 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมือง ในห้วงเวลา

ต่างๆ   

โดยเฉพาะการสื่อสารจิตสำนึกสาธารณะที่เป็นสิ่งสำคัญในสังคมไทยให้เกิดเป็นกระแสและ

เป็นกิจวัตรประจำวันของบุคคลครอบครัวองค์กรและชุมชน
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บทส่งท้าย

การสร้างความเป็น“พลเมือง”มีความจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม 

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความตืน่ตวัในวงกวา้งการใชส้ือ่มวลชนทัง้สือ่โทรทศัน์วทิยุสือ่สิง่พมิพ์

อินเตอร์เน็ตและสื่อทางเลือกต่างๆในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตื่นตัวในเรื่อง

พลเมืองและคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนช่วยกันสรา้ง

“พลเมอืง”และพฒันาตนเองใหเ้ปน็“พลเมอืง”รูจ้กัทำหนา้ที่รูจ้กัรกัษาสทิธิและรู้จักเคารพผู้อื่น

เคารพกติกาการอยู่ร่วมกันและร่วมกันแก้ปัญหาของสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเองก่อนสาธารณะที่

ดีสังคมที่ดีก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นพลเมืองที่มีความรู้สึกสาธารณะเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะ

เชื่อมพลเมืองแต่ละคนเข้ากับสังคมที่กว้างขวางออกไปร่วมกับคนอื่นๆและจัดให้ความสัมพันธ์มี

ความสอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นสังคมของพลเมืองที่ควรจะเป็นไปในแต่ละห้วงเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม



การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง(CivicEducation):
แก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่“คน”

	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

 * อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์และ

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ:ความล้มเหลวของประชาธิปไตย
ในประเทศไทย

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน–

พฤษภาคม2553ที่มีผู้เสียชีวิต91คนเราคงไม่สามารถพูดได้ว่า

“ประชาธิปไตย” ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและนั่นมิใช่

เหตุการณ์นองเลือดครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเราเคยฆ่ากัน

เพราะความขัดแย้งทางการเมืองมาแล้วก่อนหน้านี้3ครั้งคือ

เหตุการณ์14ตุลาคม2516(มีผู้เสียชีวิต72คน)เหตุการณ์

6ตุ ลาคม2519(มีผู้ เ สี ยชี วิ ต46คน)และ เหตุการณ์

พฤษภาคม2535(มีผู้เสียชีวิต44คนและสูญหายอีกหลาย

ร้อยคน)เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน–พฤษภาคม2553

นั้นเป็นครั้งที่สี่คำถามคือเราจะมีเหตุการณ์รุนแรงนองเลือด

อีกเป็นครั้งที่ห้าหรือไม่แล้วเราจะต้องตายกันอีกกี่สักครั้ง?
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ในช่วงระยะเวลา79ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี

พ.ศ.2475ประเทศไทยมีรัฐประหารทั้งหมด12ครั้ง1และมีรัฐธรรมนูญจำนวน18ฉบับ

รัฐประหาร19กันยายน2549จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ทุกครั้งที่เดินหน้าไปเราจะถอยหลัง

กลบัมาเริม่ตน้ใหม่เดนิวนเวยีนกนัทกุอยา่งนีท้กุครัง้ไปแลว้เราจะอยูก่นัอยา่งนีไ้ปอกีนานแคไ่หน?

ทำไมประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จในยุโรปและในอเมริกาจึงล้มเหลวในประเทศไทย

ปัญหาอยู่ตรงไหนรัฐธรรมนูญเราไม่ดีหรือคนไม่ดีปัญหาอยู่ที่ระบบหรืออยู่ที่คน?ถ้าความ

ล้มเหลวของประชาธิปไตยของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากคนแล้วใครหรือคนกลุ่มไหนใน

ประเทศไทยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลว?

 ก.ทหาร:การเมืองไทยวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์–ปฏิวัติรัฐประหาร–ฉีกรัฐธรรมนูญ

เป็นเพราะทหารถ้าทหารปล่อยให้ปัญหาการเมืองแก้ไขไปตามวิถีทางประชาธิปไตย

ไม่ยึดอำนาจไม่ฉีกรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของไทยคงจะเติบโตขึ้นมาได้ไม่เดิน

เวียนวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไปและไม่ล้มเหลวดังเช่นทุกวันนี้

 ข.นักการเมือง:ถ้านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ

ไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ซื้อ เสียงและสามารถแก้ปัญหากันเองได้ตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยทหารจะมีเหตุในการยึดอำนาจได้อย่างไรดังนั้นสาเหตุความล้มเหลว

ของประชาธิปไตยไทยก็คือนักการเมือง

 ค.ประชาชน:นักการเมืองจะซื้อเสียงได้อย่างไรถ้าประชาชนไม่ขายเสียงให้ทหารจะ

ปฏิวัติได้อย่างไรถ้าประชาชนไม่ให้ความสนับสนุนหรือเอาดอกไม้ไปให้ดังนั้น

ประชาชน–รวมถึงนักวิชาการนักธุรกิจสื่อมวลชน–ต่างหากคือสาเหตุที่แท้จริง

ของความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทย

ใครคือสาเหตุของความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทยก.ทหารข.นักการเมือง

หรือค.ประชาชน?คำตอบที่ถูกต้องคือง. ถูกทุกข้อเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารนักการเมือง

หรือประชาชนจะมากจะน้อยต่างก็มีส่วนต่อความล้มเหลวของประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้นปัญหา

คือเรามักจะโทษคนอื่นและเรียกร้องแต่คนอื่นให้แก้ปัญหาถ้าไปถามทหารทหารก็โทษ

นักการเมืองถ้าไปถามนักการเมืองนักการเมืองก็โทษทหารถามรัฐบาลก็โทษฝ่ายค้านถามฝ่าย

ค้านก็โทษรัฐบาลถามประชาชนก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ฝ่ายไหนถ้าไปถามนักธุรกิจหรือคนมีเงินใน

กรุงเทพก็จะโทษชาวบ้านว่าขายเสียงนักการเมืองไม่ดีจึงเข้าสภาได้โดยที่ลืมคิดไปว่าเงินที่นักการ

เมืองเอาไปใช้ในการซื้อเสียงก็มาจากเงินสินบนหรือเงินใต้โต๊ะที่มาจากเงินของนักธุรกิจหรือ

เงินของคนมีเงินในกรุงเทพนี่เองเรามักจะโทษแต่คนอื่นแล้วก็เรียกร้องแต่คนอื่นให้แก้ปัญหา

และทุกคนก็ทำสิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปไม่มีใครแก้ปัญหาประชาธิปไตยไทยจึงเป็นแบบนี้

 1เป็นรัฐประหารที่ฉีกรัฐธรรมนูญจำนวน8ครั้งและรัฐประหารที่ไม่ฉีกรัฐธรรมนูญอีก4ครั้งทั้งนี้ยังไม่นับ

จำนวนกบฏอีก11ครั้ง
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จริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงอาจจะอยู่ตรงที่ว่าเราอาจจะมิได้ศรัทธาต่อระบอบ

ประชาธิปไตยหรือเข้าใจเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงเราจึงไม่

สามารถใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาเราจึงไม่สามารถปกครองกันในระบอบ

ประชาธิปไตยสุดท้ายก็หันมาใช้กำลังตัดสินปัญหาทุกครั้งไปที่เราล้มเหลวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยเพราะเราไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย



หรือจะเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับประเทศไทย?

ที่ประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ า

“ประชาธิปไตย”ไม่เหมาะกับคนไทย?ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของฝรั่งจึงไม่

เหมาะกับคนไทยที่ไม่มีวินัยและชอบทำตามใจตัวเอง?คำถามคือจริงๆแล้วมีประเทศใดที่

เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นบ้างประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคง

ในปัจจุบันและได้ชื่อว่าเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยดังเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศส

เยอรมันและอังกฤษประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกเริ่ม

เลยหรือชนชาติฝรั่งตะวันตกเหล่านี้เหมาะกับระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกเลยหรือ

เราลองมาดูประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านี้กัน

สหรัฐอเมริกา :อเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษเมื่อประกาศอิสรภาพใน

ปีค.ศ.1776และชนะสงครามกับอังกฤษจนแยกตัวออกมาตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

จากที่เคยถูกอังกฤษปกครองเมื่อมีเอกราชคนอเมริกาก็ปกครองกันเองแต่การปกครองตนเอง

ของคนอเมริกาในเวลาไม่ช้านานก็นำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงปีค.ศ.1861–

1865คนอเมริกาแบ่งเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เกิดสงครามฆ่ากันเองตายไป700,000คน

สงครามกลางเมืองในครั้งนั้นมีสาเหตุสำคัญจากการที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นต้องการ

เลิกทาสแต่มลรั ฐทางฝ่ าย ใต้ ไม่ ยอมจึ งแยกตั วออกไปตั้ ง เป็นประ เทศใหม่จึ ง เกิด

สงครามกลางเมืองขึ้นมาซึ่งในที่สุดอเมริกาฝ่ายเหนือก็ชนะสงครามทำให้อเมริกาสามารถ

เลิกทาสได้สำเร็จแต่กว่าที่คนผิวดำจะมีสิทธิเสมอกันกับคนผิวขาวก็กินเวลาอีกร้อยกว่าปีให้หลัง

และกว่าที่คนผิวดำจะมีสิทธิขึ้นมาบริหารประเทศบ้างก็เพิ่งเมื่อ3ปีที่แล้วมานี้เอง

ประเทศฝรั่งเศส :ในปีค.ศ.1871ผู้ใช้แรงงานฝรั่งเศสซึ่งใช้สีแดงเป็นสัญญลักษณ์ได้ยึด

กรุงปารีสตั้งเป็นเขตปกครองตัวเองเรียกว่าParisCommuneสองเดือนต่อมารัฐบาลตัดสินใจ

“ขอคืนพื้นที่”ใช้กำลังเข้าปราบปรามทำให้มีคนตายไป30,000คนและนั่นเป็นเพียงหนึ่งใน

เหตุการณ์รุนแรงของประเทศฝรั่งเศสนับตั้งแต่หลัง“ปฏิวัติฝรั่งเศส”ในปีค.ศ.1789เป็นต้นมา

ประเทศฝรั่งเศสเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาโดยมีระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข1ระบอบระบอบราชาธิปไตย3ระบอบระบอบจักรพรรดิ์

2ระบอบระบอบเผด็จการฟาสซิสม์1ระบอบและสาธารณรัฐ5สาธารณรัฐประเทศฝรั่งเศส

เพิ่งมาตั้งหลักได้กับระบอบประชาธิปไตยจริงๆหลังสงครามโลกครั้งที่2มานี้เอง
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ประเทศเยอรมัน :คนไทยส่วนใหญ่คงไม่ทราบว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ก่อสงครามโลกครั้ง

ที่สองที่มีคนตายกว่า50ล้านคนในยุโรปฮิตเลอร์ซึ่งฆ่าคนยิวไปกว่า6ล้านคนเมื่อบุกเข้าไป

ในโปแลนด์ก็จับคนโปแลนด์มาฆ่าทิ้งไป2ล้านคนเมื่อบุกเข้าไปในรัสเซียก็จับคนรัสเซียมาฆ่าทิ้ง

ไป3ล้านคนและยังฆ่าคนเยอรมันซึ่งเป็นประชาชนของตนเองไปอีกกว่า4แสนคนมาจากการ

เลือกตั้ง!ฮิตเลอร์เป็นผลิตผลของประชาธิปไตยประเทศเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่าง

ย่อยยับ90เปอร์เซ็นต์ของประเทศกลายเป็นซากอิฐซากปูนจากการทิ้งระเบิดของสัมพันธมิตร

ประเทศเยอรมันเกือบจะสิ้นชาติเพราะประชาธิปไตย!

ประเทศอังกฤษ :ประชาธิปไตยในอังกฤษเริ่มต้นจากเหตุการณ์MagnaCartaที่เกิดในปี

ค.ศ.1215คือเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วและตลอดระยะเวลาอันยาวนานประเทศอังกฤษก็มี

เหตุการณ์นองเลือดและสงครามกลางเมืองหลายต่อหลายครั้งคนอังกฤษก็มิได้เกิดมาเป็น

ประชาธิปไตยแต่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะเป็นประชาธิปไตยอย่างในวันนี้

จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันและอังกฤษล้วนแต่

เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเคยฆ่ากันเพราะประชาธิปไตยมาแล้ว

ทั้งสิ้นไม่มีประเทศใดเลยที่ประสบความสำเร็จกับประชาธิปไตยหรือเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่

เริ่มต้นเพราะไม่มีชนชาติใดเกิดมาเป็นชนชาติประชาธิปไตย  

แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในประเทศเหล่านี้เราสามารถสรุป

ได้ว่าปัจจัยของความสำเร็จของประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของระบบที่ดี ประมาณ50

เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีก50เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นเรื่องของคนเพราะต่อให้มี

ระบบที่ดีหรือมีรัฐธรรมนูญที่ดีแต่คนใช้ไม่เป็นหรือไม่เคารพต่อให้มีรัฐธรรมนูญดีก็ฉีกทิ้งเพียง

มีรัฐธรรมนูญที่ดีหรือมีระบบที่ดีแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่มีความหมายแต่ประการใด

ในระบอบประชาธิปไตยคนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบถึงแม้เท่าที่ผ่านมาเราพอ

จะเข้าใจความข้อนี้กันอยู่บ้างเราจึงพยายามสร้าง“จิตสำนึกประชาธิปไตย”ให้กับประชาชน

เราจึงพยายาม“เผยแพร่ประชาธิปไตย”กันมาตลอดเวลาแต่ทำไมประชาธิปไตยไทยถึงยัง

ล้มเหลวทั้งๆที่เราบังคับให้เด็กของเราเรียนในโรงเรียนเป็นเวลาถึง15ปีในโรงเรียน“เรียน”

อะไรทำไมเราจึงยังไม่สามารถ“ปลูกฝังประชาธิปไตย”ให้กับคนของเรามีอะไรบางอย่างที่เรา

ทำผิดพลาดไปหรือไม่?

แล้ว“ประชาธิปไตย”ที่เราอยากจะเผยแพร่อยากจะปลูกฝังอยากจะสร้างจิตสำนึกคือ

อะไร?จริงๆแล้วเราเข้าใจ“ประชาธิปไตย”กันแค่ไหนเราเข้าใจกันอย่างแท้จริงหรือไม่ว่า

“ประชาธิปไตย”คืออะไร?ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปเราจึงควรจะมาร่วมกันทำความเข้าใจ

เรื่อง“ประชาธิปไตย”กันเสียก่อนว่าแท้ที่จริงแล้ว“ประชาธิปไตย”คืออะไรกันแน่?
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ความหมายของ“ประชาธิปไตย”
และจุดเริ่มต้นของ“ประชาธิปไตย”ในประเทศไทย

ประชาธิปไตยมาจากคำว่าประชาบวกกับคำว่าอธิปไตยซึ่งแปลว่าอำนาจสูงสุดของ

ประเทศ“ประชาธิปไตย”จึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของ

ประชาชนประเทศใดปกครองด้วยระบอบ“ประชาธิปไตย”ประชาชนจึงมีฐานะเป็น“เจ้าของ

ประเทศ”เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาชนจึงเป็นเจ้าของประเทศ

และมีเฉพาะแต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ประชาชนจะเป็นเจ้าของ

ประเทศส่วนประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศหากเป็นแต่

เพียงผู้อาศัยเท่านั้น

คำถามคือว่าเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศและเป็นเจ้าของประเทศ

แล้วใครคือผู้ที่จะมาปกครองประชาชน?ประเทศต่างๆนั้นย่อมถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจใครมี

อำนาจในประเทศใดก็ย่อมเป็นผู้ปกครองของประเทศนั้นเมื่อในระบอบประชาธิปไตยประชาชน

เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาชนจึงเป็นผู้ปกครองประเทศดังนั้นประชาธิปไตย

จึงเป็นการปกครองกันเองหรือการปกครองตนเองของประชาชนหรือกล่าวโดยสรุปคือเป็น

การปกครองโดยประชาชนคำกล่าวของอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี

ค.ศ.1863ที่ว่า“การปกครองของประชาชนการปกครองโดยประชาชนการปกครองเพื่อ

ประชาชน”ซึ่งเป็นนิยามของ“ประชาธิปไตย”2ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดนั้นคำว่าการปกครองเพื่อ

ประชาชน ทุกระบอบต่างก็สามารถทำเพื่อหรืออ้างว่าทำเพื่อประชาชนได้ทั้งสิ้นส่วนของ

ประชาชนนั้นไม่ว่าระบอบอะไรก็ยังสามารถอ้างว่าเป็นของประชาชนได้ทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่เป็น

สาระสำคัญที่สุดจริงๆจึงมีแต่เพียงโดยประชาชนเพราะเมื่อเราสร้างระบอบการปกครองโดย

ประชาชนขึ้นมาได้ระบอบการปกครองนั้นย่อมเป็นระบอบการปกครองของประชาชนโดยตัว

ของมันเองและเมื่อสร้างระบอบการปกครองโดยประชาชนที่เป็นของประชาชนขึ้นมาได้ระบอบ

นั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประชาชนดังนั้นถ้าเราต้องการระบอบการปกครองที่เป็นไปเพื่อประชาชน

เราจึงต้องสร้างระบอบการปกครองโดยประชาชนนั่นคือให้ประชาชนปกครองตนเองและนี่คือ

ความหมายของ“ประชาธิปไตย”–การปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการ

ปกครองโดยประชาชน

ในประเทศไทยนั้นอำนาจสูงสุดของประเทศหรืออำนาจอธิปไตยได้กลายเป็นของ

ประชาชนในวันที่27 มิถุนายน 2475เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีชื่อว่า

“พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475”ซึ่งมีคำปรารภ

และมาตราหนึ่งดังต่อไปนี้

 2“Thatgovernmentofthepeople,bythepeople,forthepeopleshallnotperishfromtheearth.”

เป็นประโยคสุดท้ายของสุนทรพจน์เกตตีสเบิร์กหรือGettysburg’sAddressที่อับราฮัมลินคอล์นได้กล่าวที่เมือง

Gettysburgเปน็สนุทรพจนส์ัน้ๆตามประวตัศิาสตรล์นิคอลน์ใชเ้วลากลา่วเพยีงสองนาทคีรึง่เทา่นัน้และโดยขอ้เทจ็จรงิ

แล้วเราจะไม่พบคำว่า“democracy”หรือ“ประชาธิปไตย”อยู่ในสุนทรพจน์ฉบับนี้เลยที่คำว่า“การปกครองของ

ประชาชนการปกครองโดยประชาชนการปกครองเพื่อประชาชน”ได้กลายเป็น“นิยาม”ของประชาธิปไตยนั้น

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง
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“โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อ

บ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้

มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย ... 

ประชาธิปกปร.ประกาศณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475”

รัชกาลที่เจ็ดได้ทรงลงพระปรมาภิไธยที่ท้ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการซึ่งแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญอีก17ฉบับต่อมาหลังจากนั้นรวมถึง

พระราชบัญญัติและพระราชกำหนดทุกฉบับที่ประกาศใช้หลังจากนั้นเป็นต้นมาที่ต้องมีผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการเสมอการที่หลังจากนั้นเป็นต้นมาต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการก็เพราะว่านับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2475อำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็น

ของราษฎรทั้งหลายไปแล้วการที่พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจได้จึงต้องมีตัวแทน

ราษฎรเป็นผู้ทูลเกล้าฯขึ้นไปโดยผู้ทูลเกล้าฯจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อทรงโปรดเกล้าฯลงมารัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงได้บัญญัติไว้เป็นหลักการว่า“บทกฎหมาย 

พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ ...”(ม.195รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550)

แต่ก่อนหน้าวันที่27มิถุนายน2475อำนาจสูงสุดยังคงเป็นของพระองค์เมื่อทรงจะโปรดเกล้าฯ

จึงทรงมีพระราชอำนาจที่จะทำได้โดยพระองค์เองโดยไม่ต้องมีผู้ทูลเกล้าฯขึ้นไป

รัฐธรรมนูญฉบับ27มิถุนายน2475จึงมีฐานะเป็นหนังสือมอบอำนาจสูงสุดของ

ประเทศ โดยพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจแต่เดิมได้ทรงลงพระปรมาภิไธยมอบอำนาจ

นั้นให้กับ“ราษฎรทั้งหลาย”ด้วยพระองค์เองพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราวพุทธศักราช2475จึงเป็นรอยต่อระหว่างระบอบราชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็น

ของพระมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและระบอบ

ประชาธิปไตยที่“อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย”โดยมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญจึงเริ่มต้นในประเทศไทยนับแต่บัดนั้นคือวันที่27มิถุนายน2475

เมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของประชาชนประชาชนจึงเปลี่ยนฐานะจาก

ผู้อาศัยกลายเป็นเจ้าของประเทศโดยพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นเจ้าของประเทศแต่เดิมได้มอบความ

เป็นเจ้าของประเทศให้กับประชาชนโดยพระองค์เองเมื่อประชาชาชนเป็นเจ้าของประเทศ

ประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศทำนองเดียวกับเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและ

เสรีภาพในบ้านของตนเองประชาธิปไตยจึงแตกต่างไปจากระบอบการปกครองระบอบอื่นเพราะ

ระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศหากเป็นเพียงผู้อาศัยและจะมีสิทธิเสรีภาพเพียงเท่าที่

ผู้มีอำนาจของประเทศจะอนุญาตให้มีเท่านั้น

ดังนั้นประชาธิปไตยจึงก่อให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพและโดยที่ประชาชนร่วมกันเป็น

เจ้าของประเทศซึ่งตามหลักกฎหมายในเรื่องการเป็น เจ้าของร่วมนั้นถ้าของสิ่งใดมีเจ้าของมาก

กว่าหนึ่งคนโดยที่มิได้มีการระบุเอาไว้ว่าแต่ละคนมีส่วนอยู่เท่าใดแต่ละคนย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของ
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ในสิ่งของนั้นอย่างเสมอกันถ้าเอาไปขายก็ต้องแบ่งให้มีส่วนแบ่งไปเท่าๆกันดังนั้นในระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชนทุกคน–ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือมีการศึกษาสูงต่ำอย่างไรหรือยากดี

มีจนแค่ไหนหรือนับถือศาสนาใด–ย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันทำนองเดียวกัน

กับการที่คนหลายคนร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านทุกคนย่อมมีสิทธิและมีเสรีภาพ

ในบ้านหลังนี้อย่างเสมอกันโดยเหตุนี้ประชาธิปไตยนอกจากจะทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพยังทำให้

เกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาพร้อมกันด้วยเมื่อเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งคะแนนทุก

คะแนนที่ประชาชนกากบาทเลือกผู้แทนของตนจึงเท่ากันหมดตอนนับไม่ว่าคนกากบาทจะเป็น

ใครทุกคนล้วนแต่เสมอภาคกันในการกำหนดอนาคตของประเทศของตนเอง

ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาชนจึงมีความเท่าเทียมกันในระบอบนี้

ประชาชนจะเป็นเจ้าของชีวิตมีสิทธิส่วนบุคคลและมีเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง

โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันหรือเห็นเหมือนกันหากสามารถที่จะแตกต่าง 

กันได้ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของความหลากหลายภายใต้หลักความเสมอภาคสำหรับใน

เรื่องอันเป็นเรื่องของส่วนรวมหรือในเรื่องของการเมืองการปกครองโดยเหตุที่ประชาชนแตกต่าง

กันและมีความเห็นที่แตกต่างกันได้หากไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็น 

การปกครองโดยประชาชนก็จะต้องตัดสินปัญหาโดยใช้หลักเสียงข้างมาก (majority rule)

แต่การใช้หลักเสียงข้างมากอย่างเดียวจะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากไปได้ประชาธิปไตย

จึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของเสียงข้างน้อย (minority rights)ด้วยเพราะประชาธิปไตยมิใช่

ระบอบการปกครองแบบพวกมากลากไปหรือระบอบพวกมากเป็นใหญ่เสียงข้างมากจึงต้องรับฟัง

และเคารพเสียงข้างน้อยด้วย

หลักประชาธิปไตยทั้งสามประการนี้คือหนึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการ

ปกครองโดยประชาชนสองหลักสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาคและสามหลักการ

ปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยคือความหมายและหลักการพื้นฐานของ

“ประชาธิปไตย”ประชาชนชาติใดที่ต้องการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะต้องนำหลักการ

ดังกล่าวนี้มาเขียนเป็นกติกาเพื่อใช้ในการปกครองตนเองของประชาชนกติกานี้ก็คือ

รัฐธรรมนูญนั่นเอง



ประชาธิปไตยคือการปกครองโดย“กติกา”ที่มาจากประชาชน

ทำไมฟุตบอลจึงแข่งขันกันได้ทั้งๆที่เป็นเรื่องของคนสองกลุ่มที่มีผลประโยชน์สวนทาง

กันอย่างสิ้นเชิงทีมฟุตบอลทั้งสองทีมต่างก็ต้องการชนะแต่ทีมที่ชนะจะมีได้แค่ทีมเดียวมีความ

ขัดแย้งกันขนาดนี้ทำไมจึงแข่งขันกันได้?คำตอบคือเพราะฟุตบอลมี“กติกา”ในการแข่งขัน

จะขัดแย้งแข่งขันกันขนาดไหนก็ต้องว่ากันไปตามกติกาทุกๆ4ปีคนทุกชาติทุกภาษามาแข่งขัน

ฟุตบอลโลกกันได้นักบอลไม่ว่าจะมีค่าตัวสูงแค่ไหนหรือไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวเมื่ออยู่ใน

สนามนักบอลทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมใต้กติกาเดียวกันใครทำผิดกติกาก็มีสิทธิได้ใบเหลืองหรือ

ใบแดงอย่างเสมอกันประเทศร่ำรวยแค่ไหนหรือยากจนเพียงไรเมื่ออยู่ในสนามทุกทีมล้วนมีสิทธิ



250 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 5

 

ตกรอบได้เหมือนๆกัน“การเลือกตั้ง”ก็เป็นเช่นเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลทุกเขตเลือกตั้ง

ผู้สมัครทุกคนอยากชนะการเลือกตั้งพรรคการเมืองทุกพรรคก็อยากชนะการเลือกตั้งผล

ประโยชน์ของผู้สมัครและพรรคการเมืองจึงขัดแย้งกันแต่การเลือกตั้งจะดำเนินไปได้โดยไม่มี

ปัญหาแต่ประการใดถ้าทุกฝ่ายเคารพ“กติกา”นี่คือเรื่องของการปกครองในระบอบ

“ประชาธิปไตย”ที่ต้องใช้“กติกา”ในการอยู่ร่วมกันประชาชนเห็นแตกต่างกันหรือมีประโยชน์

ขัดแย้งกันได้หรือเลือกพรรคการเมืองต่างกันได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดถ้ามี“กติกา”และใช้

“กติกา”ในการตัดสินปัญหาความขัดแย้งประชาชนถึงแม้จะแตกต่างแต่จะอยู่ร่วมกันได้และ

“ปกครองตนเอง”กันได้ภายใต้“กติกา”

ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องใช้“กติกา”ในการปกครองการปกครองโดย“กติกา”ก็คือ

การปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)หรือที่เรียกว่า“นิติรัฐ”ซึ่งหมายถึงรัฐที่

ปกครองโดยกติกามิใช่ปกครองโดยอำเภอใจหรือใช้กำลังโดยทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กติกา

หรือกฎหมายอย่างเสมอกันรัฐบาลก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและจะมีอำนาจกระทำการใดที่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นและเนื่องจาก

ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนกฎหมายที่ใช้ในการปกครองจึงต้องมาจาก

ประชาชน กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจึงมิใช่คำสั่งของผู้มีอำนาจหากเป็นการตกลงกัน

ของประชาชนว่าจะอยู่ร่วมกันโดยมีกติกาอย่างไรและโดยเหตุที่ในรัฐสมัยใหม่ประชาชนมีเป็น

จำนวนมากจนไม่สามารถจะไปออกกฎหมายด้วยตนเองโดยตรงได้การออกกฎหมายจึงทำโดย

ผ่านผู้แทนและนี่เองคืออำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร“สภา”ของ“ผู้แทนราษฎร”ที่

“ราษฎร”ได้เลือกเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนตนเอง

ในระบอบประชาธิปไตยอำนาจของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารจึงมาจากกฎหมายที่ตราขึ้นมา

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากประชาชนถ้าหากรัฐบาลละเมิดกฎหมายหรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายฝ่ายตุลาการหรือศาลจะเป็นผู้ใช้อำนาจตีความกฎหมายในการตัดสินเพื่อควบคุม

การใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายที่มาจากประชาชนและนี่คือหลักการแบ่งแยกอำนาจของ

ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ (ตรากฎหมาย)

อำนาจบริหาร(ใช้กฎหมาย)และอำนาจตุลาการ(ตีความกฎหมาย)เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ

และถ่วงดุลอำนาจ(checks&balances)มิให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจหากต้องใช้

ภายใต้กฎหมายหรือกติกาที่มาจากประชาชน

ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะต้องนำหลักการทั้งหลายเหล่านี้มาบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายของ

กฎหมายที่กำหนดว่ากฎหมายหรือกติกาที่ใช้ในการปกครองจะบัญญัติออกมาโดยกระบวนการ

อย่างไรทั้งจะต้องมีการกำหนดระบบและรูปแบบที่ใช้ในการปกครองพร้อมกับมีการประกันสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน

รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจึงมีฐานะเป็นสัญญาประชาคมของคนในชาติที่ตกลง

กันว่าจะปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยใช้กติกาตามที่ตกลงกันไว้ในรัฐธรรมนูญและ

นี่คือความหมายของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย



เอกสารป
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ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ประชาชนจะต้องเป็น
“พลเมือง”ตามระบอบประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบ“ประชาธิปไตย”ไม่เพียงแต่จะต้องมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่จะ

กำหนดรูปแบบหรือระบบที่ใช้ในการปกครองประเทศภายใต้หลักการดังที่ได้กล่าวมาเท่านั้น

สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือคนหรือประชาชน–ผู้ซึ่งเป็น“เจ้าของประเทศ”ที่มีสิทธิ

เสรีภาพในประเทศอย่างเสมอภาคกัน–จะต้องมีความสามารถในการปกครองกันเองระบอบ

ประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชนหรือการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองจึง

จะประสบความสำเร็จได้

“พลเมือง”ของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับ“พลเมือง”ของการปกครองระบอบ

อื่น“พลเมือง”ของการปกครองระบอบอื่นจะมีคุณสมบัติอย่างไรจะขึ้นอยู่กับอำเภอใจของผู้เป็น

เจ้าของอำนาจของประเทศจะกำหนดให้เป็นขณะที่“พลเมือง”ของระบอบประชาธิปไตยจะเป็น

เจ้าของประเทศ“พลเมือง”ของระบอบประชาธิปไตยจึงมีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิตและมี

สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันแต่ถ้าทุกคนต่างใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยไม่รับผิดชอบไม่คำนึง

ถึงสิทธิของเจ้าของประเทศคนอื่นไม่คำนึงถึงส่วนรวมหรือเห็นแต่ประโยชน์ของตนเองสังคม

ก็ย่อมเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีแต่ปัญหาและประชาธิปไตยหรือ“การปกครองตนเองของ

ประชาชน”ก็ย่อมไปไม่รอดเพราะประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอำเภอใจหรือใคร

อยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวมอิสรภาพของ“พลเมือง”จึงมิใช่อิสรภาพตามอำเภอ

ใจหากเป็นอิสรภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม

“ความเป็นพลเมือง”(citizenship)ของระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการเป็นสมาชิก

ของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู่กับความรับชอบและมีสิทธิเสรีภาพควบคู่กับหน้าที่ โดยมี

ความสามารถในการยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันพร้อมทั้งมีส่วนร่วม

ต่อความเป็นไปและการแก้ปัญหาของสังคมของตนเอง3

ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอาจมีการให้น้ำหนักคุณสมบัติของ“ความเป็น

พลเมือง”ที่แตกต่างกันบ้าง4แต่โดยสรุปแล้ว“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยประกอบไป

ด้วยลักษณะหกประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้สองเคารพสิทธิ

ผูอ้ืน่สามเคารพความแตกตา่งสี ่เคารพหลกัความเสมอภาคหา้ เคารพกตกิาและหก มสีว่นรว่ม

แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไปดังนี้

(1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ –ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่

ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็น

 3CivicEducation:PracticalGuidanceNote,UnitedNationsDevelopmentProgrammeBureaufor

DevelopmentPolicy,DemocraticGovernanceGroup,2004,p.5;BryanS.Turner,“Contemporary

problemsinthetheoryofcitizenship”,Citizenship and Social Theory,2000.
 4CivicEducationStudy,InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement

(IEA),1999.
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เจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมี

สิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเองทำนองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้าน

ของตนระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพและทำให้ประชาชนมี

อิสรภาพคือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไทคือ

เป็นอิสระชนที่รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ไม่ยอมตนอยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจ

หรือภายใต้“ระบบอุปถัมภ์”ของผู้ใดเด็กจะกลายเป็น“ผู้ใหญ่”และเป็น“พลเมือง”

หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้

(2) เคารพสิทธิผู้อื่น –ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมี

สิทธิเสรีภาพแต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพโดยคำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือ

เอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่สนใจ

ว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะทำให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพที่กระทบกระทั่ง

กันจนกระทั่งไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น

อนาธิปไตยเพราะทุกคนเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นใหญ่สุดท้ายประเทศชาติ

ย่อมจะไปไม่รอดการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงจำเป็นต้องมีขอบเขต 

คือใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น“พลเมือง”ในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของ

ตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550

มาตรา28วรรคหนึ่งจึงบัญญัติว่า“บุคคลย่อมใช้ ... สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ...”
5

  (3) เคารพความแตกต่าง –เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงมีเสรีภาพ

ในประเทศของตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและ

ยอมรับความหลากหลายของประชาชนประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การเลือกอาชีพวิถีชีวิตความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองดังนั้น

เพื่อมิให้ความแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยก“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตย

จึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกันเพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกัน

ได้ ถึงแม้จะแตกต่างกันและจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจาก

ตนเองถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่จะต้องยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือมีความ

คิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้และต้องยอมรับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าทำไม

เขาถึงเชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเราและไม่ต้องพยายามไปบังคับให้คนอื่นมาคิด

เหมือนเรา“พลเมือง”จึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ถึงแม้จะเลือกพรรคการเมือง

คนละพรรคหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกันก็ตาม

 5ข้อความโดยครบถ้วนคือ“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”

ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับมาตรา28วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
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   (4) เคารพหลักความเสมอภาค–อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนทุกคน

ประชาชนทุกคนจึงเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเมื่อเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนจึงมี

ส่วนในประเทศอย่างเท่าๆกันดังนั้นประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะร่ำรวย

หรือยากจนไม่ว่าจะจบดอกเตอร์หรือจบป.4ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็น

เจ้านายหรือเป็นลูกน้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่างโดยทุกคนล้วนแต่

เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศดังนั้น“พลเมือง”จึงต้องเคารพหลัก

ความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกันคือเห็นคนเป็นแนวระนาบ 

(horizontal)เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่นและเห็นคนอื่นเท่าเทียมกับตนไม่ว่าจะยากดี

มีจนทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันถึงแม้จะมี

การพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบ

อำนาจนิยมในระบอบเผด็จการหรือสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็น

แนวดิ่ง(vertical)ที่ประชาชนไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมไม่ใช่อิสระชนและมองเห็น

คนเป็นแนวดิ่งมีคนที่อยู่สูงกว่าและมีคนที่อยู่ต่ำกว่าโดยจะยอม คนที่อยู่สูงกว่าแต่

จะ เหยียดคนที่อยู่ต่ำกว่าซึ่งมิใช่ลักษณะของ“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตย

  (5) เคารพกติกา–ประชาธิปไตยต้องใช้กติกาหรือกฎหมายในการปกครองไม่ใช่ 

อำเภอใจหรือ ใช้กำลังโดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้นแต่ถึงแม้จะมี

กฎหมายหรือมีกติกาแต่หากว่าประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาก็หามี

ประโยชน์อันใดไม่ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อมี

“พลเมือง”ที่เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกา“พลเมือง”จึงต้อง

เคารพ“กติกา”ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยและ

ใช้กติกาในการแก้ไขไม่เล่นนอกกติกาและไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง

   (6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม–สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง 

โดยตัวของมันเองที่สังคมแย่ลงไปทุกวันนี้เป็นเพราะการกระทำของคนในทางกลับ

กันสังคมก็ย่อมจะดีขึ้นได้ด้วยการกระทำของคนในสังคม“พลเมือง”ในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงเป็นผู้ที่ตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมและรับผิด

ชอบต่อการกระทำของตน“พลเมือง”จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามอำเภอใจแล้ว

ทำให้สังคมเสื่อมหรือเลวร้ายลงไปหากเป็นผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยตระหนักอยู่เสมอ

ว่าการกระทำใดๆของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม“พลเมือง”จึงต้องรับผิด

ชอบต่อสังคมและมองตนเองเชื่อมโยงกับสังคมเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นโดยเริ่มต้นที่ตนเองคือร่วมแก้ปัญหาด้วยการ

ไม่ก่อปัญหาและลงมือทำด้วยตนเองไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องคนอื่นหรือเรียกร้องแต่

รัฐบาลให้แก้ปัญหาแล้วตนเองก็ก่อปัญหานั้นต่อไป
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คุณสมบัติของ“พลเมือง”ทั้งหกประการนี้เราสามารถสรุปให้สั้นลงได้เหลือสามประการ

คือหนึ่งเคารพผู้อื่น–เคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างเคารพหลักความเสมอภาคสอง

เคารพกติกาและสามมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองเมื่อ

ประชาชนเป็น“พลเมือง”ก็จะเปลี่ยนจากภาระหรือปัญหากลายเป็นพละของเมืองหรือ

กำลังของเมืองปัญหาทุกอย่างของสังคมก็จะแก้ไขได้สังคมก็จะเข้มแข็งและประชาธิปไตยก็จะ

ประสบความสำเร็จ



ประชาธิปไตยไม่ใช่กฎธรรมชาติจึงต้องมีการฝึกฝนคนให้เป็น
“พลเมือง” :การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (C iv ic
Education)และตัวอย่างวิธีการจากต่างประเทศ

ประชาธิปไตยไม่ใช่กฎธรรมชาติความเสมอภาคเท่าเทียมก็ไม่ใช่กฎธรรมชาติกฎ

ธรรมชาติคือปลาใหญ่กินปลาน้อยผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้ชนะผู้อ่อนแอย่อมพ่ายแพ้การใช้

กำลังตัดสินปัญหาต่างหากที่เป็นกฎธรรมชาติประชาธิปไตย–ซึ่งเป็นเรื่องของอารยะชน

ที่ต้องการจะไปให้พ้นจากการตัดสินปัญหากันด้วยกำลัง–จึงเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติดังนั้นการ

เห็นคนเท่าเทียมกันการยอมรับในความแตกต่างการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและการรับ

ผิดชอบต่อสังคมอันเป็นลักษณะของ“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวมาจึงไม่ใช่

เรื่องที่จะเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติหากจะต้องมีการเรียนรู้ และ ฝึกฝน ความเป็น

“พลเมือง”จึงจะเกิดขึ้นมาได้

 11 

การกระท า ของคนในสงัคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นผูท่ี้ตระหนกัว่าตนเองเป็น 
สมาชิกคนหน่ึงของสังคม และรับผดิชอบต่อการกระท าของตน “พลเมือง” จึงไมใ่ช่คนท่ีใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ตามอ าเภอใจ แลว้ท าใหส้งัคม เส่ือม หรือเลวร้ายลงไป หากเป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยตระหนกัอยูเ่สมอ
ว่าการกระท าใดๆ ของตนเองยอ่มมีผลต่อสงัคมและส่วนรวม “พลเมือง” จึงตอ้งรับผดิชอบต่อสงัคม และ
มองตนเองเช่ือมโยงกบัสงัคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหานั้น
โดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง คือร่วม แก้ปัญหา ดว้ยการ ไม่ก่อปัญหา และลงมือท าดว้ยตนเอง ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้อง
คนอ่ืน หรือเรียกร้องแต่รัฐบาลใหแ้กปั้ญหา แลว้ตนเองกก่็อปัญหานั้นต่อไป 

 

 
 

 
คุณสมบติัของ “พลเมือง” ทั้งหกประการน้ี เราสามารถสรุปใหส้ั้นลงไดเ้หลือสามประการคือ 

หนึ่ง เคารพผูอ่ื้น – เคารพสิทธิผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค สอง เคารพกติกา และ 
สาม มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมโดยแกปั้ญหาโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง เมื่อประชาชนเป็น “พลเมือง” ก็จะ
เปล่ียนจาก ภาระ หรือ ปัญหา กลายเป็น พละ ของ เมือง หรือ ก าลงัของเมือง ปัญหาทุกอยา่งของสงัคมก็จะ
แกไ้ขได ้สงัคมกจ็ะเขม้แข็ง และประชาธิปไตยก็จะประสบความส าเร็จ 
 

 
 
 

รับผิดชอบตนเอง
และพึ่งตนเองได ้

 
 

 

เคารพหลกั
ความเสมอภาค 

รับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม 

เคารพกติกา
หรือกฎหมาย เคารพความ

แตกต่าง 

เคารพสิทธิ
ผูอ้ื่น 

พลเมือง 

เป็นเจา้ของชีวิตตนเอง ไม่อยูใ่ตก้าร
ครอบง าหรือความอุปถมัภ์ของใคร และ
ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยมีความรับผดิชอบ

สังคม 

ตระหนกัว่าตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
สังคม และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
โดยไม่ก่อปัญหา และลงมือดว้ยตนเอง 

ยอมรับความแตกต่าง
และเคารพผูอ้ื่นที่
แตกต่างจากตนเอง 

เคารพกติกา เคารพ
กฎหมาย ไม่ใชก้  าลงั

แกปั้ญหา และยอมรับผล
ของการละเมิดกติกา  

เห็นคนเท่าเทียมกนั 
โดยมองคนเป็นแนว
ระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง 

ไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ของตน ไปละเมิด
สิทธิเสรีภาพผูอ้ื่น 
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ประเทศทั้งหลายที่เคยล้มเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วดังเช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมันดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถประสบความสำเร็จ

กับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในทุกวันนี้ได้ก็เพราะประเทศเหล่านี้ได้ตระหนักว่า

ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองและคนไม่ได้มีความสามารถขึ้นมาได้เองในการปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตยประเทศเหล่านี้จึงมีสิ่งที่เรียกว่าCivicEducationซึ่งผู้เขียนขอแปลเป็น

ไทยว่า“การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”6เพื่อสอนและฝึกฝนคนของเขาให้เป็นพลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยโดยเริ่มสอนกันตั้งแต่เด็กๆโดยเริ่มกันตั้งตั้งแต่ชั้นอนุบาลและ

ชั้นประถมต่อเนื่องไปจนจบชั้นมัธยมปลายโดยหลายประเทศก็มีการเรียนไปถึงในระดับ

มหาวิทยาลัยด้วย7

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างวิธีการของ“การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงความหมายของ“การศึกษาเพื่อสร้าง

ความเป็นพลเมือง”ได้มากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันสิ่งแรกที่เด็กจะต้อง

เรียนในโรงเรียนอนุบาล คือเมื่อมีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะกัน ห้ามตีกันเมื่อมีการ

ทะเลาะกันครูจะจับแยกกันทันทีและจะให้เรียนรู้กติกาพื้นฐานประการแรกของการอยู่ร่วมกันใน

สังคมตามระบอบประชาธิปไตยคือถ้าขัดแย้งกันห้ามใช้ความรุนแรง

เมื่อขึ้นชั้นประถมเด็กจะเรียนรู้เรื่องของความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่กำกับการใช้สิทธิ

เสรีภาพโดยจะถูกฝึกฝนให้รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบต่อผู้อื่นและรับผิดชอบต่อสังคม 

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่ต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นและทำสิ่งใด

จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็อยู่ที่การกระทำ

ของคนในสังคมเด็กในประเทศที่มี“การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”จึงมีสิทธิเสรีภาพมาก

ขึน้ตามวยัทีโ่ตขึน้พรอ้มๆกบัมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ตามไปดว้ยและไมใ่ชเ่รยีนรูแ้ต่การแขง่ขนั 

(competition)แต่จะต้องเรียนรู้เรื่องการประนีประนอม (compromise)และ การทำงาน

ร่วมกับคนอื่น (cooperation)เพราะประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงต้องสอนให้เด็ก

เรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งเรียนรู้ที่จะตกลงกันและเรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เครื่องมือหรือ วิธีการที่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันใช้ในการสร้าง

จิตสำนึกของความเป็นพลเมืองให้กับเด็กนักเรียนคือการให้นักเรียนได้ออกไปสัมผัสกับปัญหา

ต่างๆ ของชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนและให้ตั้งคำถามว่าได้พบเห็นปัญหาอะไรบ้างจากนั้นจะ

ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

 6ผู้เขียนเคยใช้คำว่า“การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”เนื่องจากต้องการให้ช่วยกัน“สร้าง”พลเมืองแต่ความจริง

แล้ว“การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”จะตรงกับความหมายCivicEducationในภาษาอังกฤษมากกว่าและ

เห็นว่าในขณะนี้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรในวงการการศึกษาของประเทศไทยได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ขึ้น

มามากแล้วจึงขอเปลี่ยนมาใช้คำว่า“การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”เพื่อให้ถูกต้องตรงกับความหมายที่แท้

จริง

 7ยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาดูCivicEducationofUndergraduatesinUnitedStates

ResearchUniversities,ElizabethHollander,2009,TischCollegeofCitizenshipandPublicService,Tufts

University.
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หาสาเหตุและเสนอ โครงงานของกลุ่มในการลงมือแก้ปัญหาโดยครูจะดูแลแนะนำและให้คำ

ปรึกษาในการทำโครงงานให้เหมาะสมกับระดับอายุและชั้นเรียนวิธีการนี้จะทำให้เด็กนักเรียน

ได้เริ่มมองออกไปจากตนเองไปสู่คนอื่นได้สัมผัสความเป็นจริงที่อยู่รอบๆตัวเห็นตนเองเป็น

ส่วนหนึ่งของปัญหาและเชื่อมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยกระบวนการกลุ่มจะทำให้

เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างเคารพสิทธิและรู้จักที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นสำหรับ

การลงมือปฏิบัติจะทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพัฒนาไปสู่การเป็น

“พลเมือง”ที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมกระบวนการนี้ในอเมริกาและประเทศเยอรมันเริ่มต้น

ตั้งแต่ชั้นประถมตอนปลายหรือมัธยมต้นและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชาชน

ของเขาให้เป็น“พลเมือง”

เมื่อเริ่มต้นเป็นพลเมืองแล้วก็จะเริ่มเรียนเรื่องการเมืองการปกครองอย่างจริงจังในชั้น

มัธยมโดยมัธยมต้นจะเรียนเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์

การเมืองมัธยมปลายจะเรียนเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองโดยกฎหมายนักเรียน

มัธยมปลายต้องเข้าใจเรื่องหลักการของประชาธิปไตยการปกครองโดยกฎหมายคืออะไรทำไม

ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการการตรวจสอบถ่วงดุลกันในระบอบ

ประชาธิปไตยคืออะไรประชาชนอยู่ตรงไหนรวมทั้งเข้าใจระบบการเมืองและการเลือกตั้งของ

ประเทศของตนเองตามสมควร

เมื่อจบมัธยมปลายอายุ18ปีมีสิทธิเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้จึงได้

รบัการฝกึฝนใหเ้ปน็“พลเมอืง”แลว้โดยเปน็“พลเมอืง”ทีเ่หน็คนเทา่เทยีมยอมรบัความแตกตา่ง

เคารพสทิธผิูอ้ืน่รบัผดิชอบตอ่สงัคมและพรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่มในระบอบประชาธปิไตยอยา่งเตม็ตวั

เมื่อไปเลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิอย่างที่เป็น“พลเมือง”คือไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจหรืออิทธิพลใด

ถ้าไปรับราชการก็จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เป็น“พลเมือง”ที่เสมอกันกับประชาชนคนอื่นๆและเป็น

ผู้ทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมิใช่เจ้านายประชาชนถ้าไปเป็นทหารหรือตำรวจ

ก็จะเข้าใจว่าตนเองเป็น“พลเมืองในเครื่องแบบ”(citizeninuniform)ทหารก็จะไม่ยึดอำนาจ

ไม่ฉีกรัฐธรรมนูญตำรวจก็จะเป็นผู้“พิทักษ์สันติราษฎร์”ที่ทำหน้าที่รักษากฎหมายโดยเคารพ

สิทธิของประชาชนและปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอกันถ้าไปเป็นนักการเมืองก็เข้าใจว่า

ประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมายคืออะไรบทบาทของผู้แทนปวงชนคืออะไรและจะมี

ศกัดิศ์รีมอีสิรภาพมคีวามเสมอภาคจงึไมย่อมขายตวัหรอืยอมใหพ้รรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืง

ที่มีตำแหน่งใหญ่กว่ามาครอบงำ

นอกจากจะมีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ในโรงเรียนแล้วในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศเยอรมันยังมีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนหรือการ

ศึกษานอกระบบเพื่อให้มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Civic 

Education)ด้วยโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรเอกชนรวมทั้งพรรคการเมืองมี

บทบาทอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ทั้งยังมีการศึกษาทางการเมือง (Political Education)ให้แก่

ประชาชนโดยมีหลักสูตรวิชาเรื่องการเมืองการปกครองรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพการเลือกตั้ง

เป็นต้นเพื่อให้“พลเมือง”ที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้อีกด้วย
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การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่นี้จะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเพราะถ้ามีเฉพาะแต่การศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมืองให้กับเด็กรุ่นใหม่ในโรงเรียนผู้ใหญ่หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผ่านโรงเรียนมาแล้วก็จะ

ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อเปลี่ยนตนเองให้เป็นพลเมืองได้เลยทุกประเทศที่เริ่มมีการศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมืองจึงมีการดำเนินการไปพร้อมกันทั้งกับเด็กในโรงเรียนซึ่งเป็นการมุ่งไปที่การ

สร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองและกับผู้ใหญ่ที่ผ่านโรงเรียนมาแล้วด้วย

นี่คือหลักการและตัวอย่างของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตย

ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันถึงแม้ว่าบางทีระบบจะมีปัญหาและ

บ่อยครั้งที่คนก็มีปัญหาแต่คนส่วนใหญ่ ที่เป็นพลเมืองก็จะช่วยแก้ไขปัญหากันไปได้ตาม

วิถีทางประชาธิปไตยและตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน



ถ้าประชาชนเป็น“พลเมือง”จะเกิด“สังคมพลเมือง”(Civil
Society)และประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองโดยประชาชน
อย่างแท้จริง

ถ้าประชาชนเป็น“พลเมือง”ประชาธิปไตยถึงแม้จะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน

(RepresentativeDemocracy)คือประชาชนมิได้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงแต่ใช้โดยผ่านการ

เลือกผู้แทนแต่ก็ยังคงเป็นการปกครองโดยประชาชนมิใช่การปกครองโดยผู้แทนหรือ

ปกครองโดยนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเพราะประชาชนที่เป็น“พลเมือง”จะเป็นอิสระ

ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือการกะเกณฑ์ของนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจคนใดประชาธิปไตย

ของประเทศที่มีพลเมืองจึงยังเป็นประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชนมิใช่ปกครอง

โดยนักการเมือง

ตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษในตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสิ้นสุดลงนั้นวินสตัน

เชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนอังกฤษนิยมชมชอบมากเพราะทำให้อังกฤษชนะเยอรมันแต่

ทั้งๆที่เชอร์ชิลมีอำนาจมากและคนนิยมมากแต่คนอังกฤษก็ไม่เลือกเชอร์ชิลให้กลับมาเป็น

นายกรัฐมนตรีเพราะรู้ว่าเชอร์ชิลไม่เหมาะกับการบริหารประเทศในยุคหลังสงครามหรือใน

สหรัฐอเมริกาถ้าประธานาธิบดีมาจากพรรครีพับลิกันและพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากใน

สภาผู้แทนราษฎรแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีบริหารประเทศไม่ดีถึงเวลาเลือกตั้งส.ส.

ซึ่งสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งทุกๆสองปี8ประชาชนจะเลือกส.ส.พรรคเดโมแครตให้เข้าไป

ถ่วงดุลกับพรรครีพับลิกันในทางกลับกันสมมติว่าประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันบริหาร

ประเทศดีแต่พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างน้อยในสภาคองเกรสประชาชนก็จะเลือกส.ส.ของพรรค

รีพับลิกันเข้าสภาคองเกรสไปให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของประธานาธิบดีนี่คือ

ตัวอย่างของการปกครองโดยประชาชนที่ประชาชนใช้พรรคการเมืองและนักการเมืองมิใช่ถูก

 8ส.ส.ของสหรัฐอเมริกามีวาระ4ปีแต่จะมีการเลือกตั้งที่ละครึ่งหนึ่งทุกๆ2ปี
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นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใช้นี่คือการเมืองของพลเมืองที่จะมีได้ก็แต่ในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มี“พลเมือง”เท่านั้น

เมื่อประชาชนในสังคมใดเป็น“พลเมือง”มากถึงจำนวนหนึ่ง(CriticalMass)9สังคมนั้น

ก็จะกลายเป็นCivilSocietyหรือสังคมที่ประกอบด้วย“พลเมือง”ที่เอาใจใส่ในความเป็นไปและ

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนปัญหาของสังคมและปัญหาของบ้านเมืองCivilSocietyนี้

เรามักจะแปลกันว่า“ประชาสังคม”แท้ที่จริงแล้วCivilSocietyก็คือ“สังคมพลเมือง”หรือ

สังคมที่ประกอบด้วย“พลเมือง”นั่นเอง

เมื่อเกิด“สังคมพลเมือง”ขึ้นมาแล้วสังคมก็จะเข้มแข็งในการถ่วงดุลกับอำนาจทั้งอำนาจ

ทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชนจะเข้มแข็งการปกครองท้องถิ่น

จะเข้มแข็งชุมชนจะเข้มแข็งผู้บริโภคจะเข้มแข็งประชาชนจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาศีลธรรมปัญหาจราจรหรือ

ปัญหาอื่นๆทั้งหลายก็จะคลี่คลายแก้ไขไปได้แทบทั้งหมด10เพราะสังคมจะไม่รอคอยหรือ

เรียกร้องให้รัฐบาลหรือให้ส.ส.มาแก้ไขให้แต่อย่างเดียวอีกต่อไปแต่จะช่วยกันแก้ไขทั้งสังคม

ใครอยู่ชุมชนใดใครอยู่ภาคส่วนไหนก็จะช่วยกันแก้ไขในส่วนของตนเอง



“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยมิ ใช่แค่“พลเมืองของ
ประเทศ”แต่ต้องเป็น“พลเมืองโลก”ด้วย

“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในทุกๆระดับอยู่ใน

ครอบครัวก็เป็น“พลเมืองของครอบครัว”อยู่ในชุมชนก็เป็น“พลเมืองของชุมชน”อยู่ในโรงเรียน

ก็เป็น“พลเมืองของโรงเรียน”อยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็น“พลเมืองของมหาวิทยาลัย”อยู่ใน

ประเทศหรือในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศก็เป็น“พลเมืองของประเทศ”และใน

การเป็น“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยนั้นมิได้สิ้นสุดแค่การเป็นพลเมืองของประเทศตามที่

คนจำนวนมากเข้าใจเท่านั้นเพราะทุกประเทศก็ต้องสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศ

เพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในโลกและปัญหาของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้าง

สันติภาพถาวรปัญหาทรัพยากรปัญหาโลกร้อนจำเป็นที่ทุกประเทศในโลกต้องช่วยกันแก้ไข

“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเป็น“พลเมืองโลก”(worldcitizen)ด้วยจึงจะเกิด

การร่วมกันแก้ปัญหาของมนุษยชาติและเกิดสันติภาพถาวรขึ้นมาได้อย่างแท้จริง

 9 ApproachestoCivicEducation:LessonsLearned,OfficeofDemocracyandGovernance,2002.

CriticalMassนี้มีจำนวนเท่าใดจึงจะเกิดCivilSocietyแต่ละสังคมอาจจะไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่

ประมาณหนึ่งในสี่หรือ25เปอร์เซ็นต์ของประชากร
 10แม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนUNDPเห็นว่าCivicEducationเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ในการแก้ปัญหาความยากจน,CivicEducation,p.6.
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ประเทศเยอรมันนั้นได้สร้าง“พลเมือง”ที่เป็น“พลเมืองโลก”มาตั้งแต่เริ่มมี“การศึกษา

เพื่อความเป็นพลเมือง”หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะประเทศเยอรมันเป็นผู้ก่อสงครามโลก

ทั้งสองครั้งจึงต้องสร้าง“พลเมือง”ที่เป็น“พลเมืองโลก”เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศ

เยอรมันจะไม่ก่อสงครามขึ้นมาอีกขณะที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งมาตื่นตัวสร้าง“พลเมือง”ที่เป็น

“พลเมืองโลก”หลังเหตุการณ์9/11มานี้เองเพราะสหรัฐอเมริกาได้เริ่มตระหนักว่าการเป็น

มหาอำนาจทางการทหารและใช้กำลังตัดสินปัญหากับประเทศอื่นๆไม่สามารถทำให้สหรัฐอเมริกา

อยู่ได้โดยสงบสุขในโลกนี้



ความล้มเหลวของประชาธิปไตยหากไร้พลเมือง

ในทางกลับกันประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มิได้ทำให้ประชาชนเป็น

พลเมืองหรือไม่มี“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”ประชาธิปไตยก็จะล้มเหลวและเต็มไปด้วย

อุปสรรคปัญหาโดยมีรูปแบบหรือลักษณะของปัญหาอย่างน้อยสามประการดังต่อไปนี้

ประการที่หนึ่งเกิดชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนมิใช่ผู้ปกครอง

ที่แท้จริงหากเป็นแต่เพียงความชอบธรรมให้กับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งและประชาชนหาได้มี

อิสรภาพหรือจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไม่หากเป็นแต่ผู้อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของชนชั้น

ปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ประการที่สองเกิดการแตกแยกกันในสังคมเพราะประชาชนไม่ยอมรับความแตกต่างและ

ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันความเห็นที่ต่างกันจึงนำไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งและ

แบ่งเป็นฝักฝ่ายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมหรือชุมชนหรือ

ครอบครัวแตกแยกกันประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของพวกและการแบ่งข้างไม่ฟังซึ่งกันและ

กันและถ้าขัดแย้งกันมากแล้วมิได้ตัดสินกันด้วยความจริงกติกาและกระบวนการยุติธรรมใน

ที่สุดก็จะนำไปสู่ความรุนแรงและเหตุการณ์นองเลือดหรืออย่างเลวร้ายที่สุดคือเกิด

สงครามกลางเมือง

ประการที่สามหรือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนองเลือดประชาธิปไตยที่ไร้พลเมืองก็จะ

เป็นประชาธิปไตยที่ใช้สิทธิเสรีภาพกันตามอำเภอใจทุกคนอ้างแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองแต่

ไม่มีใครพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใครอยากทำอะไรก็ทำไม่เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ทำให้สังคมดีขึ้นหรือเลวลงสิทธิเสรีภาพก็จะนำไปสู่ความเสื่อมทรามของสังคมในที่สุด

ประเทศไทยในขณะนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาหมดทั้งสามประการที่กล่าวมาเพราะประเทศ

ไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่มี“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”แต่อย่างใด

ประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงล้มเหลวเช่นเดียวกับที่ล้มเหลวในประเทศส่วนใหญ่ในทวีป

แอฟริกาในอเมริกาใต้และในเอเชียที่ไม่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
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ปัญหาเรื่องการสอนวิชา“หน้าที่พลเมือง”ในประเทศไทย

ที่จริงแล้วหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นายปรีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎร

(อ่านว่าคณะ–ราด–สะ–ดอน)ฝ่ายพลเรือนได้พยายามจะดำเนินการเรื่องการศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมืองโดยการก่อตั้ง“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”ขึ้นมาในวันที่27

มิถุนายน2477เพื่อที่จะ“ประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองให้แก่พลเมืองให้

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”11แต่ในครั้งนั้นก็ยังมิได้มีการดำเนินการในระดับโรงเรียนและเมื่อเกิด

รัฐประหารในปี2490บ้านเมืองก็เข้าสู่ยุคเผด็จการการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของประเทศ

ไทยจึงต้องยุติลงไป

อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ.2503กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีหลักสูตร“วิชาหน้าที่

พลเมือง”สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้จนถึงปีพ.ศ.2521จึงได้

มีการยุบ“วิชาหน้าที่พลเมือง”ให้ไปอยู่กับ“กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต”สำหรับหลักสูตร

ระดับประถมศึกษาและยุบให้ไปอยู่กับ“กลุ่มสังคมศึกษา”สำหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

“วิชาหน้าที่พลเมือง”จึงถูกลดความสำคัญจากการเป็นวิชาเฉพาะกลายเป็นสาระการเรียนรู้เพียง

หนึ่งสาระมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยจึงไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการเรียนการสอนเรื่อง“ความเป็น

พลเมือง”แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้พิจารณาในเนื้อหาหลักสูตรแล้ว“วิชาหน้าที่พลเมือง”ในช่วงปี

พ.ศ.2503–2521ไม่เหมือนกับ“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”หรือCivicEducation

ที่ได้กล่าวมาเพราะ“วิชาหน้าที่พลเมือง”ที่เคยมีจะปลูกฝังให้ประชาชนต้องทำเพราะเป็น

หน้าที่ซึ่งไม่เหมือนกันกับ“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”ตามระบอบประชาธิปไตย

ที่“พลเมือง”จะทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจหรือทำด้วยจิตสำนึกไม่ได้ทำหน้าที่เพราะถูกบังคับ

นอกจากนี้“วิชาหน้าที่พลเมือง”ในอดีตยังค่อนข้างมุ่งไปในเรื่องหน้าที่ต่อ“ชาติ”หรือเป็น

เรื่อง“ชาตินิยม”โดยไม่ให้ความสำคัญกับรอบๆตัวหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของชุมชนของ

ตนเอง“การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”ตามระบอบประชาธิปไตยจะเริ่มต้นจากความรับผิดชอบ

ต่อผู้อื่นและต่อชุมชนของตนเองจากนั้นจึงนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติ

แต่อย่างไรก็ตามการมี“วิชาหน้าที่พลเมือง”ที่เป็นวิชาเฉพาะมิได้ไปรวมอยู่กับวิชาใดดังเช่นใน

ปัจจุบันอย่างน้อยยังทำให้คนไทยที่ผ่านการศึกษาในโรงเรียนในช่วงนั้นได้รับการปลูกฝังให้มีความ

ผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติในระดับหนึ่งหลังจากที่“วิชาหน้าที่พลเมือง”ถูกยุบไปรวม

กับวิชาอื่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2521มาจนถึงปัจจุบัน12จึงทำให้มีปัญหามากขึ้น

 11คำกล่าวในวันเปิด“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”(UniversityofMoralandPolitical

Sciences)ณวันที่27มิถุนายน2477ที่นายปรีดีเลือกวันที่27มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็น

ของราษฎรทั้งหลายเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก็นับว่ามีความหมายเป็นอย่างมาก
 12ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551“หน้าที่พลเมือง”อยู่ใน“กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม”โดยประกอบด้วย5สาระการเรียนรู้คือสาระที่1ศาสนาศีลธรรม

จริยธรรมสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมสาระที่3เศรษฐศาสตร์สาระที่4

ประวัติศาสตร์และสาระที่5ภูมิศาสตร์ซึ่งจะเห็นได้ว่า“หน้าที่พลเมือง”มีความสำคัญน้อยมาก
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สำหรับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรปัจจุบันคือหลักสูตรพ.ศ.2551ก็มุ่งเน้นไปที่“ความรู้”

เช่นม.1ต้องเรียนเรื่อง“หลักการเจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน”และ“การแบ่งอำนาจและการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้งสามฝ่าย

คือนิติบัญญัติบริหารตุลาการตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน”

เป็นต้น13ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากเกินไปและมากเกินไปสำหรับนักเรียนม.1ขณะที่เนื้อหาสาระที่ต้อง

เรียนในชั้นอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่ยากพอๆกันการเรียนเพื่อจะเป็น“พลเมือง”ของประเทศไทยจึง

เป็นเรื่องของ“ความรู้”ที่ยากเกินไปซึ่งไม่เพียงแต่สำหรับนักเรียนแต่สำหรับครูผู้สอนซึ่งส่วน

ใหญ่มิได้เรียนมาด้านนี้โดยตรงด้วยและจากการที่ผู้เขียนได้เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครูผู้สอน

วิชาหน้าที่พลเมืองในภาคต่างๆและจังหวัดต่างๆให้กับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ในช่วงเดือนพฤษภาคม–เดือนสิงหาคม2553ที่ผ่านมาผู้เขียนมีโอกาสได้ไปรับฟังปัญหาและ

ข้อคิดเห็นจากครูผู้สอนจากทั่วประเทศสิ่งที่เป็นข้อสรุปตรงกันทั้งประเทศคือเนื้อหาที่กำหนดไว้

ในสาระแกนกลางนั้นมากเกินไปและยากเกินไปมากการเรียน“วิชาหน้าที่พลเมือง”จึงเป็นวิชา

ที่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนและของครูและไม่ได้ผลแต่ประการใดในการสร้างพลเมือง

ทกุวนันีโ้รงเรยีนสว่นใหญใ่นประเทศไทยสอนแต่การแขง่ขนัแขง่ขนักนัเพือ่เขา้มหาวทิยาลยั

จนเด็กต้องไป“เรียนพิเศษ”กันตั้งแต่ชั้นอนุบาลครูจำนวนไม่น้อยก็มิได้สอนนักเรียนใน

ห้องเรียนอย่างเต็มที่เพราะจะเก็บไว้ไปสอนตอนเรียนพิเศษความจริงแล้วการแข่งขันมิใช่เรื่อง

เลวร้ายหากเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองแต่การสอนให้

แข่งขันกันแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สอนเรื่องความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจะนำมาซึ่ง

ความเห็นแก่ตัวเมื่อจบจากโรงเรียนมาเข้ามหาวิทยาลัยก็จะพบกับระบบการศึกษาแบบแยกส่วน	

เรียนทีละวิชาเรียนครบก็จบได้ไม่ได้เชื่อมโยงกับความเป็นไปนอกห้องเรียนแล้วก็มักจะสอนแต่

“ความรู้”ในตำราไม่ค่อยได้สอน“ความจริง”และความเป็นไปของสังคมระบบการศึกษาของ

ประเทศไทยตั้งแต่โรงเรียนจนมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสร้าง“พลเมือง”ที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมได้อย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อไม่มี“พลเมือง”ประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงล้มเหลวมาโดยตลอดประชาชนส่วน

ใหญ่มิได้เป็น“พลเมือง”ที่มีอิสรภาพหากอยู่ภายใต้“ระบบอุปถัมภ์”ของนักการเมืองที่มาจาก

การเลือกตั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองเป็นแนวดิ่งมิใช่แนวระนาบส.ส.

จะให้การอุปถัมภ์และประโยชน์แก่ประชาชนประชาชนก็เลือกส.ส.คนนั้นเป็นส.ส.เพื่อให้

ความอุปถัมภ์แก่ตนเองต่อไป“พรรคการเมือง”จึงมักจะมิใช่เครื่องมือของประชาชนในการสร้าง

เจตนารมณ์ทางการเมืองดังที่ควรจะเป็นหากเป็นที่รวมกันของ“ผู้อุปถัมภ์”ที่มาจากการเลือกตั้ง

การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์และตามมาด้วยเรื่องการถอนทุนและ

คอร์รัปชันสุดท้ายก็จบด้วยการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญถึงแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหา

ด้วยการไป“เผยแพร่ประชาธิปไตย”หรือ“สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย”ให้กับประชาชน

ในต่างจังหวัดแต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอดเพราะผู้ที่ไปเผยแพร่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือประชาธิปไตยและ

ไม่เข้าใจว่า“จิตสำนึกประชาธิปไตย”คืออะไร

 13ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551,น.68
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จิตสำนึกประชาธิปไตยก็คือความเป็น“พลเมือง”นั่นเองและความเป็น“พลเมือง”นี่เอง

คือรากฐานของประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มต้นทำอย่างจริงจังและทำให้คน

ไทยไม่มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเกิดปัญหามากมายในขณะนี้



การเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมือง:
บทเรียนจากประเทศเยอรมัน

หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปีพ.ศ.2488ด้วยความพ่ายแพ้ของประเทศ

เยอรมันประเทศสัมพันธมิตร4ประเทศที่ชนะสงครามคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและ

รัสเซียได้แยกประเทศเยอรมันออกเป็น4ส่วนและแบ่งกันครอบครองจนกระทั่ง4ปีให้หลัง

ประเทศฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสจึงได้

อนุญาตให้ประชาชนชาวเยอรมันในเขตยึดครองของตนมีสิทธิในการปกครองตนเองอีกครั้ง

ประเทศเยอรมัน3ใน4ส่วนจากที่เคยมีจึงฟื้นขึ้นมาใหม่โดยถูกเรียกว่า“เยอรมันตะวันตก”

หรือWestGermanyในเวลาต่อมา

ในขณะที่กำลังจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันนั้นผู้นำและนักวิชาการที่รอดชีวิตจาก

สงครามโลกครั้งที่สองได้ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปไตยของเยอรมันเพราะอดอล์ฟ 

ฮิตเลอร์ นั้นมาจากการเลือกตั้งทำไมประชาธิปไตยของประเทศเยอรมันจึงก่อให้เกิดเผด็จการ

เบ็ดเสร็จอย่างฮิตเลอร์ขึ้นมาได้?ฮิตเลอร์ซึ่งก่อสงครามโลกครั้งที่สองที่คร่าชีวิตคนยุโรปไปกว่า

50ล้านคนและฆ่าคนยิวมากกว่า6ล้านคนด้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณทั้งยังฆ่าคนเยอรมันที่

ต่อต้านหรือสงสัยว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามไปมากกว่าสองแสนคนและในที่สุดทำให้ประเทศเยอรมัน

ต้องพินาศย่อยยับจนแทบสิ้นชาติเกิดขึ้นมาจากระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร?

พวกเขาได้ข้อสรุปว่าความหายนะของระบอบประชาธิปไตยของเยอรมันนั้นมีที่มาจาก

2สาเหตุคือประการที่หนึ่ง ระบอบประชาธิปไตยของเยอรมันในตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการแบ่ง

แยกอำนาจ และการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารโดยเหตุที่ประเทศ

เยอรมันใช้ระบบรัฐสภาซึ่งมีจุดอ่อนคือการที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

แต่มาจากเสียงข้างมากของสภาทำให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสามารถครอบงำสภาซึ่ง

เป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยมีเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการครอบงำสภาคือพรรคการเมืองที่นายก

รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคจากจุดอ่อนตรงนี้ฮิตเลอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนาซีที่ชนะการเลือกตั้ง

ได้เสียงข้างมากในสภาไรช์ทาก(Reichstag-สภาผู้แทนราษฎรของประเทศเยอรมันในขณะนั้น)

จึงสามารถครอบงำสภาไรช์ทากและให้สภาไรช์ทากที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกฎหมายให้อำนาจแก่

ตนเองจนสามารถสถาปนาระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จขึ้นมาในที่สุดประการที่สองประเทศ

เยอรมันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบไกเซอร์(Kaiserแปลว่าจักรพรรดิ)มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยโดยที่ไม่ได้สร้าง“พลเมือง”ฮิตเลอร์ที่มาจากการเลือกตั้งจึงกลายเป็นผู้ปกครอง

ที่มาแทนที่ ไกเซอร์โดยสังคมเยอรมันยังเป็นสังคมแนวดิ่งแบบอำนาจนิยมเหมือนในสมัย



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5 

2�3การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

ไกเซอร์คนเยอรมันในตอนนั้นจึงยอมรับในอำนาจของฮิตเลอร์และเชื่อฟังฮิตเลอร์จนกระทั่ง

ยอมให้ฮิตเลอร์นำพาตนเองและประเทศชาติไปสู่หายนะในที่สุด

ผู้นำและนักวิชาการของเยอรมันตะวันตกจึงได้ใช้บทเรียนในสมัยฮิตเลอร์ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ขึ้นมาโดยตัดสินใจที่จะใช้ระบบรัฐสภาต่อไปแต่ได้แก้ไขจุดอ่อนของระบบรัฐสภาที่

เคยมีในสมัยฮิตเลอร์โดยการทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอิสระจากรัฐบาลด้วยการไม่บังคับส.ส.

ให้สังกัดพรรคการเมืองการประกันเสรีภาพให้กับส.ส.ในการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนและการ

สร้างหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองทำให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบถ่วงดุล

กับรัฐบาลได้ไม่ถูกรัฐบาลใช้พรรคการเมืองมาครอบงำอีกต่อไปซึ่งประเทศเยอรมันตะวันตก

ทำได้สำเร็จรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ในปีพ.ศ.2492และทำให้ประเทศเยอรมันไม่เกิดเผด็จการ

ที่มาจากการเลือกตั้งอีกเลยพร้อมกับมีระบบรัฐสภาที่มีทั้ง เสถียรภาพและประสิทธิภาพ

มาจนกระทั่งทุกวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีชื่อว่าGrundgesetzซึ่งแปลว่ากฎหมายพื้นฐาน 

เพราะเดิมผู้ร่างรัฐธรรมนูญของเยอรมันตะวันตกตั้งใจจะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าประเทศ

เยอรมันจะรวมกันได้อีกครั้งเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ประเทศเยอรมันกลับมารวมกันอีกครั้งจริงๆ

ในปีพ.ศ.2533โดยประเทศเยอรมันตะวันออกหรือEastGermanyซึ่งเป็นเขตยึดครองของรัส

เซียได้เข้ามารวมกับประเทศเยอรมันตะวันตกประเทศเยอรมันตัดสินใจใช้กฎหมายพื้นฐานฉบับ

นี้เป็นรัฐธรรมนูญต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

พร้อมๆกับการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจประเทศเยอรมัน

ตะวันตกได้ดำเนินการให้มี“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”เพื่อเปลี่ยนเป็นประชาชนเยอรมัน

ให้เป็น“พลเมือง”โดยปฏิรูประบบการศึกษาให้เป็น“การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”เพื่อสร้าง

คนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองโดยเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลพร้อมกับจัดให้มีการศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมืองให้กับผู้ใหญ่ทั้งยังได้มีการปฏิรูปสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์ให้

สามารถเสนอข่าวสารได้โดยเป็นอิสระจากรัฐบาลและส่งเสริมให้พรรคการเมืองรวมถึงองค์กร

ภาคประชาชนต่างๆทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการเมืองด้วยประเทศเยอรมันทำได้

สำเร็จโดยใช้เวลาเพียงประมาณ15ปีเท่านั้น–คือตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนอนุบาลจนจบมัธยมปลาย

–และทำให้ประเทศเยอรมันมีประชาธิปไตยที่มั่นคงมาจนทุกวันนี้

นีค่อืบทเรยีนจากประเทศเยอรมนัทีเ่คยลม้เหลวในการปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตย

ถึงขนาดเกิดเผด็จการที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสมัยใหม่อย่างฮิตเลอร์ขึ้นมา

จนต้องประสบกับความหายนะถึงขนาดเกือบสิ้นประเทศไปแล้วแต่กลับสามารถแก้ไขและพัฒนา

ประชาธิปไตยของเขาให้มั่นคงขึ้นมาได้ประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภาเหมือนกับประเทศเยอรมัน

และมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ได้สร้างพลเมือง

เช่นเดียวกับประเทศเยอรมันอีกทั้งยังมีลักษณะสังคมเป็นแบบอำนาจนิยมดังเช่นสังคมเยอรมัน

ในสมัยฮิตเลอร์ประสบการณ์ของประเทศเยอรมันที่แก้ปัญหาได้สำเร็จจึงน่าจะเป็นตัวอย่างและ

บทเรียนให้กับประเทศไทยในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี





2�4 การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

เอ
กส

าร
ป

ระ
กอ

บ
กา

รส
ัม

มน
าก

ลุ่ม
ย่อ

ยท
ี่ 5

 

พลเมือง:ทางรอดประชาธิปไตยไทย

พลเมืองคือรากฐานของประชาธิปไตยจิตสำนึกประชาธิปไตยก็คือจิตสำนึกของความเป็น

พลเมอืงรฐัธรรมนญูทีม่กีารแบง่แยกอำนาจและการตรวจสอบถว่งดลุ(checks&balances)ทีด่ี

เป็นเรื่องของระบบที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขแต่เรื่องของคนเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการไป

พร้อมๆกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีรากฐานที่มั่นคงไม่เดินหน้าไปสู่

การเผชิญหน้าความรุนแรงและจบลงด้วยรัฐประหารและการนองเลือดกันอีกการศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมืองหรือCivicEducationเพื่อเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองจึงเป็นทางรอด

ของประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเราสามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการได้จากประเทศต่างๆได้แก่

ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆในยุโรปที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้

มาแล้ว

ประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาหลายเหตุการณ์ทั้งยังมีการเมือง

ภาคพลเมืองที่มีความเข้มแข็งพอสมควรประเทศไทยจึงมิได้เริ่มจากศูนย์ในการเปลี่ยนประชาชน

ให้เป็นพลเมืองถ้าหากสามารถเชื่อมประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านการศึกษาและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่กำลัง“เผยแพร่ประชาธิปไตย”หรือทำงานภาค

ประชาชนให้มาร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันคือการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมือง

ด้วยวิธีการอันหลากหลายที่มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างพลเมืองโอกาสของประเทศไทยที่จะมี

ประชาธิปไตยที่เข้มแข้งมั่นคงไม่ล้มเหลวหรือไร้ความหวังจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอันไม่

ไกลเกินไปนับจากนี้

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองหรือการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองเป็นเรื่องที่

จะต้องใช้เวลาโดยปกติคือคนหนึ่งรุ่นประเทศเยอรมันใช้เวลาประมาณ15ปีสำหรับประเทศ

ไทยด้วยต้นทุนการเรียกร้องประชาธิปไตยการตื่นตัวของประชาชนและเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม่ที่เรามีในตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นณบัดนี้เราอาจจะใช้เวลาเพียงแค่สิบปีก็ได้ซึ่งในขณะนี้

กระทรวงศึกษาธิการได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วโดยได้มีการแต่งตั้ง“คณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”ขึ้นมาในปี2553ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ได้ร่าง

“ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกระทรวง

ศึกษาได้ประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไปเรียบร้อยแล้ว(โปรดดูภาคผนวก)สิ่งที่ต้องทำ

คือทำให้สิ่งที่เขียนเป็นแผนไว้กลายเป็นจริงในทางปฏิบัติต่อไป
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สรุป

หากมีการดำเนินการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองอย่างจริงจังนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลา

ไม่ช้าประเทศไทยจะมีพลเมืองมากพอจนถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงได้ประชาธิปไตยของประเทศ

ไทยจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริงสังคมไทยจะกลาย

เป็นสังคมพลเมือง(CivilSociety)เมื่อถึงจุดนั้นสังคมจะเข้มแข็งปัญหาการเมืองปัญหาสังคม

ปัญหาศีลธรรมปัญหาเยาวชนปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจก็จะแก้ไขได้ทั้งสิ้น

ไม่มีระบอบการปกครองอื่นใดนอกจากระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ

ไม่มีระบอบอื่นใดนอกจากระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพและมีความเสมอภาค

กันที่ผ่านมาประชาธิปไตยของประเทศไทยล้มเหลวเพราะไม่เคยสร้างสร้างประชาธิปไตยที่คน

การสร้าง“พลเมือง”หรือเปลี่ยนประชาชนให้เป็น“พลเมือง”จึงเป็นหนทางในการพัฒนา

ประชาธิปไตยที่รากฐานที่เราต้องเริ่มดำเนินการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประเทศไทยมี

ประชาธิปไตยที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชนของประชาชน

และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง.







บทคัดย่อ

บทความเรื่องบทสำรวจความเป็นพลเมืองและยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย:การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในฐานะพลเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจาก

ประสบการณ์จากงานวิจัยซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลภาคสนามใน

เขตจั งหวั ด3จั งหวั ดคื อจั งหวั ดอุ บลราชธานี จั งหวั ด

อำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษโดยในการนำเสนอบทความนี้

มีวัตถุประสงค์คือ1)นำเสนอบทสำรวจสภาวะความเป็นพลเมือง

ในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อสำรวจว่าในสภาวะความเป็นจริงประชาชนเป็นพลเมืองหรือไม่

หรือเป็นเพียงประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองและรอรับบริการ

ของรัฐเท่านั้น2)ประมวลนำเสนออุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่พร้อมกับนำเสนอยุทธศาสตร์ใน

การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

บทสำรวจความเป็นพลเมืองและยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะ
พลเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
จากประสบการณ์จากงานวิจัย



นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน์1 

นางสาวปิยะมาศ  ทัพมงคล1 



 1อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
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จากการเก็บข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักถึงบทบาทความเป็น

พลเมืองของตนโดยสะท้อนให้เห็นจากการไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เท่าที่ควรประชาชนมักจะมองการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่เพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

เหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เพราะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกลัวมาตรการการลงโทษ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางกลุ่มที่มีความตระหนักถึงความเป็น

พลเมืองมองการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากไปกว่าการเลือกตั้งเช่นการเข้าร่วมประชุมและ

แสดงความคิดเห็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งการติดตามข่าวสาร

ข้อมูลทางการเมืองเป็นต้น

ในส่วนสุดท้ายบทความนี้ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยแบ่งเป็นการแก้ปัญหา

ระยะสั้นซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่ ใช้ในเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย(AdvocacyCoalit ion

Framework)มาเป็นตัวแบบและการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งต้องอาศัยการให้การศึกษากับ

เยาวชนทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
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บทสำรวจความเป็นพลเมืองและยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะ

พลเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
จากประสบการณ์จากงานวิจัย



1.บทนำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาตั้งแต่ปี

พ.ศ.2475ในทางทฤษฎีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ให้

อำนาจแก่ประชาชนในการปกครอง2หรืออาจกล่าวได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน3

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นสองประการคือประการแรกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้ง(inclusiveness)

ประการที่สองคือเสรีภาพของพลเมืองที่ให้พลเมืองมีเสรีภาพในการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ

อาทิการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลเป็นต้น4

ในทางปฏิบัติด้วยข้อจำกัดด้านต่างๆเช่นขนาดของประชากรทำให้ระบอบประชาธิปไตย

ในปัจจุบันไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าไปปกครองหรือใช้อำนาจอธิปไตย

โดยตรงได้5จึงต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ก็ตามในปัจจุบันประชาธิปไตยแบบตัวแทนถูกมองว่าเป็นระบบที่มีข้อบกพร่องหลายประการเช่น

การมุ่งเน้นแต่กระบวนการเลือกตั้งที่แม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวางแต่ก็ถูกจำกัดอยู่เพียงช่วงเวลาเลือกตั้งเท่านั้นข้อบกพร่องประการต่อมาคืออำนาจ

และบทบาทในการบริหารประเทศกลับกลายเป็นของตัวแทนหรือผู้นำแทนที่จะเป็นของประชาชน

เห็นได้จากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปกำหนดนโยบายให้เป็นไปตามความต้องการของตน

โดยตรงได้6หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้าง

ประชาชนให้เป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองนั่นคือการสร้างความเป็น

 2Roskin,M.Cord,RL.Medeiros,JA.andJones,WS.1997.Political Science an Introduction. 

NewJersey:PrenticeHall,p.64.

 3Considine,M.1994.Public policy a critical approach. SouthMelbourne,MacMillan,p.141
 4Dahl,R.A.citedinFrankBealey.2000.The Blackwell Dictionary of Political Science. 

Cornwall:Blackwell,p.99.
 5 Hindess,B.2000.‘RepresentativeGovernmentandParticipatoryDemocracy’inAVandenberg

(ed.),Citizenship and Democracy in a Global Era. London:MacmillanPress,p.38.
 6 Bishop,P&Davis,G2002.‘MappingPublicParticipationinPolicyChoice’,Australian Journal 

of Public of Administration, vol.61(1),p.17.
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พลเมืองนั่นเอง7ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดทอนบทบาทที่มากเกินไปของตัวแทนและเป็นการประกันว่า

อำนาจการปกครองสูงสุดยังคงเป็นของประชาชน

นัยยะของความเป็นพลเมืองในปัจจุบันคือทุกคนมิได้เป็นพลเมืองมาแต่กำเนิดบุคคลจะมี

สถานะเป็นพลเมืองก็ต่อเมื่อคนผู้นั้นเข้าใจสิทธิของพลเมืองและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง

อย่างสม่ำเสมอดังนั้นผู้ที่เป็นพลเมืองจะมีบทบาททางการเมืองอย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดการ

มีส่วนร่วมอยู่เพียงขั้นตอนการเลือกตั้งเท่านั้นเช่นการตรวจสอบการทำงานของตัวแทนที่ได้รับ

การเลือกตั้งการมีส่วนร่วมในกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

จากความหมายและองค์ประกอบของประชาธิปไตยและปัญหาของประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนข้างต้นทำให้เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันต้องการการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในฐานะพลเมืองเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2550ก็ได้บัญญัติเรื่องของการขยายบทบาททางการเมืองของประชาชนที่มากไปกว่าการ

เลือกตั้งเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นการเสนอร่าง

กฎหมายการทำประชาพิจารณ์การลงประชามติการเข้าร่วมเสนอความต้องการการตรวจสอบ

การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

เช่นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นต้น

นอกจากมาตรการหรือช่องทางทางกฎหมายที่ประกันสิทธิเสรีภาพของพลเมืองแล้ว

ในปัจจุบันยังมีองค์กรสถาบันต่างๆที่ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองหรือการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองเช่นสภาพัฒนาการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาเป็นองค์กร

ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่จะปลูกฝังและสร้างคนในแต่ละสังคมให้เห็นความสำคัญของการเข้าไป

มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง8Dagger9ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความ

เป็นพลเมืองกับการศึกษาว่าความเป็นเป็นพลเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระตุ้นและการได้รับ

การศึกษาและการให้การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองนั้นแม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นหลากหลาย

วิธีการแต่โดยทั่วไปแล้วสถาบันการศึกษามักจะถูกคาดหวังให้เป็นสถาบันหลักในการให้การ

ศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการเรียนการสอนและ

วิจัยทางรัฐศาสตร์รวมถึงให้บริการทางวิชาการการอบรมให้ความรู้ทางการเมืองในเขตภาคอีสาน

ตอนใต้การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของความเป็นพลเมืองจึงถือเป็นส่วนหนึ่งใน

พันธกิจของหน่วยงานทางการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆ

รวมทั้งยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆได้

 7 Dryzek,J.S1994. Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science,Cambridge:

CambridgeUniversityPress.
 8 ธเนศวร์เจริญเมือง.2549.พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง. กรุงเทพ:โครงการการจัดพิมพ์คบไฟ,หน้า331.
 9 Dagger,R.1997.Civic Virtues.NewYork:OxfordUniversityPress,p.120.
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วัตถุประสงค์ในการนำเสนอของบทความนี้คือ1)เพื่อนำเสนอบทสำรวจสภาวะความเป็น

พลเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสำรวจว่า

ในสภาวะความเป็นจริงประชาชนเป็นพลเมืองหรือไม่หรือเป็นเพียงประชาชนที่อยู่ภายใต้การ

ปกครองและรอรับบริการของรัฐเท่านั้น2)เพื่อประมวลและนำเสนออุปสรรคขัดขวางการมีส่วน

ร่วมของพลเมืองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่พร้อมกับนำเสนอยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเป็น

พลเมือง

ในบทความนี้ในส่วนแรกจะอธิบายถึงแนวคิดของพลเมืองที่ถูกคาดหวังโดยระบอบ

ประชาธิปไตยในส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอข้อค้นพบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

พลเมืองที่ได้จากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัด

อุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชน

ในหมู่บ้านต่างๆในโครงการ“เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครอง

ท้องถิ่น (Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance)”ซึ่งได้รับ

ทุนสนับสนุนจากUSAIDร่วมกับโครงการสะพานในส่วนที่สามจะเป็นการนำข้อค้นพบจากการ

ลงพื้นที่มาวิเคราะห์ถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในส่วนสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอข้อเสนอ

แนะยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองด้วยกรอบแนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย



2.แนวคิดความเป็นพลเมือง

ก่อนจะกล่าวถึงความเป็นพลเมืองจะขอกล่าวถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกสองคำ

คือ“ประชาชน”และ“ราษฎร”เพื่อดูว่าคำสามคำนี้มีนัยยะทางทฤษฎีเหมือนหรือต่างกันเช่นไร

โดยทั่วๆไปเรามักใช้คำทั้งสามคำนี้ในความหมายเดียวกันคือให้ความหมายว่าเป็นสมาชิกในรัฐ

ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นพลเมืองประชาชนหรือราษฎรก็ได้ตามแต่ว่าผู้เขียนหรือผู้พูดจะเลือก

หยิบคำใดมาใช้แต่จริงๆคำทั้งสามคำมีนัยยะที่แตกต่างกันทางการเมือง

คำว่า“ประชาชน”(people)คือคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองซึ่งในสังคมไทย

สมัยศักดินาก็จะแบ่งเป็นไพร่และทาสต่อมาเมื่อมีกฎหมายรับรองสถานะความเท่าเทียมกันของ

ไพร่และทาส(รวมทั้งขุนนางตำแหน่งต่างๆ)ส่วนคำว่า“ราษฎร”นั้นหมายถึงผู้ที่ต้องเสียภาษีให้

กับรัฐและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ10

คำว่า“พลเมือง”แท้จริงแล้วมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณสมัยโรมันยุคกลาง

สังคมการเมืองสมัยใหม่ทั้งที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยในแต่ละยุคสมัยก็ได้มี

การให้ความหมายของคำๆนี้แตกต่างกันไปตามแต่บริบทของสังคมในขณะนั้นเช่นในสมัย

กรีกโบราณคำว่าพลเมืองหมายถึงแค่เสรีชนเพศชายผู้ถือกำเนิดในเมืองเท่านั้นไม่ได้หมายรวม

ถึงทาส(ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย)หรือผู้หญิงเสรีชนเพศชายนี้มีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุม

 10 เอนกเหล่าธรรมทัศน์.2543.การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่.กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์

คบไฟ,หน้า26.
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ถกเถียงประเด็นทางการเมืองและในทางกฎหมายคนกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน11

ส่วนในสังคมประชาธิปไตยนั้นคำว่าพลเมืองนั้นหมายรวมถึงบุคคลที่กว้างกว่าความหมาย

ในยุคกรีกโบราณและเน้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งHavensได้อธิบายไว้ว่า“สิทธิความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็น

เสรีภาพในการที่พลเมืองจะร่วมกับพลเมืองคนอื่นๆในอันที่จะตรวจสอบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตลอดจนนโยบายและการกระทำของรัฐบาลสิทธินี้มาพร้อมกับและแบ่งแยกมิได้จากหน้าที่ต่างๆ

เช่นการเคารพกฎหมายและการเสียภาษีและที่สำคัญหน้าที่ในอันที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง

อย่างแข็งขันมิฉะนั้นแล้วความเป็นพลเมืองก็จะไร้ความหมาย”12

จะเห็นได้ว่าความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะไม่ได้จำกัดใน

เรื่องของเพศแล้วยังให้การรับรองของสิทธิที่เท่าเทียมกันของความเป็นพลเมืองภายในรัฐของ

สมาชิกทุกคนรวมทั้งระบุมาซึ่งหน้าที่ของพลเมืองควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งก็

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความคาดหวังของระบอบประชาธิปไตยที่มีต่อพลเมืองภายในรัฐ

ความหมายของพลเมืองในมิติของสังคมประชาธิปไตยนั้นสอดคล้องกับแนวคิดความหมาย

ของพลเมืองของบาร์เบอร์ซึ่งกล่าวว่าพลเมืองหมายถึง“ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง

นอกเหนือไปจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้นพลเมืองจึงต้องมีบทบาทของการเมือง.....ต้อง

เข้าร่วมในกระบวนการของการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ”13ความหมายของบาร์เบอร์

นั้นมองความเป็นพลเมืองที่มากกว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกล่าวคือพลเมืองจะต้องมีบท

บาทอื่นๆในทางการเมืองและเขาก็ยังขยายความไปด้วยว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นหมาย

รวมถึงการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งการลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวทำให้ประชาชน

กลายเป็นเพียงฝ่ายรับที่ยังคงไม่มีบทบาทที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตน14ดังนั้นพลเมืองที่ดีต้อง

ไม่เฉื่อยชาแต่ต้องเป็นฝ่ายรุกได้ต้องการมีส่วนร่วมและสามารถเข้าทำการต่างๆแทนรัฐได้มาก

พอควรและที่สำคัญพลเมืองจะคิดว่าตนเองมีสิทธิมีเสียงที่จะมีส่วนร่วมในบ้านเมือง15

คำว่าพลเมืองตามความหมายต่างๆข้างต้นอาจจะสามารถสรุปเป็นความหมายของ

พลเมืองที่นิยามโดยพฤทธิสาณชุมพลได้ว่า“ความเป็นพลเมืองหมายถึงการเป็นสมาชิกของ

ชุมชนทางการเมือง....โดยมีสิทธิและหน้าที่ซึ่งมากับความเป็นพลเมือง”16ซึ่งคล้ายๆกับMarshall

ที่กล่าวว่าความเป็นพลเมืองคือสถานะที่ถูกมอบให้กับสมาชิกของชุมชน(community)สถานะ

 11 ฌองตัลมูฟอ้างในพฤทธิสาณชุมพล.ความเป็นพลเมือง (citizenship).ในพฤทธิสาณชุมพลและเอก

ตั้งทรัพย์วัฒนา(บรรณาธิการ).2551.คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หน้า24
 12 Havensอ้างในพฤทธิสาณชุมพล.ความเป็นพลเมือง (citizenship). เพิ่งอ้าง,หน้า26.
 13 บาร์เบอร์อ้างในวิชัยตันสิริ.2551.วัฒนธรรมพลเมือง. กรุงเทพฯ:บริษัทสุขุมและบุตรจำกัด,หน้า43.
 14 วิชัยตันสิริ.เพิ่งอ้าง,หน้า32.
 15 เอนกเหล่าธรรมทัศน์.อ้างแล้ว,หน้า27.
 16 พฤทธิสาณชุมพล.ความเป็นพลเมือง (citizenship). อ้างแล้ว,หน้า24.
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ดังกล่าวเป็นสถานะที่ควบคู่กับสิทธิและหน้าที่โดยสิทธิและหน้าที่เหล่านั้นจะถูกสังคมแต่ละแห่ง

กำหนดขึ้น17

จะเห็นได้ว่าความเป็นพลเมืองมีบทบาทสำคัญในกิจการของชุมชนหรือส่วนรวม18

โดยเฉพาะบทบาททางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือการเมืองระดับท้องถิ่นก็ตาม

โดยที่การมีส่วนร่วมของพลเมืองเกิดขึ้นควบคู่กันกับสิทธิและหน้าที่ที่ถูกกำหนดขึ้นตามกติกาหรือ

กฎหมายของแต่ละสังคม

นอกจากความหมายของพลเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วยังมีความหมายของ

พลเมืองที่เน้นลักษณะของพลเมืองว่าพลเมืองต้องมีลักษณะเช่นไรอีกด้วย

เอนกเหลา่ธรรมทศัน์อธบิายลกัษณะของพลเมอืงตามแนวทางของกลุม่civicrepublicanism

ว่าความคิดเรื่องพลเมืองย้ำว่า“สมาชิกของระบอบประชาธิปไตย(สาธารณรัฐ)ต้องภาคภูมิใจ

ในความเป็นพลเมือง(citizens)ของตนพลเมืองคือผู้มีศักดิ์ศรีคือผู้ที่เท่าเทียมหรือค่อนข้างเท่า

เทียมกับผู้อื่นพลเมืองคือผู้ที่ไม่ปรารถนาจะไปครอบงำใครแต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาครอบงำ

บงการหรืออุปถัมภ์ค้ำจุนตน”19

จากความหมายข้างต้นอาจนำมาขยายความกลายเป็นคุณค่าของความเป็นพลเมือง

4ประการคือ

 1.  ความเป็นธรรม (Justice)กล่าวคือพลเมืองต้องแยกแยะได้ว่าเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมแล้วเวลาใดที่ประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติ(จากรัฐ)อย่างเท่าเทียมกันและ

เวลาใดที่ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติ(จากรัฐ)ที่แตกต่างกัน20หมายความว่า

พลเมืองต้องตระหนักได้ว่าประชาชนแต่ละคนจะได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียม

กันแต่ในบางกรณีการดูแลนั้นก็จะไม่เท่าเทียมกันเช่นรัฐอาจจะให้ความช่วยเหลือกับ

ประชาชนที่มีฐานะยากจนมากกว่าที่มีฐานะปานกลางหรือร่ำรวยซึ่งการช่วยเหลือคนที่

ยากจนมากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่เป็นธรรม

 2.  การยอมรับ (Recognition)กล่าวคือยอมรับในคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์

ทุกคนแต่ก็ต้องยอมรับและเคารพในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนเช่นกัน21

 17 Marshall,T.H.CitizenshipandSocialclass.citedinJeffManzaandMichaelSauder(ed.).2009.

Inequality and Society. NewYork:W.W.NortonandCo.,pp.149-150.
 18 Dagger,Richard.Metropolis,Memoryandcitizenship.inEnginF.Isin.(ed.)2000.Democracy, 

Citizenship and the Global City.London:Routledge,p.27.
 19 เอนกเหล่าธรรมทัศน์.อ้างแล้ว,หน้า16.
 20 KabeercitedinRuthLister.‘InclusiveCitizenship:realizingthepotential’.Citizenship Studies, 

11(1),p.51.

 21 Ibid.
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 3.  ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง (Self-determination) กล่าวคือพลเมือง

สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง22หมายความว่าพลเมืองจะต้องไม่

ถูกครอบงำโดยปัจเจกบุคคลอื่นกลุ่มหรือรัฐ

 4.  ความสามัคคี (Solidarity)กล่าวคือความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นใน

การเรียกร้องความเป็นธรรมและการยอมรับ23

DavidMathewsกล่าวถึงหลักความเป็นพลเมืองไว้6ประการคือ24

 1.ความรับผิดชอบพลเมืองต้องมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตนเอง

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าพลเมืองจะต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของปัญหาของ

ตนเอง

2.ศักยภาพพลเมืองต้องมีการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของตนเองโดยลงมือกระทำ

สิ่งต่างๆด้วยตนเองด้วยความรู้สึกถึงความรับผิดชอบ

3.อำนาจพลเมืองมองว่าอำนาจทางการเมืองมีหลายประเภทและประชาชนสามารถ

สร้างอำนาจขึ้นเองได้

4.ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจเกิดขึ้นในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภาคราชการและภาคธุรกิจ

5.เจตจำนงค์ทางการเมืองและผลประโยชน์ทุนทางการเมืองที่สำคัญที่สุดคือเจตจำนง

สาธารณะหรือความตั้งใจของพลเมืองในการทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาร่วม

กันหรือปัญหาสาธารณะ

6.การลงมือปฏิบัติคือการประสานงานเพื่อร่วมมือและสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

จากความหมายและลักษณะของพลเมืองสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าพลเมืองต้อง

ตระหนักว่า“การปกครองแบบประชาธิปไตยมิใช่การปกครองของนักการเมืองและข้าราชการ

โดยมีประชาชนเป็นเพียงผู้เฝ้ามองและวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นเพียงผู้ร้องขอหรือเป็นผู้กดดัน

บีบคั้นเอาประโยชน์จากนโยบายและโครงการของรัฐเท่านั้น”25

อย่างไรก็ตามการตระหนักถึงความเป็นพลเมืองหรือการแสดงออกซึ่งความเป็นพลเมือง

ของประชาชนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเสมอไปโดยเฉพาะในสังคมไทยที่เคยเป็น

 22 Ibid.

 23 Ibid.

 24 Mathews,David.Politics for People: Finding a Responsible Public Voice.อ้างในอรทัย

เลียงจินดาถาวร.2553.กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.วิทยานิพนธ์ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,หน้า18-19.
 25 เอนกเหล่าธรรมทัศน์.อ้างแล้ว,หน้า39.
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สังคมศักดินามีความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวดิ่งเป็นลำดับขั้นประกอบกับความสัมพันธ์ในเชิง

อุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกจนกระทั่งปัจจุบันประชาชนในสังคมไทยคุ้นชินกับการได้รับความช่วยเหลือ

และการพึ่งพาจากคนอื่นโดยเฉพาะจากคนที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูงกว่า

รวมทั้งไม่ลำบากใจที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่น26สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนขาดจิตสำนึกหรือ

ขาดความคุ้ยเคยกับคำว่า“พลเมือง”เนื่องจากเคยเป็นแต่ผู้รับไม่เคยเป็นเสนอความเห็นหรือ

กล่าวง่ายๆว่าไม่เคยเป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมด้วยตนเองนั่นเอง

ในปัจจุบันระบบการเมืองของเราพยายามที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวทาง

การเมืองและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นในฐานะพลเมืองเช่นการกำหนดให้ประชาชน

สามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นการให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่ายขึ้นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในตรวจสอบ

การทำงานของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งกำหนดให้การเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่อง

พื้นฐานของการมีส่วนร่วมให้เป็นหน้าที่ที่ประชาชนทุกคนพึงกระทำอย่างไรก็ตามปัญหาการมี

ส่วนร่วมในฐานะพลเมืองก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งนอกจากปัญหาจากโครงสร้างทางสังคมใน

อดีตแล้วก็ยังจะมีอุปสรรคอื่นๆอีกขัดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถทำหน้าที่พลเมืองได้

ElenaC.VanMeterได้อธิบายถึงอุปสรรคสำคัญ3ประการที่ขัดขวางการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองซึ่งได้แก่ปัญหาเรื่องเวลา,ปัญหาเรื่องข้อมูลและการสื่อสาร

และปัญหาลักษณะความแตกต่างของระบบราชการกับกลุ่มพลเมืองซึ่งเขาได้อธิบายรายละเอียด

ของปัญหาแต่ละด้านดังต่อไปนี้27

ปัญหาด้านเวลาปัญหาด้านเวลาประกอบด้วย2ประเด็นย่อยคือ1)จำนวนเวลาที่

แตกต่างกันที่ใช้สำหรับการพิจารณาปัญหาเดียวกันของรัฐบาลและพลเมืองกล่าวคือรัฐบาลมี

ข้าราชการซึ่งทำงานแปดชั่วโมงต่อวันส่วนประชาชนในฐานะพลเมืองมีเวลาเพียงในตอนพักกลาง

วันและหลังเลิกงานเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าพลเมืองมีเวลาน้อยกว่าข้าราชการในการจัดการปัญหา

ร่วมกันและ2)เวลาในการทำงานของรัฐและเวลาในการทำการของพลเมืองที่ต่างกันกล่าวคือ

การทำงานของรัฐอยู่ในช่วงเวลาราชการคือ8.00น.ถึง16.30น.ในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้าราชการจะอยู่ที่หน่วยงานและทำงานไปตามภาระหน้าที่ซึ่งก็รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆของ

ประเทศในทางตรงกันข้ามพลเมืองจะสามารถทำกิจกรรมหน้าที่พลเมืองได้หลังเวลา19.30–

20.30น.เพราะพลเมืองเหล่านี้ต้องทำงานตามภาระหน้าที่ในเวลาราชการ

ปัญหาด้านข้อมูลและการสื่อสารปัญหาในด้านนี้ก็คือความยากลำบากในการสื่อสารกัน

ระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพลเมืองเนื่องจากแต่ละส่วนมีภูมิหลังและมุมมองที่

 26 เพิ่งอ้าง,หน้า19.
 27 VanMeter,ElenaC..1975.‘CitizenParticipationinthePolicyManagementProcess’.Public	

Administration Review, Vol.35,Special Issue,pp.808-809.
 28 BernardCrick(ed.).อ้างในธเนศวร์เจริญเมือง.2549.พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง.กรุงเทพฯ:

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,หน้า321.
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แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในบางครั้งฝ่ายพลเมืองก็จะมองฝ่ายรัฐว่าปิดบังข้อมูล

ส่วนฝ่ายรัฐก็จะมองว่าพลเมืองไม่ยอมรับฟังฝ่ายรัฐนอกจากการสื่อสารแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษา

ซึ่งในทางราชการมักจะใช้คำเฉพาะทาง(technicallanguage)ซึ่งบางครั้งประชาชนทั่วไป

ไม่สามารถเข้าใจได้

ปัญหาลักษณะความแตกต่างของระบบราชการกับกลุ่มพลเมืองเป็นความแตกต่างของ

ลักษณะหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มของพลเมืองกล่าวคือรัฐบาลมีโครงสร้างที่มีความถาวรและ

มีการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มของพลเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้น

การทำงานกับประชาชนจึงต้องการการอธิบายและการฝึกอบรมในเรื่องที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามหน้าที่ของพลเมืองในบางครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการทำหน้าที่

พลเมืองเป็นความยากลำบากเพราะต้องเกี่ยวข้องกับระบบราชการที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่นระเบียบ

ปฏิบัติต่างๆรวมทั้งในระบบราชการมีบุคลากรที่ประชาชนเชื่อว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่า

ตนทำให้ประชาชนมองว่าตนเองมีความรู้ไม่เท่าทันและไม่สามารถเข้าใจความคิดของบุคลากรของ

รัฐได้

นักวิชาการหลายๆท่านได้เสนอแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน

เช่นการสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมือง(วัฒนธรรมความเป็นพลเมืองคือการที่“ประชาชน

ในสังคมนั้นเห็นว่าการให้ความสนใจต่อกิจการสาธารณะและเข้าร่วมในกิจการเหล่านั้นเป็นเรื่อง

ปกติเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล”28)โดยที่ความเป็นพลเมืองจะเกิดขึ้นมิได้เลย

หากขาดการกระตุ้นและอบรมสั่งสอนโดยที่การอบรมสั่งสอนก็สามารถกระทำได้หลายๆ

แนวทางแต่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมก็คือสถาบันทางการศึกษา29เช่นเดียวกันกับCraig

Rimmermanก็มีทัศนะคล้ายๆกันว่าคนเรานั้นมิได้มีความเป็นพลเมืองติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแต่

ความเป็นพลเมืองนั้นได้มาจากการศึกษาและฝึกอบรมซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการทำความ

เข้าใจกับสิทธิของพลเมืองและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ30และ

การศึกษายังมีความสำคัญในแง่ของการสร้างข่าวสารและความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้เห็นถึงความ

สำคัญและในที่สุดก็จะเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ31ดังนั้นการศึกษาจึง

เป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งในการสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือแนวคิดพื้นฐานเรื่องของความเป็นพลเมืองปัญหาที่ทำให้

ประชาชนไม่ตระหนักหรือไม่ต้องการทำหน้าที่ของพลเมืองรวมทั้งการได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง

ในส่วนต่อไปจะขอเสนอข้อค้นพบในเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของประชาชนโดยได้

ทำการเก็บข้อมูลจาก3จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 29 RichardDagger.1997.Civic Virtues.NewYork:OxfordUniversityPress,p.120.
 30 CraigRimmerman.อ้างในธเนศวร์เจริญเมือง.2549.อ้างแล้ว,หน้า327.

 31 ธเนศวร์เจริญเมือง.2549.อ้างแล้ว,หน้า331.
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3.บทสำรวจความตระหนักของความเป็นพลเมือง

บทความชิ้นนี้เป็นการนำเสนอประสบการณ์การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอันเป็นส่วน

หนึ่งของโครงการ“เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 

(Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance)” ของคณะ

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

แห่งสหรัฐอเมริกาหรือยูเสด(USAID)และโครงการสะพานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการรับรู้รวมถึงการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ในท้องถิ่น

โครงการนี้ใช้พื้นที่3จังหวัดของอีสานใต้คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญ

และจังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่วิจัยโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มตัวอย่าง8หมู่บ้านคือ

1)บ้านเวินบึกอ.โขงเจียม2)บ้านกุดประทายอ.เดชอุดม3)บ้านเหมือดแออ.เขมราฐ

4)บ้านดอนโจดอ.บุญฑริก5)บ้านหนองเหล่าอ.ม่วงสามสิบ6)เทศบาลนครอุบลราชธานี

อ.เมือง7)บ้านตามุยอ.โขงเจียม8)บ้านหนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่ส่วนในจังหวัดอำนาจเจริญ

มีกลุ่มตัวอย่าง3หมู่บ้านคือ1)เทศบาลเมืองอำนาจเจริญอ.เมือง2)บ้านนาเจริญอ.เมือง

3)บ้านนาไร่ใหญ่อ.เสนางคนิคมและจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มตัวอย่าง4หมู่บ้านคือ1)บ้าน

ฮ่องแข้ดำอ.เมือง2)บ้านตะดอบอ.เมือง3)บ้านโนนสำราญอ.กันทรลักษ์4)บ้านไพรบึง

อ.ไพรบึงรวมทั้งสิ้น15กลุ่มตัวอย่าง(พื้นที่)ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามของ

โครงการฯนี้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยขณะที่เขียนบทความนี้การเก็บข้อมูล

ภาคสนามได้กระทำไปแล้วประมาณ90เปอร์เซนปัจจุบัน(ขณะที่บทความนี้ถูกเขียนขึ้น)จึงยัง

เหลือการเก็บข้อมูลในอีก3พื้นที่คือบ้านไพรบึงอ.ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ,เทศบาลนคร

จังหวัดอุบลราชธานีและบ้านตามุยอ.โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นข้อมูลที่นำเสนอใน

บทความนี้จึงยังไม่ได้หมายรวมถึงพื้นที่3แห่งดังกล่าว

วิธีการเก็บข้อมูลของโครงการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง

ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองความเป็นพลเมืองการทุจริตคอรัปชั่นและนโยบาย

ต่างๆของรัฐบาลทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและเมื่อกระบวนการการเก็บข้อมูลแล้ว

เสร็จข้อมูลจากการสัมภาษณ์เหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางหรือสร้างเครื่องมือที่มี

ความสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละพื้นที่โดยคาดหมายว่า

เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากสภาวะความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นี้จะสามารถกระตุ้นให้

ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะของพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฯได้ออกแบบชุดคำถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะท้อนสภาวะและความ

ตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองของประชาชนของตนชุดคำถามชุดแรกเป็นคำถามว่าด้วยการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยคำถามย่อยอาทิประชาชนมองว่าการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองคืออะไรและได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรบ้างคำถามชุดที่สองเป็นชุดคำถามว่า
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ด้วยการคอรัปชั่นและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบตัวอย่างของคำถามย่อยของชุดคำถามนี้

เช่นประชาชนได้มีการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาล

หรือไม่อย่างไรและหากพบการทุจริตคอรัปชั่นประชาชนจะดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้และ

ชุดคำถามที่สามจะเป็นชุดคำถามที่ว่าด้วยความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ทางการเมืองของ

ประชาชนตัวอย่างของคำถามในชุดนี้ได้แก่ประชาชนทราบถึงสิทธิต่างๆของตนในการตรวจสอบ

องค์กรของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่อาทิการเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นใน

ฐานะผู้สังเกตการณ์เป็นต้น

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่

ได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นแกนนำชุมชนก็มักจะนึกถึง“การเลือกตั้ง”เป็นประการแรก

และมองว่าการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าร่วมเพราะถ้าไม่

ไปเลือกตั้งก็จะเสียสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเช่นไม่สามารถลงชื่อถอดถอนนักการเมือง

ท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศได้หรือไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

กำนันหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นได้แต่ก็มีประชาชนบางส่วนมองว่าการประชุมหมู่บ้านเป็นการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองควบคู่กันกับการเลือกตั้งและบางคนก็ขยายความด้วยว่าการไปประชุมนั้น

ก็แค่เพียงไปนั่งฟังเฉยๆ32

อย่างไรก็ตามประชาชนบางกลุ่มก็ไม่ได้มองการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงแค่การเลือก

ตั้งหรือการประชุมหมู่บ้านแต่ประชาชนกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ที่เป็นแกนนำชุมชนต่างๆเช่นอพปร.

หรืออสม.หรือดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนายชัยยุทธมองว่าการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองก็คือการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล33นางกันยามองว่าการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองคือ“การใช้สิทธิของตนในการร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา

บ้านเมือง...”34นางสมใจมองว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ“การร่วมกันใช้อำนาจตามสิทธิ

ของประชาชนในเรื่องการกำหนดนโยบายการยอมรับกฎหมายและความสามารถในการ

คัดค้านได้”35นายคำมุ้ยมองว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ“การประชุมเพื่อประโยชน์ใน

นโยบายและรับรู้ข้อมูลต่างๆ”36

นอกจากนี้ก็มีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคืออะไร

แต่บางคนในกลุ่มนี้ก็ตอบว่าได้ไปเลือกตั้งและบางคนก็ยอมรับว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทาง

 32 สัมภาษณ์นายเจริญ(ขอสงวนนามสกุล).อายุ65ปี.บ้านนาเจริญอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ,3กันยายน

2554

 33 สัมภาษณ์นายชัยยุทธ(ขอสงวนนามสกุล).อายุ44ปี.บ้านนาเจริญอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ,3กันยายน

2554.

 34 สัมภาษณ์นางกันยา(ขอสงวนนามสกุล).อายุ53ปี.บ้านฮ่องแข้ดำอ.เมืองจ.ศรีสะเกษ,13สิงหาคม

2554.
 35 สัมภาษณ์นางสมใจ(ขอสงวนนามสกุล).อายุ30ปี.บ้านฮ่องแข้ดำอ.เมืองจ.ศรีสะเกษ,13สิงหาคม

2554.
 36 สัมภาษณ์นางคำมุ้ย(ขอสงวนนามสกุล).บ้านเวินบึกอ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานี,6สิงหาคม2554.
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การเมืองอะไรเลย37หรือบางคนเคยมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ปัจจุบันยอมรับว่าไม่ได้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองแล้วเช่นนายกิซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ปัจจุบันไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆโดยเฉพาะของหมู่บ้านแล้วโดยให้เหตุผลว่า“ตนเองไม่มีตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านแล้วจึงไม่

อยากเข้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของผู้นำคนใหม่”38

เหตุผลที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแม้ว่าจะมองการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แค่การเลือกตั้งก็ตามนั้นเป็นเพราะต้องการรักษาสิทธิเพื่อให้ได้ผู้แทนหรือถ้ามองว่าการเข้ามา

มีส่วนร่วมทางการเมืองคือการเข้าร่วมการประชุมต่างๆก็เพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูล

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เมื่อถามถึงปัญหาของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมีอะไรบ้างนั้นชาวบ้านจำนวน

ไม่น้อยจะตอบว่าจะทำให้เสียสิทธิต่างๆเช่นการเสียสิทธิในการลงชื่อถอดถอนผู้ที่ได้รับการ

เลือกตั้งการเสียสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฯลฯแต่ก็มีบางคนมองว่าการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่กระทบกับตนเอง39หรือไม่น่าจะ

เกิดปัญหาอะไร40โดยนายกิมองว่าการไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะ

เป็นเรื่องไกลตัว41นอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นๆอีกที่มองว่าการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจะไม่

ก่อให้เกิดปัญหาใดๆบางคนก็มองว่าถ้าไม่ได้เล่นการเมืองการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมก็ไม่ได้ก่อให้

เกิดปัญหาอะไรต่อตนเอง42อย่างไรก็ตามนายไมตรีมองว่าการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทำให้กิจกรรม

ต่างๆไม่สามารถดำเนินต่อไปได้43

ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนได้เพราะเป็นการกระทำที่มีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งเนื่องจากการตรวจสอบ

ไม่มีกฎหมายข้อใดมาบังคับต้องอาศัยความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ของประชาชนเองใน

เรื่องการตรวจสอบนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะตอบว่าตนเองไม่ได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุผลต่างๆกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลของการไม่รู้

ข้อมูลและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้44หรือไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไร45หรือบางคนเช่น

 37 สัมภาษณ์นางละมุน(ขอสงวนนามสกุล).บ้านโนนสำราญอ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ,14สิงหาคม2554.
 38 สัมภาษณ์นายกิ(ขอสงวนนามสกุล).บ้านเวินบึกอ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานี,6สิงหาคม2554.
 39 สมัภาษณ์นายถวลิ(ขอสงวนนามสกลุ).อายุ51ป.ีบา้นนาเจรญิอ.เมอืงจ.อำนาจเจรญิ,3กนัยายน2554.
 40 สมัภาษณ์น.ส.อญัชลี(ขอสงวนนามสกลุ).อายุ16ป.ีบา้นนาเจรญิอ.เมอืงจ.อำนาจเจรญิ,3กนัยายน2554.
 41 สัมภาษณ์นายกิ(ขอสงวนนามสกุล).อ้างแล้ว.
 42 สัมภาษณ์นายสมศรี(ขอสงวนนามสกุล).อายุ54ปี.บ้านดอนโจดอ.บุญฑริกจ.อุบลราชธานี,27

สิงหาคม2554
 43 สัมภาษณ์นายไมตรี(ขอสงวนนามสกุล).อายุ40ปี.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ,4

กันยายน2554.
 44 สัมภาษณ์นายประยูร(ขอสงวนนามสกุล).อายุ29ปี.บ้านตะดอบอ.เมืองจ.ศรีสะเกษ,14สิงหาคม

2554.
 45 สัมภาษณ์นางพะยอม(ขอสงวนนามสกุล).บ้านเหมือดแออ.เขมราฐจ.อุบลราชธานี,28สิหาคม2554.
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นางนิลวรรณกล่าวว่าแม้ว่าจะทราบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลก็ทำได้แค่

พูดคุยกันในกลุ่มชาวบ้านเฉยๆแม้จะรู้ว่าตนเองมีสิทธิที่เรียกร้องหรือประท้วงได้แต่ก็ไม่ได้ทำ46

ส่วนบางคนก็มองว่าการตรวจสอบจะนำความยุ่งยากมาสู่ตนเอง47หรือมองว่าตนเองเป็นแค่ชาว

บ้านธรรมดาไม่มีสิทธิไปตรวจสอบได้48และมองว่าการตรวจสอบนั้นเกินความสามารถของ

ประชาชน49

อย่างไรก็ตามประชาชนบางกลุ่มก็มีความกระตือรือร้นในการตรวจสอบการทำงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนายบุญศรีกล่าวว่า“ถ้ามีโอกาสก็จะไปทักท้วงขอดูเอกสาร

ถ้ารู้คนเดียวก็ไปร้องเรียนถามผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราไม่ได้กลัวการขึ้นโรงขึ้นศาลพร้อมจะทำ”50

หรือบางคนมองว่าการตรวจสอบนั้นทำได้เพราะมีการประชุมกับผู้ใหญ่บ้านตลอด51นอกจากนี้

ประชาชนบางกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนเพื่อตรวจสอบ

การทำงานของรัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น52เพราะถ้าหากไม่มีการรวมกลุ่มกันหรือไม่มีแกน

นำในการดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมชาวบ้านก็จะไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบ53

เมื่อถามถึงข้อกฎหมายที่มีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นได้หรือประชาชน

สามารถขอดูข้อมูลการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาวบ้านทุกคนตอบว่า

ไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวส่วนมากแล้วชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแค่เพียงการเลือกตั้งและการทำประชาคมหมู่บ้านเท่านั้นโดยที่กระบวนการหลังจากการ

ทำประชาคมหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าร่วมและไม่ทราบว่าตนสามารถเข้าร่วมได้ส่วนใหญ่ก็จะ

มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมเท่านั้น

หากมองในภาพรวมอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเรื่องของ

เวลาจากการเก็บข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ประชาชนไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะ

ไม่สามารถละทิ้งงานประจำที่ทำได้และบางคนไม่เข้าร่วมเพราะไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 46 สัมภาษณ์นางนิลวรรณ(ขอสงวนนามสกุล).บ้านบ้านโนนสำราญอ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ,14สิงหาคม

2554.

 47 สัมภาษณ์นายบัววร(ขอสงวนนามสกุล).อายุ43ปี.บ้านดอนโจดอ.บุญฑริกจ.อุบลราชธานี,

27สิงหาคม2554.
 48 สัมภาษณ์นายเฉลิม(ขอสงวนนามสกุล).อายุ53ปี.บ้านกุดประทายอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี,

7สิงหาคม2554.
 49 สัมภาษณ์นางกันยา(ขอสงวนนามสกุล).อ้างแล้ว.
 50 สัมภาษณ์นายบุญศรี(ขอสงวนนามสกุล).อายุ43ปี.บ้านหนองเหล่าอ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานี,

21สิงหาคม2554.
 51 สัมภาษณ์นางพรชนก(ขอสงวนนามสกุล).อายุ35ปี.บ้านกุดประทายอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี,

7สิงหาคม2554.
 52 สัมภาษณ์นางสงวน(ขอสงวนนามสกุล).อายุ47ปี.บ้านนาเจริญอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ,3กันยายน

2554.
 53 สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านบ้านตะดอบอ.เมืองจ.ศรีสะเกษ,20สิงหาคม2554.
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เพราะกลัวความขัดแย้งกับคนอื่น54

ทั้งหมดนี้เป็นข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัด

ศรีสะเกษและจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของประชาชนส่วนหนึ่งใน

3จังหวัดดังกล่าวในเรื่องของความเป็นพลเมืองโดยมองจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



4.บทวิเคราะห์จากประสบการณ์การทำวิจัยและข้อเสนอแนะ

ในส่วนของบทวิเคราะห์นี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1)บทวิเคราะห์

การแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองและความตระหนักหรือการรับรู้ถึงความเป็นพลเมืองของ

กลุ่มตัวอย่าง2)บทวิเคราะห์อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 4.1) บทวิเคราะห์การแสดงบทบาทความเป็นพลเมืองและความตระหนักหรือการ
รับรู้ถึงความเป็นพลเมืองของกลุ่มตัวอย่าง   

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทำให้สามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น2กลุ่ม

กลุ่มแรกได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปและมิได้เป็นแกนนำชุมชนกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของคนกลุ่มนี้มักจะจำกัดอยู่เพียงการเลือกตั้งและยิ่งไปกว่านั้นกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนหนึ่งได้ยอมรับว่าตนเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆเลยโดยคนกลุ่มนี้

มองว่าการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่กระทบกับตนเองหรือไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรและการไม่มีส่วน

ร่วมทางการเมืองจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะเป็นเรื่องไกลตัวส่วนในประเด็นการตรวจสอบการ

ทำงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไป

ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มแกนนำชุมชนหรือนักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มนี้มองการมีส่วนร่วม

เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มากไปกว่าการเลือกตั้งเช่นการเข้าร่วมกำหนดนโยบายการมี

ส่วนร่วมอื่นๆตามสิทธิของประชาชนเช่นความสามารถในการคัดค้านและกลุ่มตัวอย่างบางคน

ยังตระหนักว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังสามารถเอื้อประโยชน์ทางนโยบายกับผู้ที่เข้าร่วม

อีกด้วย

จากนิยามและหน้าที่ของพลเมืองที่ให้ไว้โดยHavens,บาร์เบอร์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่วิจัยยังไม่มีสถานะความเป็นพลเมืองเนื่องจากการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองของคนกลุ่มนี้ยังจำกัดอยู่เพียงระดับการไปเลือกตั้งเท่านั้นนอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังไม่

ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและจากลักษณะในข้างต้นเราจึง

 54 สัมภาษณ์นางนภาพร(ขอสงวนนามสกุล).อายุ38ปี.บ้านหนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานี,

11กันยายน2554.
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สามารถนิยามคนกลุ่มนี้ได้ว่า“ราษฎร”เนื่องจากการไปเลือกตั้งของคนกลุ่มนี้เกิดจากการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกลัวที่จะเสียสิทธิทางการเมืองมิได้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจแต่อย่างใด

ส่วนกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มแกนนำชุมชนคนกลุ่มนี้อาจตีความได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็น

พลเมืองเนื่องจากคนกลุ่มนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหลากหลายและตระหนักว่า

ตนเองมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในบ้านเมืองหรือเป็นผู้ที่สามารถในการตัดสินใจด้วยตนเองได้(self-

determination)55และมีสิทธิในการกำหนดทิศทางนโยบายด้วยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ

ปัญหาของตนเองตามหลักของความเป็นพลเมืองที่Mathewsได้กล่าวถึง56ประเด็นที่น่าสังเกต

สำหรับข้อนี้ก็คือแม้ว่าจะมีผู้ที่เป็นพลเมืองแต่คนกลุ่มนี้ก็เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยในสังคมเมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวความคิดแบบราษฎร

ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเป็น

สิ่งที่ขัดขวางการเป็นพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งเพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อแสวงหา

ยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขเพื่อให้เสริมสร้างความเป็นพลเมืองประสบผลสำเร็จต่อไป

4.2) บทวิเคราะห์อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโครงการฯได้พบอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองหลายประการด้วยกันปัญหาดังกล่าวได้แก่

4.2.1 การไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร,การเข้าถึงไม่ถึงข้อมูลได้ หรือไม่รู้ช่องทางการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองเช่นแม้กลุ่มตัวอย่างจะทราบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล

ก็ทำได้แค่พูดคุยกันในกลุ่มชาวบ้านเฉยๆแม้จะรู้ว่าตนเองมีสิทธิที่เรียกร้องหรือประท้วงได้แต่ก็ไม่

ได้ทำ57หรือในกรณีเมื่อถามถึงสิทธิตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆเช่นการ

เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นหรือการขอดูข้อมูลการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่าไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวและเมื่อสอบถามถึงการมีส่วนร่วมใน

การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการผ่านการทำประชาคมกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าพวกตน

เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นโดยไม่ทราบว่ากฎหมายได้ให้สิทธิแก่ประชาชนแต่ละคนในการ

เข้าไปมีส่วนร่วมได้ในทุกกระบวนการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบว่าตนสามารถเข้าไปมี

ส่วนร่วมได้ผู้ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ก็คือผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้

ทางการเมืองของรัฐแก่ประชาชนVanMeter58ได้วิเคราะห์สาเหตุดังกล่าวว่ามาจากความยาก

ลำบากในการสื่อสารกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพลเมืองเนื่องจากแต่ละส่วน

มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องของภาษา

 55 KabeercitedinRuthLister.อ้างแล้ว,p.51.
 56 Mathews,David.อ้างแล้ว,หน้า18-19.
 57 สัมภาษณ์นางนิลวรรณ(ขอสงวนนามสกุล).อ้างแล้ว
 58 Meter,ElenaC.van.1975.อ้างแล้ว,pp.808-809.
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ในบางครั้งถ้อยคำที่ทางราชการใช้ประชาสัมพันธ์มักจะเป็นคำเฉพาะทางเช่นมาตราทาง

กฎหมายซึ่งบางครั้งใช้ภาษาที่เป็นทางการจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้

4.2.2 ปัญหาด้านเวลาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงสาเหตุที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งตอบว่าไม่สามารถละทิ้งงานประจำเช่นการทำนาหรือการ

รับจ้างได้จึงไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้59VanMeter60ได้นำเสนอแง่

มุมในเรื่องของเวลาไว้อย่างน่าสนใจกล่าวคือแม้ว่ารัฐหรือข้าราชการจะเปิดทำการแปดชั่วโมงต่อ

วันแต่ประชาชนในฐานะพลเมืองมีเวลาเพียงวันละหนึ่งชั่วโมง(ช่วงพักเที่ยง)หรืออาจจะไม่มี

เวลาพักเลยหากเขาเหล่านั้นเป็นเกษตรกรพลเมืองมีเวลาน้อยกว่าข้าราชการในการจัดการปัญหา

ร่วมกันนอกจากนั้นข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐกับพลเมืองยังมีเวลาที่ต่างกันอีกด้วย

กล่าวคือการทำงานของรัฐอยู่ในช่วงเวลาราชการคือ8.00น.ถึง16.30น.ในช่วงเวลา

ดังกล่าวข้าราชการจะอยู่ที่หน่วยงานและทำงานไปตามภาระหน้าที่ซึ่งก็รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ

ของประเทศในทางตรงกันข้ามพลเมืองจะสามารถทำกิจกรรมหน้าที่พลเมืองได้หลังเวลา19.30

–20.30น.เพราะพลเมืองเหล่านี้ต้องทำงานตามภาระหน้าที่ในเวลาราชการ

4.2.3 ปัญหาเรื่องเอกภาพในการทำงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในพื้นที่ ปัญหาในข้อนี้ได้มาจากการสังเกตของผู้เขียนขณะทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการ

ทำวิจัยผู้เขียนพบว่าในพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านเกือบทุกพื้นที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความ

เป็นพลเมืองแทบทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นพื้นที่ทำงานหรือเคยเป็นพื้นที่ทำงานขององค์กรหน่วยงานทั้ง

ในและนอกภาครัฐอาทิกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มประชาสังคมกลุ่มสภาองค์กรชุมชน

มหาวิทยาลัยหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแต่สิ่งที่

ผู้เขียนพบคือโดยส่วนใหญ่แต่ละหน่วยต่างก็ดำเนินโครงการเสริมสร้างพลเมืองตามแนวทางของ

กลุ่มหรือองค์กรของตนเองจึงขาดการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นองค์กรพัฒนาเอกชนก็มุ่ง

ที่ให้ความรู้และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโดยจะมุ่งให้ความสำคัญเฉพาะกับประชาชนโดยแทบ

จะไม่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐส่วนหน่วยงานของรัฐก็ต่างดำเนินโครงการของหน่วยงาน

ของตนทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของกิจกรรม

ดังนั้นเราจึงอาจสรุปรูปแบบการทำงานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของหน่วยงานองค์กร

ต่างๆที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้เป็น3รูปแบบคือ1)การทำงานเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแบบ

บนลงล่างส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐได้ตัดสินใจรูปแบบกิจกรรมของ

หน่วยงานของตนแล้วแล้วจึงนำกิจกรรมนั้นมาใช้ในพื้นที่ตัวอย่างของรูปแบบกิจกรรมประเภทนี้

ได้แก่การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองเป็นต้นรูปแบบที่2)แบบล่างขึ้นบนกิจกรรม

การเสริมสร้างพลเมืองในรูปแบบนี้มักจะดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนแต่ข้อเสียคือ

ธรรมชาติการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนนั้นมักจะไม่ประสานงานหรือทำงานร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบที่3)แบบการมีส่วนร่วมในวงแคบปัจจุบันองค์กรที่ทำหน้าที่เสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองบางองค์กรโดยเฉพาะสภาองค์กรชุมชนแม้จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เปิด

 59 สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านบ้านตะดอบ.อ้างแล้ว
 60 Meter,ElenaC.van.1975.อ้างแล้ว,pp.808-809.
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โอกาสให้กลุ่มต่างๆในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจแต่บ่อยครั้งก็จำกัดอยู่เฉพาะตัว

แสดงในท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเท่านั้นดังนั้นกิจกรรมการเสริมสร้างพลเมืองในแบบที่สามจึงยังมี

โอกาสที่จะซ้ำซ้อนหรือแยกส่วนกับกิจกรรมตามรูปแบบที่1และ2เพราะกิจกรรมการเสริม

สร้างพลเมืองยังคงมิได้เกิดจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนในชุมชน

4.3) การเสนอแนะยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง 

จากเนื้อหาในส่วนการวิเคราะห์สภาวะความเป็นพลเมืองของทั้ง3จังหวัดทำให้ทราบว่า

ปัญหาสำคัญที่ประชาธิปไตยไทยประสบในขณะนี้คือประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระดับจำกัดและขาดความตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องแบ่ง

ออกเป็นสองระยะตามความเร่งด่วนของปัญหาคือการแก้ปัญหาในระยะสั้นและการแก้ปัญหา

ในระยะยาว

ระยะแรก หรือ การแก้ปัญหาระยะสั้นได้แก่การแก้ปัญหาและเงื่อนไขที่ขัดขวางการเป็น

พลเมืองของประชาชนในปัจจุบันได้แก่การไม่รู้ข้อมูลข่าวสารหรือช่องทางในการมีส่วนร่วม

ปัญหาเรื่องของเวลาและปัญหาเรื่องเอกภาพในการแสวงหาแนวทางการสร้างความเป็นพลเมือง

ของหน่วยงานในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่นำเสนอคือการนำเอาขั้นตอนวิธีการของ“เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย”

(AdvocacyCoalitionFramework)61มาประยุกต์ใช้ขั้นตอนแรกเริ่มจากการนำตัวแสดงทุกกลุ่ม

ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งความเปน็พลเมอืงแลว้ใหก้ลุม่คนเหลา่นัน้

มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเมื่อได้ข้อสรุป

ที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันยุทธศาสตร์นั้นก็จะถูกส่งไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไปวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่สามารถขยายช่องทางในการสื่อสารระหว่างรัฐกับ

ประชาชนและยังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสภาวะความเป็นพลเมืองที่แท้จริงของพื้นที่

นั้นๆนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้พลเมืองหรือประชาชนตกลงหาช่วงเวลาที่เหมาะสมใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและทั้งสองฝ่ายยอมรับและสุดท้ายคือเป็นระบบที่สามารถรวบรวม

องค์กรผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อมากำหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกัน

เพื่อลดความซ้ำซ้อนและยังสามารถกำหนดทิศทางของกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ทุก

ฝ่ายยอมรับได้

ระยะที่สอง หรือ การแก้ปัญหาระยะยาวในระดับนี้จะต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาช่วย

กล่าวคือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความเป็น

พลเมืองให้กับเยาวชนเพื่อให้ความสำนึกของความเป็นพลเมืองติดตัวไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่และ

มีบทบาททางการเมืองโดยที่ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรจะสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ

หรือสอดแทรกกิจกรรมต่างๆที่สามารถส่งเสริมหรือกระตุ้นความรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

 61 Sabatier,P.A.1986.‘Top-downandBottom-upApproachestoImplementationResearch:

aCriticalanalysisandsuggestedsynthesis’,Journal of Public Policy, vol.6,no.1,pp.21-48.
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ของเยาวชนการกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในอนาคต



สรุป

ความเป็นพลเมืองเป็นกลไกสำคัญสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจาก

ระบอบการปกครองดังกล่าวต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมืองแต่ความเป็น

พลเมืองนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือติดตัวคนเรามาแต่กำเนิดในทางตรงกันข้าม

ความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการอบรมสั่งสอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและ

หน้าที่ของความเป็นพลเมือง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความเป็นพลเมือง

เนื่องจากประชาชนยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น

บางคนอาจจะมองรวมไปถึงการประชุมประชาคมแต่หลายๆคนก็ยอมรับว่าเมื่อไปประชุมก็ไม่ได้

แสดงความเห็นอะไรเพราะถูกขอหรือบังคับให้ไปร่วมประชุมนอกจากนี้ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่อง

เวลาที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำหน้าที่ของพลเมืองเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะมาเข้า

ร่วมทางการเมืองในเวลาราชการได้เพราะประชาชนก็มีภาระหน้าที่ในเวลาราชการเช่นกัน

อย่างไรก็ตามผลจากการเก็บข้อมูลพบว่าประชาชนบางกลุ่มมีความเข้าใจเป็นอย่างดีใน

เรื่องของความเป็นพลเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการตอบคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการ

ทำงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบจากประชาชนแต่

เป็นที่น่าเสียดายว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ลงมือกระทำการตรวจสอบแต่อย่างไรเพราะมองว่าตน

องไม่มีอำนาจเพียงพอไม่มีข้อมูลไม่รู้กฎหมายหรือเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง

สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการสกัดกั้นความตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของประชาชน

เพราะถึงแม้ว่าประชาชนจะตระว่าตนมีหน้าที่อย่างไรแต่หากไม่ได้ทำหน้าที่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์

ขึ้นกับตนเองและสังคม

นอกจากนี้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลเมืองเป็นอย่างดีก็เป็นเพียงคน

ส่วนน้อยและเคยมีตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นหรือเป็นแกนนำชุมชนโดยคนกลุ่มนี้

จะมองถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสนใจที่จะติดตามการทำงานและนโยบาย

ของทั้งรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น

จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือการขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับ

พลเมืองปัญหาเรื่องของเวลาและความไม่เป็นเอกภาพในการสร้างความเป็นพลเมืองเป็น

อุปสรรคที่ขัดขวางมิให้ประชาชนก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

บทความนี้ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเป็นพลเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผู้เขียนมีความเห็นว่าข้อค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะหาวิธีแก้ปัญหาส่งเสริมและ

พัฒนาความเป็นพลเมืองของประชาชนได้ในอนาคต
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ความเป็นพลเมืองสิทธิชุมชน
และความเหลื่อมล้ำทางสังคม:
ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง

นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง* 


บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดี ว่ าสั งคมไทยได้มีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นำ

มาซึ่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบแก่ประชาชนในสังคม

ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในแห่งหนตำบลใดของประเทศ

ไทยล้วนได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถมอง

ข้ามไปได้ในสังคมปัจจุบันก็คือประเด็นของความเป็นพลเมืองกับ

ประชาธิปไตยเพราะประเด็นดังกล่าวนี้มีนัยยะอย่างมากต่อการ

ก้าวเดินไปของประเทศในอนาคตคุณสมบัติความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนนับเป็นสิ่งที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องการ

เป็นอย่างมากผู้ที่ได้ชื่อว่า“พลเมือง”จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับทำนองคลองธรรม(Legitimacy)ตามระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นอย่างดีพวกเขารู้จักที่จะพูดในเวลาที่สมควรพูด

 * นักศึกษาชั้นปีที่4คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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และรู้จักฟังในเวลาที่สมควรฟังมีภูมิคุ้มกันในตนเองไม่หลงใหลไปตามสิ่งยั่วยุที่เข้ามากระทบ

ซึ่งคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองเช่นนี้นับเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายพยายามสร้างกันมาเป็นเวลาช้านาน

หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมในอุดมคติของมวลมนุษยชาติก็คือสังคมที่มีสมาชิกเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพเนื่องจากสังคมลักษณะนี้จะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขทำให้รัฐบาลสามารถพัฒนา

ประเทศได้อย่างสะดวกไม่ต้องมาคอยตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยย่อยของสังคม

การที่จะปลูกฝังความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้นั้นก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนด

ยุทธศาสตร์(Strategies)การทำงานเสียก่อนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่าง

เป็นระบบซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงกันในสังคมทุกวันนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ก็ล้วนมีคุณค่า(Value)ในตนเองทั้งสิ้นเพราะเกิดจากความปรารถนาดีของ

ทุกภาคส่วนที่มีต่อประเทศชาติดังนั้นในบทความชิ้นนี้จึงจะได้มีการประมวลประเด็น

ยุทธศาสตร์เหล่านั้นมาสรุปไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปใช้สำหรับแนวทาง

กว้างๆที่ได้จากการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ก็คือแนวทางการสร้างความ

เป็นพลเมืองอย่างเป็นองค์รวม(Holism)โดยอาศัยหลักความคิดที่ว่าการจะสร้างความเป็น

พลเมืองให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการ2อย่างควบคู่กันไป

นั่นก็คือการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบของสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตยให้

เกิดขึ้นโดยในส่วนของการพัฒนาคนเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อทำให้สมาชิกใน

สังคมมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในขณะเดียวกันเราก็จำเป็นที่จะ

ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบของสังคมด้วยเพราะพลเมืองจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง

สงบสุขหากระบบที่เป็นโครงสร้างของสังคมยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากนักแม้ว่าพลเมือง

แต่ละคนจะมีคุณธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ประจำจิตใจก็ตามในที่นี้จะเป็นการเสนอ

แนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพื่อเป็นการเปิดมิติ

ใหม่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคพลเมืองเพราะการให้สิทธิในการจัดการตนเองของ

คนท้องถิ่นนั้นจะได้ประโยชน์ที่สำคัญ2ประการคือทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพา

ตนเองได้มากขึ้นอันเป็นการช่วยทำให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีตามพื้นฐานของท้องถิ่นนั้นๆใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการทำให้พวกเขาเกิดจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ไปในตัวด้วยหากทำได้เช่นนี้ก็หวังได้ว่าสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะไม่ได้เป็นเพียงภาพใน

อุดมคติของชาวไทยอีกต่อไปขอเพียงทุกฝ่ายร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไปด้วยกัน
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และความเหลื่อมล้ำทางสังคม:

ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง


ความเป็นพลเมืองถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เพราะคำว่าพลเมืองเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆที่มีอยู่ในรัฐพลเมือง

มิใช่ผู้ที่ที่คอยรับคำสั่งจากผู้มีอำนาจเพียงอย่างเดียวหากแต่พลเมืองจะเป็นผู้ที่มีการแสดงบทบาท

อย่างรุกเร้า(Active)เพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนเองแต่ก็ไม่ลืมที่

จะทำหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้การจะเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ตามระบอบ

ประชาธิปไตยได้จำเป็นต้องมีกระบวนการขัดเกลา(Socialization)คอยรองรับอยู่ทุกช่วงชีวิต

เริ่มตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กก็ต้องมีครอบครัวเป็นผู้ให้การขัดเกลาหลังจากนั้นครอบครัวก็จะส่งต่อมา

ให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยรับช่วงต่อมาเรื่อยๆจนโตเป็นผู้ใหญ่รัฐในฐานะหน่วยการปกครองที่

ใหญ่ที่สุดมีหน้าที่ในสร้าง“ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ”ในขั้นสุดท้ายให้แก่ประชาชนเพื่อ

ให้การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการที่ความเป็นพลเมืองจะเกิดขึ้นได้เราจำเป็นที่จะต้องมีการวางแนวทาง

เพื่อสร้างสิ่งนี้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งในบทความชิ้นนี้ได้มี

การนำเสนอไว้แล้วอีกทั้งการที่จะสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้นอกจากจะมีการปลูกฝังใน

เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตามระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ทุเลาเบาบางลงเพื่อให้

ประชาชนสามารถที่จะแสดงออกในทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมลดข้อครหาที่ว่า“เสียงของคน

กลุ่มหนึ่ง ดังกว่าเสียงของคนอีกกลุ่มหนึ่ง”อีกทั้งยังเป็นการทำให้ประชาชนสามารถดำรง

ศักดิ์ศรีและตัวตนของตนเองไว้ได้ไม่ถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ามากดทับไว้โดยประเด็นการลด

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี้จะวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่

เกี่ยวกับการนำเรื่องสิทธิชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองให้กับ

ประชาชนตลอดจนเป็นการสร้างความยุติธรรมให้ เกิดขึ้นในสั งคมอันจะทำให้ เกิด

“ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ”ขึ้นดังนั้นในบทความชิ้นนี้จึงแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเป็นการ

นำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนและส่วนที่สองเป็นการนำเสนอ

แนวคิดสิทธิชุมชนเพื่อทำให้พลเมืองแต่ละคนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินยุทธศาสตร์ข้างต้นมีความ

เท่าเทียมกันทางสังคมเมื่อกล่าวมาถึงณจุดนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องความเป็นพลเมืองสิทธิชุมชน

และความเหลือ่มลำ้ทางสงัคมเปน็สิง่ทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัทัง้สิน้รายละเอยีดทางวชิาการทีน่า่สนใจ

มีดังต่อไปนี้
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ตอนที่1ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง:
ปฐมบทสู่การพัฒนาประชาธิปไตย

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาความแตกแยกทางการเมืองกันอย่าง

เป็นวงกว้างซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศไทยในหลายๆด้านทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคโดยหากเรานำเหตุการณ์เช่นนี้มา

พิจารณาหาสาเหตุอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้พบว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอยู่ทุก

วันนี้ก็คือการที่ประชาชนในประเทศยังไม่มีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยมากเพียงพอเนื่องจากพลเมืองประชาธิปไตยนั้นเป็นผู้ที่ไม่นิยมความรุนแรง

แต่จะใช้กติกาในสังคมและการปรึกษาหารือกันเป็นแนวทางในการหาทางออกเมื่อเกิดปัญหา

ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับคนไทยอย่างเร่งด่วนในที่นี้ก็จะได้เสนอหลักใน

การสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะของการเคารพผู้อื่นเคารพกติกาและในขณะ

เดียวกันก็รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วยโดยหลักการในที่นี้เรียกว่าหลัก3สนั่นคือสร้าง

เสริมแสดงซึ่งเป็นหลักที่เน้นการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยแบบองค์รวม(Holistic)คือ

เป็นการดำเนินกระบวนการปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ

มองรอบด้านทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้“ต้นกล้าประชาธิปไตย”สามารถเติบโตขึ้นมาอย่างสง่างาม

โดยหลักการที่ควรนำมาใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สร้างคือการสร้างประชาชนแต่ละคนที่อยู่ในระบบของสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับหลักของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนในที่นี้สามารถแบ่งได้

เป็น2กลุ่มคือเยาวชนและบุคคลวัยทำงานซึ่งในส่วนของเยาวชนนั้นกล่าวได้ว่ามีความง่าย

ในการปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตยมากกว่าบุคคลวัยทำงานเนื่องจากเยาวชนเป็นผู้ที่ยังไม่

ถูกขัดเกลาจากสภาพแวดล้อมที่ขัดกับหลักของประชาธิปไตยมามากนักจึงสามารถดำเนิน

กระบวนการขัดเกลาให้มีทัศนคติที่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

วัยทำงานโดยในส่วนของเยาวชนควรมีการปูพื้นฐานให้ความรู้ตั้งแต่ความหมายของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาคที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกันรวมถึงควรให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติ

หลังจากเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้วด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องโดยการฝึกปฏิบัติในที่นี้สามารถกระทำได้หลายวิธีเช่นการจัดให้

เยาวชนได้ทำงานเป็นกลุ่มการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญคือ

ควรพาเยาวชนไปสัมผัสกับบรรยากาศของสังคมภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามระบอบ

ประชาธิปไตยทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับบรรยากาศของ“ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีงาม” 

ไปเป็นจิตใต้สำนึกอันจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของพวกเขาในอนาคตซึ่งกระบวนการ

ขัดเกลาต่างๆเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมที่อยู่ใกล้ชิดตัวของ

เยาวชนนั่นคือสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ

แผนงานการพัฒนาเยาวชนประชาธิปไตยให้มีความชัดเจนในสถาบันทางสังคมทั้งสองประเภทนี้
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ส่วนในด้านของผู้ใหญ่วัยทำงานนั้นสามารถทำได้โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนทุกคนพึงมีพึงได้ซึ่งในขั้น

ตอนนี้ภาครฐับาลและผูท้ีม่อีำนาจในสงัคมควรทีจ่ะออกมาชีแ้จงใหป้ระชาชนไดร้บัฟงัอยา่งเปดิเผย

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกของ“ความเป็นพวกเดียวกัน”ให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและภาค

ประชาชนอันจะเป็นการปิดช่องว่างทางความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจของประชาชนโดยรูปแบบของ

การสื่อสารที่ภาครัฐจะนำไปใช้กับประชาชนนั้นควรเป็นไปในรูปแบบที่กระตุ้นให้ประชาชน

สามารถที่จะใช้วิจารณญาณของตนเองในการพินิจพิเคราะห์ได้กล่าวคือควรชี้แจงรายละเอียด

ต่างๆให้ครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมแน่น(Cohesion)กันขึ้นระหว่างภาครัฐบาลและภาค

ประชาชนซึ่งถ้าหากภาคประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลรัฐบาลก็ควรที่จะนำกลับ

ไปพิจารณาจากนั้นจึงนำผลการพิจารณาที่ได้มานำเสนอต่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของ

เวทีสาธารณะคือมีการเปิดเวทีให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้มาชี้แจงแสดงเหตุผลของ

ตนเองและหาข้อตกลงร่วมกันเป็นการดำเนินกระบวนการที่ลดการมองกันในลักษณะของความ

เป็นเขา(Out-group)ความเป็นเรา(In-group)ในสังคมให้ลดลงเพราะเมื่อมีการหาข้อตกลงกัน

ได้ก็เท่ากับในสังคมได้เกิดเป้าหมายร่วม(Superordinategoal)ขึ้นแล้วซึ่งการดำเนินกลยุทธ์

เช่นนี้ของภาครัฐย่อมจะสามารถส่งผลให้ประชาชนในสังคมเกิดความเข้าใจในกระบวนการและ

รายละเอียดของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้มีการเรียนรู้

ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเป็นผู้รับสารทำให้เกิดความรู้สึก“คุ้นชิน”กับระบอบ

ประชาธิปไตยและกล้าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ้น

นอกจากนี้ก่อนที่ภาครัฐจะมีการดำเนินการใดๆเพื่อพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้เจริญขึ้นนั้นสิ่งสำคัญประการแรกที่ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องทำก็คือการสร้าง

“ความพร้อมพื้นฐานทางประชาธิปไตย”ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนในสังคมสามารถที่จะ

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพหรือหากจะกล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือถ้าหากภาครัฐมีการดำเนินการปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยให้กับ

ประชาชนโดยที่ไม่ได้มีการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวประชาชนให้มีความเหมาะสมเสียก่อน

แล้วก็ย่อมที่จะทำให้การปลูกฝังนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะประชาชนยังไม่มีความ

พร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมทางกายภาพเช่นภาวะความยากจน

เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนระดับรากหญ้าต้องขวนขวายอย่างมากในการหาเลี้ยงชีพจึงไม่มีเวลาที่จะ

หันมาสนใจประเด็นทางการเมืองหรืออาจมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมทางจิตใจเช่นประชาชน

ขาดเครือข่ายทางสังคมที่คอยสนับสนุนความคิดเรื่องประชาธิปไตยจึงทำให้ขาดแรงจูงใจในการที่

จะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้มาซึ่งถ้าหากภาครัฐสามารถแก้ไขความไม่พร้อมทางกายภาพและ

ความไม่พร้อมทางจิตใจให้กับประชาชนได้แล้วประชาชนก็ย่อมที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการมี

ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้น

สำหรับการสร้างความพร้อมพื้นฐานทางประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับประชาชนนั้นรัฐบาล

จำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทุน(capital)ทั้ง3ประเภทคือทุนทางเศรษฐกิจทุนทาง
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วัฒนธรรมและทุนทางสังคมเพราะผู้ที่มีทุนทั้ง3ประเภทนี้พร้อมแล้วย่อมจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์

พูนสุขทั้งกายและจิตใจ(ที่เป็นประชาธิปไตย)เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ย่อมที่จะสามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างทั่วถึงถือเป็นการดำเนินพัฒนาแบบองค์รวม(Holism)คือมีการ

มองสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านมิได้เน้นจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งการกระทำเช่นนี้ย่อมจะทำให้

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นสำหรับรายละเอียดของทุนทั้ง

3ประเภทและแนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้

1. ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital)หมายถึงการที่ประชาชนในสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆได้อย่างทั่วถึงและมีรายได้เพียงพอในการดำเนิน

ชีวิตซึ่งหากประชาชนมีสิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตแล้วพวกเขาก็ย่อมที่จะเข้าหาประเด็นเรื่อง

การพัฒนาคุณภาพสังคมในระดับใหญ่มากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะประเด็นในเรื่องปากท้องได้ลดความ

สำคัญลงนั่นเองโดยได้มีประจักษ์พยานอยู่หลากหลายกรณีที่แสดงให้เห็นว่าหลักการข้อนี้มี

ความเป็นจริงในสังคมโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาสำหรับ

ประเทศที่กำลังพัฒนานั้นเรียกได้ว่าแทบทุกประเทศต่างมีสภาวะที่เป็นไปตามหลักการข้อนี้

เนื่องจากเมื่อช่องว่างทางเศรษฐกิจมีสูงจึงทำให้การดำเนินกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเกิด

ความติดขัดโดยสิ่งที่เรามักได้ยินอยู่เป็นประจำก็คือการที่ประชาชนมีการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในลักษณะที่เป็นการขายเสียงมิได้เป็นการเลือกตั้งที่ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อ

วิเคราะห์ดูถึงสาเหตุของการรับเงินของประชาชนเหล่านี้แล้วก็จะสามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า

เหตุการณ์เช่นนี้มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องปากท้องจึงต้องการที่จะ

แสวงหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจมาเลี้ยงตนเองดังนั้นถ้าหากภาครัฐสามารถที่จะจัดการกับปัญหา

เรื่องปากท้องให้กับประชาชนได้แล้วก็เชื่อแน่ว่าการซื้อเสียงก็จะสามารถลดลงได้

อย่างไรก็ตามปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนดังที่กล่าว

มาข้างต้นมิได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้นหากแต่ยังเกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนา

แล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยพบว่าสถิติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1988มีจำนวนของคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาใช้สิทธิ

มากกว่าคนที่มีสถานภาพต่ำ(เรืองวิทย์เกษสุวรรณ,2549,น.176)ซึ่งปัญหาข้อนี้สามารถแก้

ได้โดยการที่ภาครัฐจะต้องมีระบบการกระจายสวัสดิการต่างๆออกไปให้ทั่วถึงในลักษณะที่ให้

ประชาชนกลุ่มต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐอาจมีการจัดตั้งองค์กรแห่ง

ใหม่ขึ้นมาซึ่งองค์กรนี้จะมีทั้งภาคประชาชนและภาครัฐเป็นผู้บริหารมิใช่ลักษณะการบังคับ

บัญชาแบบทางเดียว(Top-down)ดังที่เป็นอยู่ในหลายๆหน่วยงานเพื่อให้การกระทำต่างๆเป็นที่

พอใจของทั้งสองฝ่ายและลดปัญหาของการทุจริตคอรัปชั่นในแวดวงราชการให้น้อยลงอีกทั้งยัง

ควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนองได้อันจะเป็นการ

ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในชุมชนเพราะเมื่อชุมชนมีการพัฒนาแล้วก็จะทำให้ประชาชนมี

งานทำในชุมชนได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวรายรับและรายจ่ายมีความสมดุลกันถือเป็นวิถีชีวิต

แบบพอเพียงที่ควรค่าแก่การนำมาใช้อย่างยิ่ง
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2. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital)หมายถึงระบบความคิดความเชื่อรวมถึง

วิถีปฏิบัติของประชาชนที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันในที่นึ้คือการปลูกฝังวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนซึ่งภาครัฐจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้หลังจากที่มีการ

พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจของประชาชนให้เจริญขึ้นแล้วเพื่อให้ประชาชนมีทิศทางในการปฏิบัติตัวที่

ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตยไม่ตกเป็นเหยื่อ(victim)ของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบอบ

การปกครองนี้โดยการดำเนินกระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นภาครัฐสามารถที่

จะกระทำได้หลายทางเช่น

 2.1 ในระดับจุลภาคควรให้ทุนสนับสนุนแก่ชุมชนต่างๆเพื่ออบรมสมาชิกในชุมชน

ของตนเองให้มีค่านิยมและความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องโดยอาจดำเนิน

การทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีตั้งแต่ความเป็นมาและหลักการ

ของประชาธิปไตยรวมไปถึงจัดกิจกรรมที่มีส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้นเช่นการจัด

ตั้งสหกรณ์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันหรือจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนกลุ่มต่างๆได้หมุนเวียนกันมาบริหารงานเพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้

ในการอยู่ร่วมกันรู้จักพูดรู้จักฟังและเมื่อประชาชนกลุ่มต่างๆมีโอกาสในการ

บริหารงานครบไปวาระหนึ่งแล้วต่อมาก็ควรจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นอีกรอบหนึ่ง

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตัดสินจากผลงานที่ผ่านมาว่าจะเลือกคนกลุ่มใดขึ้นมา

บริหารชุมชนต่อไปถือเป็นการฝึกให้ประชาชนรู้จักยอมรับในการตัดสินใจของผู้อื่น

ไม่มุ่งหาผลประโยชน์อยู่เพียงฝ่ายเดียว

 2.2 ในระดับมหภาคควรมีการใช้สื่อต่างๆในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามระบอบ

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยทางตรงนั้นควรมี

การนำเสนอรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและรายการเหล่านี้ควรนำ

กรณีศึกษามาวิเคราะห์ให้ประชาชนทั้งหลายสามารถเห็นตามได้มิใช่เพียงแต่นำ

เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเท่านั้นอีกทั้งการนำเสนอยังควรเป็นไปใน

ลักษณะที่“ชี้ ให้เห็น”มิใช่“ชี้นำ”การกระทำทั้งนี้ก็ เพื่อให้เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้ใช้จิตสำนึกของตนเองวิเคราะห์อันจะเป็นการช่วยป้องกันประชาชน

จากการถูกระดมเข้าสู่ลัทธิ(Politicalindoctrination)หรือการยอมทำตามแบบ

สิโรราบ(Deferenee)นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้สื่อมีการนำเสนอข้อมูลอย่าง

รอบด้านเพื่อให้ประชาชนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนส่วนในทางอ้อมนั้น

ควรมีการจัดรายการต่างๆให้สื่อถึงความเป็นประชาธิปไตยเช่นละครหรือเกมโชว์

ที่ควรมีการกระทำสอดคล้องกับประชาธิปไตยอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ดูเกิดการซึมซับไป

เข้าไปเป็นจิตใต้สำนึกโดยอัตโนมัติ

3. ทุนทางสังคม (Social capital)หมายถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนกลุ่มต่างๆให้มีความแนบแน่นอันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือกันแก้ปัญหาในระดับ

ต่างๆอีกทั้งยังจะเป็นการทำให้เกิดการถ่ายทอดความคิดแบบประชาธิปไตยให้แผ่ขยายต่อไปอีก
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ดว้ยโดยการรวมกลุม่ในทีน่ี้มใิชก่ารรวมกลุม่แบบแลน่พรรคเลน่พวก(Spoilssystem)แตอ่ยา่งใด

หากแต่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยหลังจากที่ภาครัฐได้มีการสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้กับประชาชนแล้วภาครัฐควรผลักดันให้ประชาชนเหล่านี้ได้มีโอกาส

เข้ามารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้พวกเขาแลก

เปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันถือว่าเป็นการสร้างประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอีก

ทางหนึ่งทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้แสดงออกตามแนวทางของประชาธิปไตยมากขึ้น

โดยข้อคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของอุดมการณ์แบบชุมชนนิยม(Communitarianism)เพราะ

อุดมการณ์นี้กล่าวว่าหากประชาชนได้มีการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากันก็จะส่งผลให้พวกเขาเกิดการ

เรียนรู้จากกันแต่ละคนจะสามารถทนคนอื่นที่มีความคิดเห็นต่างไปจากตนจนเกิดมิตรภาพและ

หนทางแก้ไขปัญหาขึ้นในที่สุด(เรืองวิทย์เกษสุวรรณ,2549,น.167)ถือเป็นการฝึกฝนให้

ประชาชนรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิของกันและกันสร้างวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคม

เมื่อเหล่าประชาชนทั้งหลายมีทุนทางสังคมมากเพียงพอแล้วก็จะทำให้พวกเขา“กล้า”ที่จะ

ออกไปเผชิญกับกระบวนการประชาธิปไตยในโลกภายนอกมากขึ้นเพราะเขาได้มีการฝึกปฏิบัติ

(practice)จนมีความชำนาญในระดับหนึ่งแล้วโดยลักษณะของการสร้างเครือข่ายทางสังคมให้

กับประชาชนนี้ไม่ควรที่จะมีการแบ่งแยกชนชั้นหรือสถานะทางแต่เศรษฐกิจแต่ควรมีการรวม

กลุ่มกันตามแนวคิดแบบภราดรภาพคือถือว่าทุกคนมีฐานะเป็นพลเมืองในรัฐเช่นเดียวกัน

ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ได้ทำให้“รู้เขา-รู้เรา”มากขึ้นอันจะเป็นการสร้างรากฐานของประเทศให้มีความเข้มแข็งได้ต่อไป

สำหรับนโยบายที่ภาครัฐควรกระทำเพื่อสร้างทุนทางสังคมให้กับประชาชนก็คือการจัดตั้ง

องค์กรที่เป็นทางการ(Formalorganization)ขึ้นในชุมชนระดับตำบลโดยองค์กรนี้จะประกอบ

ไปด้วยผู้นำชุมชนและตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆจากนั้นก็ควรมีการจัดให้มีการประชุม

ปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆขึ้นในทุกสิ้นเดือนหรือทุกครึ่งเดือนเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความ

คุ้นชินซึ่งกันและกันและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนใดชุมชนหนึ่งก็ควรที่จะมีการนำมาเสนอต่อ

ที่ประชุมในองค์กรที่ตั้งขึ้นมานี้เพื่อให้ชุมชนอื่นได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการระดม

สมอง(Brainstorm)เพื่อหาทางออกให้กับชุมชนที่เกิดปัญหานอกเหนือไปจากการแก้ปัญหา

กันเองภายในชุมชนโดยองค์กรเหล่านี้ควรมีลักษณะเป็นภาคีสมาชิกกันทั่วประเทศเพื่อให้องค์กร

เกิดความเข้มแข็งถือเป็นการสร้างองค์กรภาคประชาชนขนาดใหญ่ขึ้นมาใช้ในการรักษาสิทธิ

เสรีภาพให้กับประชาชนเองและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

เสริมคือการส่งเสริมให้พฤติกรรมของประชาชนที่สอดคล้องกับค่านิยมแบบประชาธิปไตย

มีความคงทนถาวรขึ้นโดยหลักการทางจิตวิทยากล่าวว่าการที่จะทำให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเกิด

พฤตกิรรมทีค่งทนถาวรไดน้ัน้จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารเสรมิแรง(Reinforcement)ใหก้บัพฤตกิรรมนัน้

โดยการเสริมแรงในที่นี้สามารถกระทำได้หลายวิธีเช่นการมอบรางวัลยกย่องผู้ที่มีพฤติกรรม

สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยซึ่งการทำเช่นนี้นับว่าได้ประโยชน์2ทางคือทำให้ผู้ที่ได้

รับการยกย่องเกิดความรู้สึกว่าพฤติกรรมของตนเองนั้นมีคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีจากนั้นเขาจึงคง



เอกสารป
ระกอบ

การสัมมนากลุ่มย่อยที่
 5 

29�การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

พฤติกรรมนั้นไว้นอกจากนี้แล้วเมื่อผู้อื่นในสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับการประกาศยกย่องก็ย่อมที่จะ

ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความต้องการที่จะกระทำตามพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการยกย่องบ้าง

อย่างไรก็ตามการกระทำเช่นนี้มิได้เป็นการระดมเข้าสู่ลัทธิในทางการเมือง(Political

indoctrination)แต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการใช้จิตวิทยาฝูงชนในการโน้มน้าวพฤติกรรมของ

ประชาชนให้มีความสอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยอันเป็นบรรทัดฐานหลักของสังคม

เพียงเท่านั้นซึ่งในแง่นี้เมื่อประชาชนได้รับการ“สร้าง”ค่านิยมแห่งความเป็นประชาธิปไตยแล้ว

พวกเขาก็ย่อมที่มีความตระหนักในสิทธิเสรีภาพตามหลักการของประชาธิปไตยดังนั้นการที่จะ

ดำเนินกลยุทธ์ระดมเข้าสู่ลัทธิ(Politicalindoctrination)จึงไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเหล่า

มวลมหาประชาชนทั้งหลายนั้นรู้จักที่จะ“เลือก”กระทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ด้วยตนเอง

แล้วโดยหลักการของประชาธิปไตยนั้นเป็นหลักการที่เน้นให้ทุกคนได้ฝึกฝนตนเองในการอยู่ร่วม

กับผู้อื่นอย่างสงบสุขคือมีความคิดและการกระทำที่ตั้งอยู่บนจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม

นอกจากนี้วิธีการเสริมแรงที่สามารถกระทำได้อีกทางหนึ่งก็คือการที่ภาครัฐจำเป็นจะต้อง

ส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปะกับประชาชนให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความ“ไว้เนื้อเชื่อใจ”และรู้สึก

เป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่งหากประชาชนมีความเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของภาครัฐแล้วก็ย่อม

ทำให้การดำเนินการพัฒนาประชาธิปไตยสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเพราะประชาชนกับ

ภาครัฐจะเกิดการบูรณาการทางการกระทำกันขึ้นคือประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ

ดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอันจะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพในสังคมอีกทั้งการ

ทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่นี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาชนได้ทราบว่าภาครัฐ

นั้นมีการดำเนินการกับประชาชนตามหลักการของความเป็นประชาธิปไตยในส่วนของหลัก

ภราดรภาพคือเห็นประชาชนกับตนเองนั้นมีความเท่ากันมิได้นำยศและตำแหน่งทางสังคม

มาแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนซึ่งหากประชาชนได้เห็นภาพเช่นนี้ก็เชื่อแน่ว่าค่านิยม

ของความเป็นประชาธิปไตยในจิตใจของประชาชนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาได้รับ

การเสริมแรงผ่านทางการมองเห็น“ภาพที่เกิดขึ้นจริง”ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจตามมโนทัศน์

แบบประชาธิปไตยแล้ว

สำหรับการเสริมแรงดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็น“เครื่องมือ”ในการที่จะชักนำให้

ประชาชนเกิดความประทับใจกระบวนการประชาธิปไตยในช่วงแรกของการเรียนรู้เท่านั้นมิได้

หมายความว่าภาครัฐจำเป็นที่จะต้องให้การเสริมแรงแก่ประชาชนไปตลอดเนื่องจากเมื่อความ

รู้สึกนึกคิดในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยเกิดการ“เข้าที่เข้าทาง”แล้วประชาชนก็ย่อมที่จะ

สามารถดำเนินพฤติกรรมตามระเบียบวิธีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ก็เพราะประชาชนทั้งหลายมีสถานภาพเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการบังคับควบคุมหรือให้รางวัลอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องจักรและสัตว์

บางชนิดการเสริมแรงจึงถือเป็นกุศโลบายที่สอนให้ประชาชนรู้จักทำในสิ่งที่ควรทำและหลีกเลี่ยง

ในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการสอนให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของ

ตนในทางการเมือง(SenseofPoliticalCompetence)ผ่านทางการสร้างความประทับใจแรกพบ

(FirstImpressionManagement)
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อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องตระหนักอยู่เสมอในการ

บริหารรัฐกิจต่างๆก็คือการรักษามาตรฐานทางการกระทำของตนเองให้มีความเที่ยงตรง

ไม่ลำเอียงเข้าหาข้างใดข้างหนึ่งทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรามักจะได้ยินประโยคที่ติดหูอยู่ประโยค

หนึ่งก็คือ“เราเป็นชาวบ้านตาดำๆจะไปสู้อะไรเขาได้”โดยหากวิเคราะห์ให้ละเอียดลึกซึ้งแล้ว

ก็จะพบว่าคำว่า“เขา”ในที่นี้มีนัยยะแฝงที่ลึกซึ้งมากเพราะคำว่า“เขา”เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึง

ความห่างเหินในทางลบที่ประชาชนระดับรากหญ้ามีต่อชนชั้นนายทุนและผู้บริหารประเทศกล่าว

คือตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า“ความลำเอียง”ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นมีอยู่จริงและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความ

“เบื่อหน่าย”และ“เอือมระอา”ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการปกครองและเมื่อ

เปน็เชน่นีจ้งึทำใหป้ระชาชนทัว่ไปกลายเปน็“ประชาชนทีไ่มไ่ดม้าตรฐานตามระบอบประชาธปิไตย”

ไปโดยปริยายด้วยเหตุนี้เองภาครัฐจึงควรที่จะวางแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อนี้ให้เหมาะสม

เพื่อให้ปัญหาข้อนี้ทุเลาเบาบางลงอันจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรทางราชการ

แนวทางการ “เสริม” ให้เกิดการพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 

1.ควรปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปในรูปแบบของการเน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นโดยองค์กรของภาครัฐต่างๆควรประกอบไปด้วยตัวแทนของ

ภาคประชาสงัคมกลุม่ตา่งๆเพือ่ใหก้ลุม่เหลา่นีส้ามารถทำหนา้ทีต่รวจสอบการทำงานของภาครฐัได้

เป็นเสมือนกลุ่มเฝ้าระวัง(Watch-dog)ย่อยๆในองค์กรของรัฐอีกทั้งกลุ่มเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่

รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งเชื่อแน่ว่ากลุ่มในองค์กรภาครัฐลักษณะนี้จะ

สามารถสื่อสารกับประชาชนได้สะดวกกว่ากลุ่มของข้าราชการเป็นแน่เนื่องจากประชาชนที่เดือด

ร้อนจะรู้สึกว่าตัวแทนของภาคประชาสังคมเป็นพวกเดียวกับตนจากนั้นจึงยอมที่จะเปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือได้อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานี้ยังมีฐานะเป็น

“ประชาชน”คนหนึ่งที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านด้วยจึงทำให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าใจปัญหาและ

“หัวอก”ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างดีเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายจึงมีความกล้า

มากขึ้นที่จะเข้ามาใช้“สิทธิ”ของตนเองที่มีอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยในการขอความช่วยเหลือ

จากภาครัฐ

2.รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของนโยบายที่จะดำเนินการในกระทรวง

ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีโอกาสที่จะวิเคราะห์วิจารณ์

นโยบายเหล่านั้นก่อนที่รัฐบาลจะนำไปลงมือปฏิบัติจริงซึ่งการทำเช่นนี้ย่อมจะทำให้ประชาชน

สามารถคัดค้านนโยบายที่ตนเองเห็นว่าไม่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีเพราะถ้าหากรัฐบาลมีการ

แถลงผลงานของตนเองหลังจากที่ดำเนินนโยบายไปแล้วก็จะทำให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

จากนโยบายนั้นไม่มีโอกาสคัดค้านก่อนแม้ว่าหลังจากที่ประชาชนเหล่านี้ได้รับผลกระทบแล้ว

ภาครัฐจะมีการ“เยียวยา”ให้กับประชาชนก็ตามเพราะมูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินใดๆ

ไม่สามารถที่จะนำไปเทียบกับ“ชีวิต”ของประชาชนได้ซึ่งหากภาครัฐมีการดำเนินการตาม

ข้อเสนอนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าประชาชนทั้งหลายจะมีการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆมากขึ้นรวมถึงการเต็มใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับจุลภาคและ
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มหภาคโดยการดำเนินการในลักษณะนี้ก็ถือเป็นการเสริมค่านิยมประชาธิปไตยให้กับประชาชน

ที่แยบคายอีกทางหนึ่งคือเป็นการเสริมแรงให้ประชาชนรู้สึกในทางบวกต่อการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยผ่านทางการปฏิบัติงานจริงของภาครัฐ

3.ระบบการบริหารงานของรัฐควรเน้นการกล่าวถึงนโยบายและเป้าหมายที่จะทำต่อไปใน

อนาคตมากกว่าการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลหรือการกล่าวถึงการจัดสรรผลประโยชน์ในกลุ่ม

ทางการเมืองมากนักเพราะบรรยากาศเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีความแปลกแยกจากบรรยากาศของ

ประชาธิปไตยค่อนข้างมากเพราะเป็นการทำราวกับว่ามีการจัดการอำนาจอยู่ภายในกลุ่มคน

กลุ่มเล็กๆเพียงส่วนเดียวมิได้มีการกล่าวถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเลยสำหรับ

เหตุผลที่เสนอให้แก้ไขก็คือเพื่อทำให้ประชาชนเกิดจินตภาพแบบประชาธิปไตยขึ้นมาแทนที่

จินตภาพในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน

โดยการให้ความสำคัญในการกล่าวถึงนโยบายมากกว่าการกล่าวถึงตัวบุคคลนี้เป็นการแสดงให้

เห็นถึงการที่รัฐเห็นประชาชนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าตัวของผู้บริหารซึ่งลักษณะเช่นนี้มีความ

สอดคล้องกับหลักที่กล่าวว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนดังนั้นรัฐบาลที่ได้รับมอบ

อำนาจมาจากประชาชนจึงควรที่จะดูแลเอาใจใส่วิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้สมกับความไว้วางใจ

ของประชาชน

แสดงคือการที่ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันขยายพฤติกรรมที่เป็นไปตามค่านิยม

ประชาธิปไตยให้แพร่หลายออกไปเป็นวงกว้างอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่าง

แท้จริงการกล่าวในลักษณะนี้หมายความว่าเมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยให้

กับประชาชนผ่านทางกลยุทธ์“สร้าง”และ“เสริม”ไปได้ระยะหนึ่งแล้วภาครัฐและภาคประชา

สังคมส่วนต่างๆก็ควรที่จะมีการเข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะขยายเครือข่ายของพลเมือง

ประชาธิปไตยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอันจะนำไปสู่การเป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศแห่งความ

เป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนื่องจากเมื่อประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการของประชาธิปไตยมีจำนวนมากขึ้นการกระทำต่างๆก็ย่อมมีความสอดคล้องกับระบอบ

การปกครองของประเทศตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาทางการเมืองก็จะลดน้อยลงอีกทั้งเมื่อ

เครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประชาชนในสังคมบางกลุ่มที่อาจยังไม่มีความ

เข้าใจมากนักเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตยก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากสมาชิก

ภายในเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยนี้จะมีการแทรกซึมอยู่ในชุมชนต่างๆทำให้เขาเหล่านี้

สามารถที่จะปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างและชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นได้เมื่อผู้อื่นเข้าใจแล้ว

ก็เท่ากับว่าเครือข่ายของพลเมืองประชาธิปไตยได้ขยายมากขึ้นไปทุกทีจนในที่สุดก็ย่อมหวังได้

ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมอุดมสุขที่มีรากฐานมาจากค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งการที่จะกระทำให้

เกิดสภาพการณ์เช่นนี้ขึ้นได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมิใช่ปล่อยให้ภาครัฐ

ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวเพราะถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีทรัพยากรคืออำนาจและทุนแต่สืบเนื่องมา

จากการที่องค์กรของภาครัฐนั้นมีขนาดใหญ่จึงทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติการในสังคม

ระดับจุลภาคเช่นครอบครัวและชุมชนดังนั้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีค่านิยม

ของความเป็นประชาธิปไตยในการที่จะเข้าไปดำเนินการเพื่อทำให้บุคคลที่กำลังหลงอยู่ในวังวน
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ของโมหะจริตได้พบกับ“เส้นทางสายประชาธิปไตย”ที่จะนำชีวิตของประชาชนทุกคนให้ไปพบกับ

ความผาสุขต่อไป

สำหรับแนวนโยบายที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในขยายเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยมีดังต่อ

ไปนี้

1. ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนควรหันมาร่วมมือกัน โดยอาศัยการตั้งจุดมุ่งหมายร่วม 

(Superordinate goal) เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยภาครัฐและภาคประชา

สังคมควรยอมที่จะเสียสละผลประโยชน์ในส่วนของตนเองบ้างเพื่อทำให้การสร้างจุดมุ่งหมาย

ร่วมสามารถดำเนินการไปได้ซึ่งเมื่อมีการเสียสละเกิดขึ้นก็เท่ากับแต่ละฝ่ายยอมที่จะลดทิฐิมานะ

และความเห็นแก่ตัวของตนเองลงแล้วเปิดใจกว้างที่จะกระทำพฤติกรรมเพื่อสังคม(Prosocial

behavior)หากทำได้เช่นนี้ผลก็คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะ

สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อสภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วขั้นต่อไปก็คือ

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมให้ลงตัวซึ่งภาครัฐอาจจะมี

การทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเครือข่ายในระดับมหภาคเช่นการจัดอบรมการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมแก่ภาคประชาสังคมการติดต่อ

ประสานงานฯลฯส่วนภาคประชาสังคมอาจมีการดำเนินการในระดับจุลภาคเช่นการลงพื้นที่

พูดคุยกับชาวบ้านการจัดค่ายประชาธิปไตยการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำเสนอต่อ

ภาครัฐการสร้างเสริมทัศนะคติที่ดีให้กับประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยรวมถึงการเป็นคนกลาง

ที่ช่วยเชื่อมประสานให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพบเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเพื่อดำเนินการ

ช่วยเหลือต่อไป

2. ในส่วนของภาครัฐเอง จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทางด้านการปกครอง

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกล่าวคือควรทำให้ประเทศเกิดความเป็นนิติรัฐอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพื่อ

ทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียมกันและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อม

ทำให้ปัญหาการแบ่งฝ่ายเบาบางลงไปด้วยเพราะประชาชนทุกคนต่างเห็นว่าตนมีความเหมือน

กับผู้อื่นไม่มีใครด้อยกว่าใครแต่อย่างไรก็ตามหลักนิติรัฐย่อมจำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่ไปกับหลัก

นิติธรรมเสมอเพราะหลักนิติธรรมนั้นถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำกับให้หลักนิติรัฐดำเนินไปอย่าง

ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม(Legitimacy)ของสังคมซึ่งหากใช้หลักนิติรัฐแยกกับหลัก

นิติธรรมแล้วก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่วิถีชีวิตของประชาชนได้ดังนั้นการใช้เครื่อง

มือที่รัฐสร้างขึ้นมานั้นจึงต้องควบคู่ไปกับหลักการทางศีลธรรมและหลักของความเป็นจริงเสมอ

ซึ่งเมื่อมีการทำให้ประเทศเกิดความเป็นนิติรัฐและนิติธรรมอย่างแท้จริงแล้วประชาชนทุกฝ่ายก็จะ

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นโดยพวกเขาจะมีจิตใจที่พร้อม

เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะพวกเขาไม่ต้องกังวลในเรื่องความไม่เป็นธรรมที่

จะเกิดขึ้นกับตนอีกต่อไปแล้วประการสำคัญคือรัฐบาลควรที่จะมีการขอประชามติจากประชาชน

ในการแก้กฎหมายบางฉบับที่ไม่มีประสิทธิภาพจากนั้นจึงนำไปปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อแก้ไข

เมื่อแล้วเสร็จจึงนำกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่มาให้ประชาชนได้ดูอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อให้กฎหมายที่

ออกมานั้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไร้ข้อครหาที่เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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3. ควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระทางด้านการขยายเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยขึ้นมา

โดยเฉพาะเพื่อให้การทำงานในด้านนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยผู้ที่จะมาบริหารงาน

องค์กรแห่งนี้จะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนภายในกลุ่มของตนเองมาเข้าร่วมเครือข่ายพลเมือง

ประชาธิปไตยขององค์กรอิสระแห่งนี้เชื่อแน่ว่าเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรชนิดนี้ขึ้นย่อมจะสามารถ

สร้างเครือข่ายของพลเมืองประชาธิปไตยได้อย่างแน่นอนเพราะตัวแทนของภาคประชาสังคมนั้น

สามารถที่จะสื่อสารแบบ“ใจถึงใจ”กับประชาชนทั่วไปได้ดีกว่าภาครัฐโดยเครือข่ายของพลเมือง

ประชาธิปไตยในที่นี้จะเป็นเครือข่ายที่อยู่ในสังกัดเดียวกันคือตั้งอยู่ในนามขององค์กรอิสระที่มี

ตัวแทนภาคประชาสังคมเป็นผู้บริหารงานซึ่งเหตุผลของการที่กำหนดให้เครือข่ายของประชาชนที่

ตั้งขึ้นต้องรวมอยู่ในองค์กรเดียวกันก็คือเพื่อให้การทำกิจกรรมต่างๆในกระบวนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการใดๆที่มีลักษณะ

กระจดักระจายและไรป้ระสทิธภิาพเพราะถา้หากเปน็เชน่นัน้กเ็ทา่กบัวา่การเมอืงภายในประเทศ

เป็นการเมืองแบบฝูงชน(PoliticalofMassSociety)ซึ่งจะทำให้รัฐบาลไม่มีเวลาในการบริการ

ประเทศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากนักเนื่องจากต้องคอยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มต่างๆอยู่เสมออีกทั้ง

ยังทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงในการตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีอีกด้วย

4. สร้างความแข็งแกร่งให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (democratic 

consolidation)ผ่านทางการสร้างประเทศให้มีลักษณะของธรรมรัฐ(goodgovernance)โดย

เน้นการปฏิบัติงาน3ด้านคือการต่อสู้กับคอรัปชั่นการตรวจสอบได้และการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพสำหรับการต่อสู้กับคอรัปชั่นนั้นภาครัฐควรมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้

ประชาชนทั้งหลายเห็นว่าภาครัฐมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะทำให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริงเนื่องจากการคอรัปชั่นนั้นเป็นการเข้าถือเอาผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายและขัดขวางกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

การคอรัปชั่นจะทำให้ทรัพยากรทางสังคมต่างๆเช่นเงินทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานบริการ

สาธารณะฯลฯเข้าไม่ถึงประชาชนทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสกระทำตามสิทธิของตนเองที่พึงมี

พึงได้ตามรัฐธรรมนูญส่วนในด้านการทำให้ภาครัฐสามารถที่จะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้นั้น

ก็เพื่อที่จะสร้างความสบายใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนกล่าวคือเมื่อประชาชนมีความ

สงสัยหรือเกิดความคับข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรรัฐก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้

ถือเป็นการดำเนินตามหลักการทางประชาธิปไตยที่เน้นประชาชนเป็นสำคัญส่วนสุดท้ายคือ

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพภาครัฐควรสำรวจระบบการบริหารงานของตนเองใหม่ว่ามีจุด

บกพร่องที่ใดบ้างแล้วดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยในขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบนั้น

ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนส่วนต่างๆได้เข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการ

บรหิารราชการแผน่ดนิทีเ่ปน็ทีพ่อใจของทกุฝา่ยและการเนน้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มเชน่นี้

ยังเป็นการฝึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในความสำคัญของการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

ของตนเองมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
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ตอนที่2สิทธิชุมชนกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ให้กับพลเมือง

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์(Globalization)ได้มีการแผ่อิทธิพลไป

ทั่วทุกมุมโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากโดยคุณลักษณะสำคัญประการ

หนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์ก็คือการบีบอัดของเวลาและพื้นที่(TimeandSpaceCompression)

เมื่อเป็นดังนี้แล้วย่อมทำให้สิ่งต่างๆทั่วโลกสามารถไหลเวียนเข้าหากันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

และหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นก็คืออุดมการณ์แบบทุนนิยมที่ได้เผยแพร่ไปทุกหนแห่งไม่เว้นแม้แต่

ชุมชนเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่

เจริญขึ้นและทรุดโทรมลง

เมื่อกล่าวถึงคุณูปการของอุดมการณ์แบบทุนนิยมแล้วก็จะกล่าวได้ว่าระบบทุนนิยมได้ก่อ

ให้เกิดสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่

อย่างไรก็ตามระบบทุนนิยมก็ได้ก่อให้เกิดผลเสียขึ้นค่อนข้างมากกล่าวคือระบบทุนนิยมได้มี

การทำให้ประชาชนที่มีกำลังด้อยกว่าในทางเศรษฐกิจต้องตกเป็นผู้เสียเปรียบในกระบวนการผลิต

เนื่องอุดมการณ์ของทุนนิยมนั้นจะเน้นการสะสมทุนอย่างเสรีทำให้ผู้ที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจและ

สังคมสูงสามารถที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งต่างๆได้แบบไม่มีขีดจำกัดเป็นการกระทำ

เหมือนกับวลีที่ว่า“มือใครยาวสาวได้สาวเอา”เมื่อเป็นดังนี้แล้วย่อมทำให้ผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าใน

ทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดความเสียเปรียบเพราะบุคคลประเภทนี้จะไม่มีทั้งทุนและเครื่องมือ

มากเท่ากับบุคคลประเภทแรกมิหนำซ้ำยังขาดความสามารถที่จะปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของ

ตนเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วย่อมทำให้สังคมเกิดช่องว่างระหว่างฐานะของประชาชนขึ้นจนในที่สุด

ก็กลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้

ในปัจจุบันมีหลายฝ่ายพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ดังจะเห็นได้จากการที่ภาค

ส่วนต่างๆพยายามรวมกลุ่มกันและช่วยกันคิดหาหนทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมให้ทุเลาเบาบางลงเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้าสำหรับแนวทาง

สำคัญอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนว่าหลายภาคส่วนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือประเด็นเรื่อง

สิทธิชุมชน(CommunityRight)ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นที่สนใจของสังคมไทยมาระยะ

หนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีแนวทางในการนำเรื่องสิทธิชุมชนมา

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากนักจะมีก็เพียงการเริ่มต้น

วางแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคตหรือการทดลองปฏิบัติการตามแนวทางที่คิดขึ้นใน

ชุมชนบางแห่งเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชนในประเทศไทยยังไม่ได้บังเกิด

ผลตามที่หลายฝ่ายต้องการให้เป็นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้

สิทธิชุมชนเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและเป็นวงกว้างเพื่อลดความเหลื่อมทางสังคมต่อไป

ก่อนที่จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องการนำสิทธิชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับ

สังคมไทยนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า“สิทธิ”และคำว่า

“ชุมชน”เสียก่อนเพื่อผู้สนใจที่มาศึกษาสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความ
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เหลื่ อมล้ ำทางสั งคมได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพโดยคำว่ าสิ ทธิตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525หมายถึงอำนาจที่ถูกกำกับด้วยความชอบธรรมซึ่งหมายถึง

อำนาจที่ถูกต้องตามหลักธรรมตามหลักของคุณงามความดีความถูกต้องความยุติธรรมเช่น

หลักศาสนาหลักกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ประเพณีและเกณฑ์คุณค่าที่คนในสังคมหนึ่งๆยึดถือ

ร่วมกัน(สถาบันพระปกเกล้า,2553,น.180)เมื่อสังเกตจากการนิยามคำว่าสิทธิในที่นี้แล้ว

ก็จะกล่าวได้ว่าสิทธิเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมโดยคนในสังคมจะมีสิทธิที่แตกต่างกันออกไป

ตามสถานะ(Status)ที่ตนดำรงอยู่เช่นตำรวจก็มีสิทธิที่จะจับโจรเพราะกฎหมายได้รับรองความ

ถูกต้องในการกระทำไว้หรือพระสงฆ์ก็มีสิทธิที่จะแสดงพระธรรมเทศนาบนธรรมมาสน์แก่

ประชาชนที่มาฟังธรรมเพราะหลักทางศาสนาได้รับรองความถูกต้องชอบธรรมไว้เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากเราสังเกตดูคุณลักษณะของสิทธิให้ดีแล้วก็จะพบว่าสิทธินั้นก็มิใช่สิ่งอื่นใดเลย

นอกจากการที่ประชาชนทั้งหลายมีเสรีภาพและอำนาจในการกระทำสิ่งที่สังคมกำหนดขอบเขต

ไว้ให้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าการใช้สิทธิก็ย่อมที่จะต้องอยู่ในกรอบที่สังคมเห็นว่าดีงาม

เหมาะสมไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นสิทธิของบุคคลที่มีอยู่ก็จะหมด

ความชอบธรรมลงทันทีไม่ว่าจะในทางพฤตินัยหรือนิตินัย

ส่วนความหมายของชุมชนนั้นกล่าวได้ว่าในหลายสาขาวิชาได้มีการให้คำนิยามไว้เป็น

จำนวนมากซึ่งไม่สามารถที่จะนำมากล่าวได้หมดในที่นี้ได้แต่อย่างไรก็ตามในที่นี้จะได้หยิบยก

ความหมายในทางสังคมวิทยามากล่าวเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นภาพรวมของชุมชน

อันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจความเป็นชุมชนในประเด็นของสิทธิชุมชนได้อย่างลึกซึ้งต่อไป

โดยชุมชนในที่นี้หมายถึงหมู่คณะซึ่งดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยมิได้มี

เป้าหมายหรือตกลงดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกันแต่มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันตาม

ธรรมชาติ(กิตติศักดิ์ปรกติ,2550,น.9)ซึ่งชุมชนนั้นมีความแตกต่างจากสมาคมตรงที่

สมาคมจะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าหากเรา

ต้องการที่จะดึงจุดเด่นของชุมชนมาพิจารณาแล้วก็จะกล่าวได้ว่าชุมชนนั้นเป็นการรวมตัวกันโดย

ธรรมชาติของบุคคลจำนวนมากซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นมาจากการมีปฏิสังสรรค์ระหว่างกัน

มิได้เกิดจากการสร้างขึ้นมาแบบฉับพลันและความสัมพันธ์ที่คนในชุมชนมีให้กันอย่างยาวนานนี้

ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อมแน่นทางสังคม(SocialCohesion)ดังนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้ว

ก็อาจกล่าวได้ว่าชุมชนมีลักษณะที่เข้มแข็งค่อนข้างสูงเพราะเกิดจากการที่มีประชาชนมีความ

สัมพันธ์ทางจิตใจซึ่งกันและกันมิได้มีความสัมพันธ์กันในทางกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพียง

อย่างเดียว

จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าสิทธิและคำว่าชุมชนมาข้างต้นนี้เป็นการแสดงให้

เห็นถึงลักษณะเฉพาะของคำสองคำซึ่งแต่ละคำก็มีความหมายอยู่ในตัวเองลำดับต่อไปที่เราจะ

พิจารณาก็คือคำว่าสิทธิชุมชนซึ่งดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเป็นปัญหาอย่างมากในการให้คำนิยาม

เนื่องจากคำศัพท์คำนี้ได้มีหลายฝ่ายให้ความสนใจและให้คำนิยามไว้เป็นจำนวนมากเช่น

ในความหมายตามประเพณีดั้งเดิมศ.ดร.ยศสันตสมบัติได้ให้ความหมายไว้ว่าสิทธิชุมชน

หมายถึงสิทธิร่วมหรือสิทธิการใช้เหนือทรัพย์สินร่วมของชุมชนโดยนัยนี้สิทธิชุมชนให้ความ
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สำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน(ยศสันตสมบัติ,

2547,น.22)สุธิดาแจ้งประจักษ์ได้ให้ความหมายไว้ว่าสิทธิชุมชนหมายถึงการที่ชุมชนมี

สิทธิในการจัดการทรัพยากรหรือกำหนดอนาคตของตนเองโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ(สุธิดาแจ้งประจักษ์,2549,น.23)

หรือเมื่อมองสิทธิชุมชนในแง่มุมของประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ววิศรุตาทองแกมแก้วก็ได้

สรุปว่าสิทธิชุมชนคืออำนาจอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนพึงมีภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคม

ร่วมกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยทางตรงภายใต้คุณค่าที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์

ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงเสรีภาพทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันนำไปสู่ความ

เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน(สถาบันพระปกเกล้า,2553,น.181)

ถ้าหากพิจารณาดูลักษณะการให้ความหมายของคำว่าสิทธิชุมชนของนักวิชาการท่านต่างๆ

ในข้างต้นให้ถี่ถ้วนแล้วก็จะพบว่าประเด็นร่วมสำคัญของสิทธิชุมชนที่ได้ปรากฏอยู่ในทุกความ

หมายก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในเรื่องดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินควบคู่มากับการ

กล่าวถึงสิทธิชุมชนโดยตลอดเพราะกระแสของหลายภาคส่วนในสังคมปัจจุบันจะเน้นการมอง

แบบองค์รวม(Holisticview)ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาคคือเน้นตัวแสดงทั้งที่เป็น

ภาครัฐและภาคประชาชนมิได้เน้นแต่การควบคุมบังคับบัญชาจากบนลงล่าง(Top-down)เพียง

อย่างเดียวหากแต่ยังมีการให้ความสำคัญกับการคิดและการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้ที่สัมผัสคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองมาก

กว่าภาครัฐจึงอนุมานได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมที่จะมีข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อให้ตนเองมีความสุขได้มากกว่าภาครัฐด้วยแต่ทั้งนี้ภาครัฐก็ถือว่ามีความสำคัญในฐานะของ

กลไกระดับมหภาคที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้ดำเนินไปได้เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี

“สิทธิ”ในชุมชนของตนเองเช่นการกระจายอำนาจ(Decentralization)และการถ่ายโอนอำนาจ

(Devolution)ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารจัดการอนาคตของ

ตนเองมิใช่เป็นการสั่งการจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเหมือนในอดีต

เมื่อสังเกตการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตนเองแล้วก็จะกล่าวได้ว่า

ลักษณะเช่นนี้มีความตรงกับแนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่แพร่เข้ามาจากชาติตะวันตกนั่นคือแนวคิด

มนุษยนิยม(Humanism)ที่เน้นว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ด้วยตนเอง

มนุษย์มีคุณค่าและความสามารถในตนเองรู้ว่าตนเองต้องการอะไรอีกทั้งยังรู้ว่าตนเองจะต้องทำ

อย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการในแง่นี้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็น

อย่างมากเพราะจะทำให้ประชาชนได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการลดปัญหาความไม่ลงรอยกันระหว่าง

สิ่งที่รัฐมอบให้กับสิ่งที่ประชาชนต้องการดังนั้นประชาชนจึงมีลักษณะเป็นผู้รุกเร้า(Active)มิใช่

ลูกค้า(Clients)ที่คอยรับบริการเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังไม่ได้เป็นผู้ที่ตกอยู่ในอิทธิพลของ

บางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนในแนวคิดแบบนิยัตินิยม(Determinism)ที่อธิบายว่า

สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากอำนาจบางอย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาวิบากกรรม

ฯลฯแต่มนุษย์นั้นจะเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของตนเองว่าจะเป็นอย่างไร(Self-determination)

ภายใต้สิทธิอันชอบธรรมที่ตนเองพึงกระทำได้
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ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนเป็นผลมาจากภาวะความตื่นตัวในสภาพการแข่งขันของโลกที่ก่อขึ้น

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันทั้งในด้านการแข่งขัน

ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการทำลายพื้นที่

ธรรมชาติการแย่งชิงทรัพยากรของชุมชนฯลฯโดยปัญหาเหล่านี้ต่างส่งผลกระทบในด้านลบต่อ

ประชาชนพื้นถิ่นทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีการออกนโยบายการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่

แต่ละแห่งทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนมิหนำซ้ำพื้นที่บางแห่งยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่แสวงหากำไรอย่างไม่โปร่งใสเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทำให้สังคม

เริ่มตระหนักถึงการสร้างเครื่องมือให้ชาวบ้านได้ปกป้องตนเองจากการถูกแย่งชิงผลประโยชน์ที่

พวกเขาพึงมีพึงได้และหากประเด็นสิทธิชุมชนสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็เชื่อแน่ว่า

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะลดลงไปอย่างแน่นอนเพราะเมื่อประชาชนมีสิทธิในท้องถิ่นของตนเอง

แล้วพวกเขาก็จะสามารถลดการพึ่งพิงสิ่งที่มาจากภายนอกได้ไม่ต้องคอยวิ่งตามกระแสเพื่อให้

ตนเองได้รับผลประโยชน์เหมือนคนอื่นแต่จะเป็นการที่ประชาชนสร้างความสุขให้กับตนเองด้วย

การดำเนินกิจกรรมต่างๆบนพื้นฐานของความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่สร้างระบบหมุนเวียนของ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคือมีทรัพยากรเหลือกินเหลือใช้

ตลอดปีโดยจากที่กล่าวมาถึงณจุดนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนนั้นมิได้เป็นประเด็น

ในเชิงกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นเรื่องของการพยายามสร้างกระบวนทัศน์(Paradigm)

ในการมองโลกของผู้คนในสังคมเพื่อที่จะเป็นการทำให้ประชาชนแต่ละคนสามารถดำเนินชีวิตได้

อย่างมีความสุขไม่ต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรประเภทต่างๆหรือถ้าจะกล่าวอีก

นัยหนึ่งก็คือเป็นการพยายามทำให้สังคมเกิดสันติภาพขึ้นนั่นเอง



สิทธิชุมชนในฐานะ“เครื่องมือ”
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

ในปัจจุบันดูเหมือนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความ

สนใจจากสังคมอย่างค่อนข้างเป็นวงกว้างโดยการที่เราจะสามารถทำความเข้าใจการใช้เรื่องสิทธิ

ชุมชนมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้อย่างลึกซึ้งนั้นก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องหวน

กลับมาทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางสังคมเสียก่อนว่าเป็นความเหลื่อมล้ำด้านใดเพราะ

คำว่าความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากเช่นบางคนอาจบอกว่าความเหลื่อมล้ำ

หมายถึงการที่แต่ละคนมีสิ่งต่างๆไม่เท่ากันแต่บางคนอาจบอกว่าความเหลื่อมล้ำหมายถึง

การที่คน2ฝ่ายไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เท่ากันเป็นต้นซึ่งจากความหมายที่มีหลากหลาย

เช่นนี้ถ้าหากมีผู้นำไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้แต่ไม่ว่าบุคคลแต่ละ

คนจะให้ความหมายกับคำว่า“ความเหลื่อมล้ำ”แตกต่างกันมากเพียงใดก็ตามเราก็ยังคงสามารถ

ที่จับใจความหลักของคำว่าความเหลื่อมล้ำได้ก็คือความเหลื่อมล้ำเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึง

สภาวะความไม่เท่ากันของสิ่งของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปแต่ความไม่เท่ากันนี้จะก่อให้เกิดผลเสียตาม

มาหรือไม่ก็มิสามารถทราบได้จากนิยามดังกล่าวต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยและเมื่อนำ
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คำว่าความเหลื่อมล้ำมาประกอบรวมกับคำว่าสังคมก็จะทำให้เกิดกลุ่มคำที่มีความหมายเฉพาะ

มากขึ้นโดยคำว่าสังคมจะมาขยายความหมายของคำว่าความเหลื่อมล้ำให้หมายถึงความไม่

เท่าเทียมกันที่มีอยู่ระหว่างกลุ่มคนที่มารวมตัวกันส่วนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ย่อมจะต้องดูตาม

บริบทที่มีอยู่เช่นเดียวกัน

สังเกตได้ว่าสังคมไทยมีความตื่นตัวในการพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมกันมากขึ้น

ซึ่งสภาพการณ์เช่นดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะหากเราย้อน

กลับไปเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วก็จะพบว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำและสิทธิชุมชนเป็น

สิ่งที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอย่างใดเลยจะมีก็แต่การชูประเด็นของนักเคลื่อนไหวและนักคิดกลุ่ม

เล็กๆที่มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้แตกต่างกับในปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาสังคมต่างมีการให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากเมื่อมีการสนใจแล้ว

ภาคส่วนต่างๆก็มักจะเสนอมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกันเป็นจำนวนมากโดยบางมาตรการ

ก็มีการเริ่มนำไปปฏิบัติแล้วแต่บางมาตรการก็ยังคงเป็นเพียงข้อเสนอในเชิงนโยบายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีข้อที่น่าดีใจอย่างหนึ่งคือประชาชนได้

มีความตื่นตัวที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นมีการเคลื่อนไหวอย่างรุกเร้า(Active)

ไม่ได้ย่อมจำนนต่อสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมเสียทั้งหมดซึ่งนับได้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็น

สิ่งที่พึงประสงค์สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มักถูกพูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

และความเหลื่อมล้ำทางอำนาจโดยความเหลื่อมล้ำทั้ง2ประการนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินมา

อยา่งยาวนานในสงัคมไทยเริม่ตัง้แตส่มยัทีม่กีารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเ์ปน็ตน้มา

เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในสมัยดังกล่าวนี้เป็นการปกครองในลักษณะของการรวม

อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทำให้บรรดาข้าราชการประจำมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการมาก

โดยประชาชนทั่วไปแทบจะไม่ได้มีโอกาสแสดงออกตามความต้องการของตนเองมากเท่าทุกวันนี้

ส่วนอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจในขณะนั้นก็กล่าวได้ว่ามีลักษณะที่ผูกขาดเป็น

อย่างมากเพราะทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กันชนชั้นปกครองเมื่อเหตุการณ์ดำเนินเรื่อยมาจนถึงยุคที่มี

การปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วจึงทำให้การผูกขาดอำนาจจากส่วนกลางลดน้อยลง

เนื่องจากเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญแต่ก็

มิได้หมายความว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะหายไปจนหมดสิ้นเนื่องจากภายในระบบการ

บริหารราชการแผ่นดินภาครัฐยังคงมีบทบาทนำประกอบกับอุดมการณ์ของการขับเคลื่อนสังคม

ยังคงตกอยู่ใต้อุดมการณ์ของทุนนิยมที่เน้นการสะสมทุนโดยเสรีทำให้เกิดความแตกต่างกันทาง

ด้านฐานะและรายได้ของประชากรกลุ่มต่างๆเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการผูกขาดอำนาจของ

รัฎฐาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวมาเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากอุดมการณ์ทุนนิยมที่เน้นการสะสม

ทุนได้อย่างเสรีเท่านั้น

การที่ภาครัฐได้มีการปล่อยให้อุดมการณ์แบบทุนนิยมเสรีมีการเข้ามาครอบงำการบริหาร

งานของตนเองมากเกินไปนั้นย่อมสามารถส่งผลกระทบในทางลบให้กับประชาชนได้อย่าง
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มหาศาลโดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอำนาจในการต่อรองกับภาครัฐได้เลยดังที่

เราจะสังเกตเห็นได้จากหลายๆกรณีที่เมื่อภาครัฐเข้าไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้

ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ตรงกับวิถีชีวิตและความต้องการของชาวบ้านการที่เกิด

เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐและกลุ่มที่เข้าไปดำเนินการไม่ได้มีการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนการร่วมวางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด

ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเช่นเมื่อภาครัฐมีความต้องการจะสร้างอ่างเก็บน้ำในชุมชนภาครัฐ

ก็ควรที่จะมีการทำประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นและร่วมวางแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายคือภาครัฐได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆและชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยมิใช่

การที่ภาครัฐเข้าไปทำการสร้างอ่างเก็บน้ำทันทีทันใดเพราะการทำเช่นนั้นถือเป็นการละเมิด

ศักดิ์ศรีของชุมชนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเช่นการระเบิดแก่ง

เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้ต้องสูญเสียอาชีพชุมชน

แตกสลายเพราะชาวบ้านต้องออกไปหาอาชีพใหม่ในเมืองซึ่งเมื่อพิจารณาดูผลด้านลบที่เกิดจาก

การเน้นรัฐเป็นตัวแสดงหลักแต่เพียงผู้เดียวแล้วกล่าวได้ว่าการกระทำของภาครัฐถือเป็นการ

สร้างเหลื่อมล้ำทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเนื่องจากเป็นการทำให้ประชาชนไม่ได้ยืนอยู่บนฐาน

ของตนเองต้องออกไปพึ่งพิงสิ่งที่ตนเองไม่มีความถนัดส่วนฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็จะยิ่งสะสมทุนได้

มากขึ้นกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยเหตุนี้เองภาคประชาสังคมในปัจจุบันจึงได้มีการเรียกร้องให้ภาครัฐหันมาให้ความ

สำคัญกับ“ตัวตน”ของชุมชนและประชาชนมากยิ่งขึ้นกล่าวคือก่อนที่ภาครัฐจะกระทำอะไรกับ

ชุมชนก็ตามภาครัฐจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงบริบท(Context)ของชุมชนแต่ละแห่งให้ถี่ถ้วน

จากนั้นจึงดำเนินไปสู่ขั้นตอนของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันมิให้การดำเนินการใดๆของภาครัฐกลายเป็นเครื่องมือซ้ำเดิมปัญหาความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีอยู่ให้เลวร้ายลงไปอีกที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันการที่ภาครัฐ

เข้ามาดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆนั้นนอกจากจะเป็นการเข้ามาดำเนินการตาม

นโยบายและระเบียบที่ได้วางไว้แล้วยังถือเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุน

เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเช่นการที่รัฐมีการให้สัมปทานอย่างใดอย่างหนี่งแก่บริษัท

เอกชนกจ็ะทำใหบ้รษิทัเอกชนสามารถเขา้มาใชท้รพัยากรภายในทอ้งถิน่เพือ่ทำกำไรใหก้บัตนเองได้

ซึ่งบ่อยครั้งเป็นการ“กอบโกย”ทรัพยากรมากจนเกินควรทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน

เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ถูกแย่งชิงไปและเมื่อชาวบ้านไปร้องเรียนกับบริษัทแห่งนั้นก็มักจะได้

รับคำตอบว่าตนได้รับสัมปทานจากรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนภาครัฐก็มักจะมีการแก้ไข

ปัญหาให้กับชาวบ้านในลักษณะของการบรรเทาทุกข์มิได้แก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเช่นการ

จ่ายเงินเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการ“เยียวยา”เป็น

เพียงวาทกรรม(Discourse)อย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามิสามารถทำให้ชาวบ้านกลับมามีชีวิต

ที่ปกติสุขได้ดังเดิมแต่อย่างใดโดยเรามักจะพบกรณีเช่นนี้อยู่เป็นประจำในสังคมไทยซี่งหาก

สภาพการณ์เช่นนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็นับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากสำหรับการดำเนินต่อไป

ของสังคมไทย
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นอกจากการที่ภาครัฐได้มีการเข้าไปดำเนินการใดๆภายในชุมชนโดยไม่ได้ศึกษาถึงบริบท

ด้านต่างๆที่มีอยู่จนทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนและกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมชั้นหนึ่งแล้วภาครัฐยังมีการผูกขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่ งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรต่างๆภายในชุมชนท้องถิ่นโดยสถาปนาให้ผู้ เชี่ยวชาญ

(Technocrat)ของภาครัฐเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินการใดๆแต่เพียงผู้เดียวมีการเบียดขับ

องค์ความรู้ท้องถิ่นให้เป็นเพียงองค์ความรู้ที่“ด้อยพัฒนา”ซึ่งหากวิเคราะห์ในเชิงวาทกรรมแล้ว

ก็จะกล่าวได้ว่าการทำเช่นนี้ถือเป็นกระบวนการสร้างวาทกรรมชนิดหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว

จึงทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่มีอยู่เหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาได้

ในขั้นตอนนี้ถือได้ว่ากระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ(Marginalization)ได้เกิดขึ้นแล้ว

เพราะการดำเนินการต่างๆล้วนต้องอิงอยู่กับองค์ความรู้ที่มาจากภายนอกชุมชนคือภาครัฐทั้งสิ้น

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากระบวนทัศน์(Paradigm)ของภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนที่มีต่อ

ทรัพยากรต่างๆนั้นมักจะไม่เหมือนกันเพราะชาวบ้านในชุมชนจะมองทรัพยากรว่าเป็นสิ่งที่เอื้อ

ให้วิถีชีวิตประจำวันของตนเองอยู่ได้อย่างมีความสุขวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงเป็นหนึ่งเดียวกับ

ทรัพยากรเหล่านี้หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทรัพยากรก็คือ“ชีวิต”และ“จิตวิญญาณ”ของ

พวกเขานั่นเองส่วนภาครัฐและกลุ่มทุนก็มักจะมองทรัพยากรในเชิง“มูลค่า”มากกว่า“คุณค่า”

เพราะถูกครอบงำด้วยแนวคิดแบบทุนนิยมที่เน้นการสะสมทุนและการทำกำไรเป็นหลักเมื่อเป็น

ดังนี้แล้วจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนแต่ในที่สุด

ชาวบ้านในชุมชนก็มักจะเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากรัฐมีเครื่องมือมากมายในการต่อสู้นำไปสู่ภาวะ

ความยากจนกลายเป็นการซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดังเช่นที่

ศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจตอนหนึ่งว่า

“...ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ซึ่งสามารถจะนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนถึงลูกหลาน ตรงนี้สำคัญมาก 

เพราะในขณะนี้เรากำลังมีกระแสวิชาการ กระแสพลังอำนาจ กระแสเศรษฐกิจการเมือง ที่มองดู 

ทรัพย์ในดิน สินในน้ำนี้ออกไปอีกแบบหนึ่ง มองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสินค้าที่เขาจะนำไปสร้าง

เป็นผลกำไรเชิงธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบบั่นทอนทำลาย ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูก

นำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน ดังที่เราเห็นว่า ระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ในปัจจุบันนั้น ต้อง

อาศัยพึ่งพาทรัพยากรภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ในที่สุดเมื่อดินเสื่อมโทรม  

ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลง ปัญหาความยากจนก็จะปรากฏและขยายวงขึ้น ชุมชนก็ดำรงอยู่

อย่างมีความสุขไม่ได้...”(วิฑูรย์เลี่ยนจำรูญและคณะ,2548,น.6)

จากคำพูดของศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกที่ได้ยกมากล่าวข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการที่อำนาจและอุดมการณ์จากภายนอกเข้ามากระทำกับชุมชนท้องถิ่นได้ค่อนข้างชัดเจน

โดยการผูกขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเช่นนี้ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว

(Monoculture)ให้กระจายออกไปซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากสำหรับสังคมไทยเพราะ

วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวประกอบไปด้วยองค์ความรู้เพียงชุดเดียวจึงไม่สามารถที่จะนำไปใช้กับบริบท

ทางสังคมที่หลากหลายได้ดังนั้นแล้วการเน้นเรื่องสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง

จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยหากเรานำ
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องค์ความรู้ท้องถิ่นมาวิเคราะห์ในเชิงญาณวิทยา(Epistemology)แล้วก็จะสังเกตได้ว่า

องค์ความรู้ท้องถิ่นก็มิได้มีความด้อยไปกว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเพราะ

องค์ความรู้ท้องถิ่นนั้นก็ล้วนเกิดจากการที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการสังเกตและทดลองแล้วจึง

นำมาปฏิบัติเมื่อเห็นว่าสิ่งใดเหมาะสมเช่นเดียวกับกระบวนการหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์

องค์ความรู้ท้องถิ่นมิได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆหรือเป็นการที่ชาวบ้านคิดขึ้นมาโดยปราศจากมูล

เหตุแต่อย่างใดดังที่ศาสตราจารย์ดร.ยศสันตสมบัติได้เสนอแง่มุมไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งชุมชนต่างๆได้สั่งสม สืบทอด และพัฒนามาเป็นเวลานับร้อยนับพันปี 

เป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในแง่ที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกิดขึ้นจากการศึกษาเชิงประจักษ์ ผ่านการพิสูจน์ทดลองและกระบวนการคัดสรรปรับปรุง และ

พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ...”(วิฑูรย์เลี่ยนจำรูญและคณะ,2548,น.35)

สิทธิชุมชนนับเป็นประเด็นที่มีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากจำเป็นที่จะต้องได้รับการตีความ

และศกึษาอยา่ง“รอบคอบ”และ“รอบดา้น”เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิไมห่ลงไปกบัมายาคติ

(Myth)ที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ศึกษาเองโดยแนวทางสำคัญที่จะทำให้เกิดสิทธิ

ชุมชนขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือการสร้างอำนาจ(Empowerment)ให้ประชาชนได้มีสิทธิในการ

จัดการตนเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นอันจะทำให้ช่องว่างในด้าน

ความกินดีอยู่ดีของประชาชนลดต่ำลงซึ่งหากวิเคราะห์ดูแล้วก็จะพบว่าประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน

นับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมใน

การปกครองเป็นอย่างดีเพราะสิทธิชุมชนก็คือการเคารพ“สิทธิ”ในการกระทำของประชาชน

ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่นเองอีกทั้งหากเราวิเคราะห์ดูลักษณะการจัดการชุมชนในสังคม

บุพกาลแล้วก็จะพบว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่ยุคสังคมบุพกาลแล้ว

มิได้เพิ่งมีขึ้นในสมัยปัจจุบันโดยสังคมบุพกาลมีลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสูงเพราะ

เป็นสังคมหรือชุมชนขนาดเล็กอำนาจของผู้ปกครองเป็นลักษณะของอำนาจชี้นำแต่อำนาจ

ดงักลา่วมไิดม้าการบงัคบัเพราะไดม้าจากการยอมรบัของชมุชนวา่ผูท้ีป่กครองเปน็คนดมีคีณุธรรม

ชุมชนขนาดเล็กไม่สามารถปกครองด้วยระบอบเผด็จการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มี

พื้นที่ทำกินเหลือเฟือเพราะเมื่อใดมีการบีบบังคับด้วยอำนาจในชุมชนกลุ่มชนที่ไม่พอใจหรือ

ไม่เห็นด้วยก็จะแยกตัวออกไปตั้งชุมชนใหม่ดังนั้นการนับถือผู้ปกครองผู้นำทางศาสนาหรือ

ผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องของการยอมรับที่เกิดจากความดีหาใช่เป็นอำนาจเผด็จการไม่(อภิชัย

พันธเสน,2539,น.43)ด้วยเหตุนี้เองประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนจึงมีความชอบธรรมที่จะนำมาใช้

ในสังคมไทยเพราะโดยตัวของประเด็นเองนั้นมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแล้ว

นอกจากนี้หากเรามองประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ให้ลึกซึ้งลงไปอีกก็จะพบว่าแท้ที่จริงสิทธิชุมชนนั้นก็มิใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกเสียจากเรื่องของการ

เรียกร้องให้ภาครัฐเคารพในความเป็นพหุสังคม(PluralSociety)ของสังคมไทยกล่าวคือสังคม

ไทยเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเชื้อชาติเป็นอย่างมากสังเกตได้

จากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆโดยแม้ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีสัญชาติไทยก็ตามแต่ใน
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เบื้องลึกแล้วพวกเขาก็ยังคงมีจิตสำนึกที่จะรักษา“ตัวตน”ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาแฝงอยู่มิได้

ถูกกระแสของของการพยายามจัดระเบียบโลกใหม่(Newworldorder)และนโยบายการ

กลืนกลาย(Assimilation)ที่ภาครัฐสร้างขึ้นลบล้างไปเสียทั้งหมดดังที่ศาสตราจารย์เสน่ห์

จามริกได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

“ชุมชนคนพื้นถิ่นต่างๆ เหล่านี้ ทั้งชุมชนชาวไร่ ชาวนา และชาติพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ และวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่าง 	

หลากหลายกันออกไปตามลักษณะภูมินิเวศ แม้ต่างต้องถูกผนวกรวมเข้ามาอยู่ภายใต้อธิปไตย 

รัฐประชาชาติ แต่ก็ยังคงดำรงเจตจำนงมุ่งมั่นร่วมกัน ยืนหยัดในอัตลักษณ์ และการจัดระเบียบ

วิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมโดยเคร่งครัด...” (สถาบันพระปกเกล้า,

2553,น.185)

ดังนั้นภาครัฐจึงควรลดความรู้สึก“เหนือกว่า”ของตนเองลงแล้วหันมาให้ความเคารพกับ

ความหลากหลายที่มีอยู่ซึ่งการแนวทางเช่นนี้ถือเป็นการพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขได้บน

พื้นฐานของตนเองไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองของประเทศโดยสิทธิชุมชนมิใช่เรื่องของ

การพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากรัฐหากแต่เป็นเรื่องของการเรียกร้องให้ภาครัฐมอบ“สิทธิ”ใน

การจัดการตนเองบน“พื้นที่”ให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่การผสานความร่วมมือกันระหว่าง

ภาครัฐและภาคประชาชนที่ลงตัวสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

ประชาชนไม่ต้องพบกับการเอาเปรียบจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็ง

สามารถมีภูมิคุ้มกันของตนเองยังผลให้สังคมไทยเกิดความสามัคคีลดความขัดแย้งที่เกิดจาก

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม



การมองประเด็นสิทธิชุมชนกับการลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมผ่านกรอบแนวคิดแบบต่างๆ

ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนนับเป็นประเด็นที่สามารถนำกรอบแนวคิดต่างๆมาใช้ในการ

อธิบายร่วมได้เพื่อทำให้ประเด็นมีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับสังคม

อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างพลังอำนาจให้กับชุมชนในการจัดการตนเองซึ่งกรอบแนวคิด

ต่างๆที่สามารถใช้อธิบายประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนนั้นมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะนำมา

อธิบายได้หมดในที่นี้แต่อย่างไรก็ตามณที่นี้ก็จะได้หยิบยกกรอบแนวคิดที่สำคัญมา2กรอบ

ด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสิทธิชุมชนในแง่มุมต่างๆที่อาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ต่อไปรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. สิทธิตามประเพณี (Customary Right) ถือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิที่ตั้งอยู่บนหลักการ

ของศีลธรรม(Moral)โดยสิทธิประเภทนี้จะถือว่าประชาชนทุกคนในชุมชนมีสิทธิที่จะใช้

ทรัพยากรร่วม(Common-poolresources)ที่มีอยู่ในชุมชนเช่นป่าไม้แม่น้ำลำธารหรือที่ดิน

แต่การมีสิทธิของประชาชนนี้ก็มิได้หมายความว่าประชาชนแต่ละคนจะสามารถกอบโกย
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ผลประโยชน์เข้าตนเองจนทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนได้แต่อย่างใดชุมชนจะมีการสร้าง

เครื่องมือในการที่จะรักษาทรัพยากรร่วมที่มีอยู่ขึ้นมาทั้งในประเภทที่เป็นข้อบังคับและประเภทที่

เป็นความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณโดยจากเครื่องมือทั้ง2ประเภทนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึง

อุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้เป็นอย่างดีถือเป็นกลยุทธ์ในการรักษา

ทรัพยากรให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนทำให้ประชาชนแต่ละคนในชุมชนเกิดความผาสุกในการดำเนิน

ชีวิต

หากพิจารณาลักษณะสิทธิตามประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างถี่ถ้วนแล้วก็จะทำให้กล่าวได้

ว่าสิทธิประเภทนี้เป็นสิทธิที่อิงอยู่กับระบบทรัพย์สินส่วนรวม(Commonproperty)เนื่องจาก

ประชาชนแต่ละคนถือเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี้ตามกรอบกฎเกณฑ์

ของชุมชนที่ได้วางไว้หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการใช้สิทธิของประชาชนในทรัพย์สินส่วนรวม

จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่ดีงามตามหลักการของศีลธรรมไม่หวังกอบโกย

ผลประโยชน์มากจนเกินควรแต่จะต้องใช้เท่าที่จะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้ตนเองดำรงชีวิตอยู่

ได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพเท่านั้นซึ่งการจะมีการบังคับให้เป็นไปตามนี้ได้บางครั้งจำเป็น

ที่ต้องมีการตั้งระบบขึ้นมาดูแลนอกเหนือจากการปล่อยให้ความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณเป็น

เครื่องมือในการควบคุมเช่นในกรณีของชุนชนไตยวนมีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาดูแล

เปิดปิดเหมืองฝายให้เป็นไปตามความจำเป็นของชาวบ้านเท่านั้นเวลาที่ปิดเหมืองฝายห้ามจับ

ปลาถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับรายละ1,000บาทหากเป็นกรรมการหมู่บ้านปรับสองเท่าถ้าถึงช่วง

เวลาในการเปิดเหมืองฝายให้ประชาชนจับปลาของทุกปีให้เก็บเงินตามอุปกรณ์ที่ใช้จับและนำเงิน

เข้ากองกลางของหมู่บ้านยายเหนือและยายใต้และนำเข้ากลุ่มผู้ดูแลน้ำ1ส่วน(ยศสันตสมบัติ,

2547,น.369)

หากเรานำแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิตามประเพณีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมบรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากสิทธิตามประเพณีนี้จะให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีวิถีชีวิตจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ในการรักษาป่าที่แตกต่างกัน

ออกไปเป็นการให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการสั่งสมมาเป็นเวลาช้านานจนก่อให้

เกิดระบบทางสังคมขึ้นภายในชุมชนซึ่งระบบที่เกิดขึ้นนี้จะทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของ

ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนแต่ถ้าหากเรามีการลิดรอนการใช้สิทธิตามประเพณีของ

ประชาชนไม่ว่าจะทางใดก็ตามก็อาจทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนได้เนื่องจากสิ่งที่พวกเขา

เคยปฏิบัติอยู่นั้นได้ถูกเบียดขับออกไปจากวงจรการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ประชาชนเหล่านี้

ไมส่ามารถทีจ่ะปรบัตวัรบักบัสิง่ใหมไ่ดท้นัประกอบกบัการสรา้งกฎเกณฑใ์หมข่ึน้มาจากภาครฐันัน้

ก็อาจไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

ไปอีกเช่นกรณีของชาวลัวะที่ถูกหน่วยราชการขอให้ลดการทำไร่หมุนเวียนเพราะทางราชการ

มองว่าเป็นการทำลายป่าแต่ชาวลัวะกลับกล่าวว่าหากไม่ทำไร่หมุนเวียนก็จะทำให้ดินขาดแร่ธาตุ

ทำให้ดินเสื่อมโทรมจึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยยาและอื่นๆในการปรับปรุงดินอันเป็นการเพิ่มต้นทุนค่า

ใช้จ่ายให้พวกเขามากขึ้น(ยศสันตสมบัติ,2547,น.263)
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2. สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (Indigenous Population Right)เป็นสิทธิของชาว

พืน้เมอืงทีจ่ะดำรงจารตีประเพณีวฒันธรรมและวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของตนทีต่กทอดมาแตโ่บราณไว้

(กิตติศักดิ์ปรกติ,2550,น.57)ดังนั้นสิทธิตามแนวคิดนี้จึงเรียกร้องให้รัฐชาติที่เกิดขึ้นมา

ภายหลังชุมชนท้องถิ่นให้ความเคารพต่อสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน

โดยสิทธิประเภทนี้นับเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมควรที่จะตระหนักให้มากเช่นเดียวกันเพื่อนำไปสู่

หนทางแห่งการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่มาเป็นระยะ

เวลาช้านานประชาชนในชุมชนมีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาจากรุ่น

สู่รุ่นนับได้ว่าลักษณะเช่นนี้ถือเป็นความงดงามของโลกอย่างหนึ่งเพราะมีการดำรงอยู่ของความ

หลากหลายทำให้มนุษยชาติได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ต้องมีความขัดแย้งที่เกิดจาก

การบังคับขู่เข็ญจากผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทุกคนก็จะสามารถปรับตัวและคิดค้นวิธี

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของบริบททางสังคม

สิ่งที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของสิทธิตามแนวคิดนี้ก็คือ

การเรียกชื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆตามชื่อของท้องถิ่นนั้นซึ่งลักษณะเช่นนี้ถือ

เป็นการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ของประชาชนในชุมชนไปโดยปริยายเช่นผู้ที่อยู่ใน

ที่ราบสูงก็มักจะถูกเรียกว่า“ชาวเขา”ผู้ที่อยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพกับทะเลก็มักจะถูกเรียกว่า

“ชาวประมง”ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าประชาชนกลุ่มที่กล่าวมานี้จะต้องการแยกตัวเป็นอิสระ

จากรัฐแต่การเรียกร้องสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นเป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความชอบ

ธรรมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นเนื่องจากชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้ครอบ

ครองและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานก่อนที่รัฐจะมีการออกกฎระเบียบต่างๆขึ้นมา

บังคับใช้ในพื้นที่เสียอีกซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความซ้อนทับกันระหว่างสิทธิตาม

ธรรมชาติที่ท้องถิ่นมีอยู่กับสิทธิตามหลักเหตุผลทางกฎหมายที่รัฐเป็นผู้ตราขึ้นซึ่งทุกภาคส่วนของ

สังคมจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันสร้างความลงตัวให้เกิดขึ้นต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด“ความลงตัว”

ในการจัดการทรัพยากรระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งทาง

สังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วปัญหาความขัดแย้งทางสังคมก็จะเกิดการลุกลาม

บานปลายจนกลายเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างแก้ไขได้

ความคิดเรื่องสิทธิชุมชนของคนในท้องถิ่นนับเป็นสิ่งที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

โดยมีการสืบสาน(Reconstruct)จากชุมชนนั้นเองผ่านทางระบบความเชื่อศาสนาจารีต

ประเพณีวรรณกรรมมุขปาฐะเพลงพื้นบ้านฯลฯ(ชลธิราสัตยาวัฒนา,บรรณาธิการ,2546,

น.32)เช่นกรณีเรื่องเล่าของชาติพันธุ์ต่างๆที่มีการกล่าวว่าบรรพบุรุษของตนเองเป็นเจ้าของ

พื้นที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมดังนั้นสมาชิกในชาติพันธุ์จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันรักษาพื้นที่และแบบแผน

การดำเนินชีวิตไว้เพื่อให้ผีบรรพบุรุษพอใจซึ่งเรื่องเล่าเช่นนี้นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยยึด

โยงชุมชนให้สามารถดำรงอัตลักษณ์ของตนเองอยู่ได้แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือทำให้ประชาชนเกิด

ความหวงแหนท้องถิ่นของตนเองซึ่งหากภาครัฐมีการเข้าไปดำเนินการในลักษณะที่ฉาบฉวยก็จะ

ทำเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างชาวบ้านและภาครัฐดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือกัน

ระหว่างชาวบ้านและภาครัฐจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมขึ้นอันจะ

เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้เบาบางลง
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หากแม้นว่ารัฐถือว่าทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

อย่างแท้จริงแล้วรัฐในฐานะผู้จัดการสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จำเป็นที่จะต้องมอบสิทธิให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสจัดการทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ของพวกเขาโดยที่รัฐควรทำหน้าที่ใน

การเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่ควรที่จะเข้าไปสั่งการและบีบบังคับ

ให้ท้องถิ่นทำตามมากจนเกินไปรัฐจำเป็นจะต้องดำเนินงานในลักษณะของการ“เอาใจเขามาใส่ใจ

เรา”คือลดความรู้สึกเหนือกว่าของตนเองลงแล้วหันไปมองคนในชุมชนในฐานะ“เพื่อนร่วม

ชาติ”เมื่อเป็นดังนี้ย่อมจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะไม่มีกำแพงแห่งอคติมา

ขวางกั้นรัฐต้องไม่ลืมว่าการพัฒนาจำเป็นที่จะต้องสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอย่าง

รอบด้านมิใช่เป็นเพียงการทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่จะต้องทำให้ชุมชนมี“สิทธิ”

ในการกระทำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองด้วยถือเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบ

องค์รวม(Holism)ดังความเห็นของคณะทำงานศึกษานโยบายการพัฒนาชนบทของไทยที่มี

ศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกเป็นหัวหน้าคณะทำงานดังนี้

“การพัฒนาชนบท คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  	

ที่ตั้งใจกระทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง...ทั้งนี้ โดยการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือ 

การปรับปรุงสภาพการดำรงชีวิตโดยทั่วไปของชาวชนบท เช่น การกินดีอยู่ดีขึ้น การส่งเสริมให้

ชาวชนบทมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ในการปรับปรุง ดัดแปลง หรือควบคุมทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อม ในการมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับชุมชนภายนอก

สังคมชนบท...” (อภิชัยพันธเสน,2539,น.139)

จากประเด็นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทความชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่าง

ความเป็นพลเมืองสิทธิชุมชนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการมี

อยู่ของประเด็นทั้งสามได้และดูเหมือนว่าประเด็นทั้งสามจะเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ

อยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นเช่นนี้เพราะสังคมไทยได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลัง

จากยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เป็นต้นมาประชาชนเปลี่ยนสถานะจากที่เคยเป็น

ผู้ตาม(Passive)เพียงอย่างเดียวก็เริ่มกลายมาเป็นผู้นำ(Active)มากขึ้นทั้งในระดับหมู่บ้าน

ชุมชนภูมิภาคหรือระดับรัฐดังจะเห็นได้จากการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆทั้งนี้

เป็นเพราะบรรยากาศทางสังคมได้เอื้อให้ประชาชนกลายไปเป็น“พลเมือง”ตามระบอบ

ประชาธิปไตยมากขึ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างเป็น

รูปธรรมแต่แม้กระนั้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเชิงของอำนาจและการเข้าถึงทรัพยากรก็ยังคง

มีอยู่และดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมดังนั้น

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเท่าเทียมให้เกิด

ขึ้นในสังคมไทยเพื่อทำให้พลเมืองประชาธิปไตยสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างสะดวกไม่ต้อง

ติดขัดกับอุปสรรคในเรื่องของทรัพยากรและอำนาจหากทำได้เช่นนั้นสังคมไทยก็จะกลายเป็น

สังคมแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงอนาคตประชาธิปไตยไทยเป็นสิ่งที่อยู่ในกำมือของพลเมืองไทย

ทุกคนพลังความร่วมมือของทุกคนจะช่วยผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมสุขอย่างแท้จริง

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในที่นี้จึงขอนำเสนอ

ยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกภาคส่วนอาจสามารถไปปรับใช้ได้โดยการปรับใช้ในที่นี้มิได้หมายความว่า
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จะเป็นการปรับใช้แบบแยกส่วนดำเนินการของแต่ละหน่วยงานเพราะหากทำเช่นนั้นก็อาทำให้

เกิดภาระงานที่ซ้ำซ้อนกันขาดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้วยเหตุนี้เองจึงกล่าวว่าการ

บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนับเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์

สังคมหากวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางสังคมวิทยาแบบโครงสร้าง-การหน้าที่(Structural-Functional

Theory)แล้วก็จะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านที่มีสมาชิกอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

เมื่อมีสมาชิกเป็นจำนวนมากก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนได้ช่วยกัน

ดูแลบ้านเพื่อให้บ้านยังคงสภาพอยู่ได้ไม่แตกสลายไปหากบ้านแตกสลายสมาชิกในบ้านทุกคน

ก็จะกลายเป็นคนไร้ที่อยู่เกิดสภาพไร้ระเบียบ(Disorganized)ขึ้นการช่วยกันสร้างสรรค์

ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องทำเพื่อให้บ้านมีความ

มั่นคงแข็งแรงความมั่นคงแข็งแรงของบ้านมิได้เกิดจากการมีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ดีเพียง

เท่านั้นหากแต่ยังเกิดจากการที่สมาชิกภายในบ้านมีความรักใคร่กลมเกลียวกันรู้จักพูดรู้จักฟัง

และที่สำคัญคือมีความ“เคารพผู้อื่นเคารพกติกา”ด้วยค่านิยมประชาธิปไตยถือเป็นเครื่องมือ

อันวิเศษที่จะทำให้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้นได้แต่ก่อนจะเกิดบรรยากาศแห่งประชาธิปไตยขึ้นได้นั้น

สมาชิกในบ้านทุกคนย่อมจะต้องมีการร่วมกันพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตประจำ

วันเสียก่อนเพื่อให้มีกำลังไปพัฒนาประชาธิปไตยได้สำหรับยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ที่เกิดจากการเชื่อโยงประเด็นความเป็นพลเมืองความเหลื่อมล้ำและสิทธิชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน

มีดังแผนภาพต่อไปนี้

20 
 

ของแตละหนวยงาน เพราะหากทําเชนนั้น ก็อาทําใหเกิดภาระงานท่ีซํ้าซอนกัน ขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน ดวย
เหตุนี้เอง จึงกลาววา การบูรณาการความรวมมือกันระหวางหนวยงานตางๆนับเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับก าร
สรางสรรคสังคม หากวิเคราะหดวยทฤษฎีทางสังคมวิทยาแบบโครงสราง-การหนาท่ี(Structural-Functional Theory)แลว 
ก็จะกลาวไดวา ประเทศไทยเปรียบเสมือนบานท่ีมีสมาชิกอยูอาศัยเปนจํานวนมาก เม่ือมีสมาชิกเปนจํานวนมาก ก็จําเปน
ท่ีจะตองมีการจัดแบงหนาท่ีใหสมาชิกทุกคนไดชวยกันดูแลบาน เพ่ือใหบานยังคงสภาพอยูได ไมแตกสลายไป หากบาน
แตกสลาย สมาชิกในบานทุกคนก็จะกลายเปนคนไรท่ีอยู เกิดสภาพไรระเบียบ(Disorganized)ขึ้น การชวยกันสรางสรรค
ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นก็ถือเปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีทุกคนจําเปนตองทํา เพ่ือใหบานมีความม่ันคงแข็งแรง ความ
ม่ันคงแข็งแรงของบานมิไดเกิดจากการมีวัสดุอุปกรณในการกอสรางท่ีดีเพียงเทานั้น หากแตยังเกิดจากการท่ีสมาชิก
ภายในบานมีความรักใครกลมเกลียวกัน รูจักพูด รูจักฟง และท่ีสําคัญคือ มีความ “เคารพผูอ่ืน เคารพกติกา”ดวย  คานิยม
ประชาธิปไตยถือเปนเครื่องมืออันวิเศษท่ีจะทําใหเกิดสภาพเชนนี้ขึ้นได แตกอนจะเกิดบรรยากาศแหงประชาธิปไตยขึ้น
ไดนั้น สมาชิกในบานทุกคนยอมจะตองมีการรวมกันพัฒนาตนเองใหมีความสมบูรณพูนสุขในชีวิตประจําวันเสียกอน 
เพ่ือใหมีกําลังไปพัฒนาประชาธิปไตยได  สําหรับยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยท่ีเกิดจากการเช่ือโยงประเด็น
ความเปนพลเมือง  ความเหล่ือมลํ้า  และสิทธิชุมชนเขาไวดวยกันมีดังแผนภาพตอไปนี ้
                
 
 
 
                                                                             
       ความเหล่ือมลํ้า                    People Participation                    People Participation                   การกีดกันทางสังคม                                            
  
 
 

 
ความไมเปนธรรม                                                                                                                                             ความรุนแรง 
  
 
                                                    
     การถูกกดขี ่                                                                                                                      อคต,ิ การดูถูก 
               
 
 
 
 
 
 
 

ประชาธปิไตยที่งอกงามในสังคม 
“ แบบในอุดมคติ ” 

ภาคประชาสังคม 
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( Citizenship) 
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จากแผนภาพที่ได้ยกมาแสดงข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทยโดยภาครัฐควรที่จะมีการหันไปคุยกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพื่อให้มาช่วย

ในการพัฒนาประชาชนในประเทศให้มีความเป็นพลเมือง(Citizenship)อันเป็นคุณสมบัติสำคัญ

ของบุคคลทุกคนที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้เพราะภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าภาครัฐทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจึงดูเหมือนว่า

จะมีความ“เข้าใจ”และ“เข้าถึง”ประชาชนกลุ่มต่างๆได้ดีอย่างไรก็ตามภาครัฐก็จำเป็นที่จะ

ต้องให้ความช่วยเหลือหน่วยทางสังคมทั้งสองนี้ด้วยเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว

เช่นควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและอาจมีการมอบองค์ความรู้ทางด้านวิชา

การให้กับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนด้วยแต่การให้องค์ความรู้ทางวิชาการนี้ไม่ควรเป็นไป

แบบ“การแทรกแซง”แต่ควรเป็นไปแบบ“การเสนอแนะ”เนื่องจากภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมก็ย่อมที่จะมีองค์ความรู้ในการดำเนินการของตนเองอยู่ชุดหนึ่งแล้วการจะไปลบล้าง

องค์ความรู้ชุดเดิมที่มีอยู่จึงไม่สมควรการกล่าวเช่นนี้ตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลที่ว่าองค์ความรู้ที่

เกิดขึ้นในระดับประชาชนเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการตกผลึกทางความคิด(Crystallized)

มาเรียบร้อยแล้วการตกผลึกนี้ล้วนเกิดจากประการณ์จริงที่ประชาชนได้เผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน

ประสบการณ์เหล่านี้ก็เช่นการจัดการความสัมพันธ์ในชุมชนกฎเกณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญา

ท้องถิ่นข้อห้าม(Taboo)ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้หากวิพากษ์ให้ลึกซึ้งลงไปแล้วก็จะกล่าวได้ว่า

เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเพราะประชาธิปไตยย่อมต้องตั้งอยู่บน

ระเบียบแบบแผนที่ประชาชนให้การยอมรับหากสังคมไม่มีระเบียบแบบแผนให้ประชาชนปฏิบัติ

ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพียงแต่ภาครัฐเข้าไปเปิดโลกทัศน์(Worldview)

เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่กว้างขึ้นให้กับประชาชนผ่านทางการประสานงานกับภาคเอกชนและภาค

ประชาชนสังคมก็เป็นสิ่งที่น่าจะเพียงพอสำหรับการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่งอกงามให้เกิดขึ้นได้

การทำเช่นนี้มิใช่เป็นการล้มล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วหากแต่เป็นการต่อยอดให้ประชาธิปไตยในสังคม

ย่อยๆเจริญขึ้นเมื่อประชาธิปไตยในสังคมย่อยเจริญขึ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ย่อมที่จะทำให้

ประชาธิปไตยในสังคมใหญ่เกิดความ“เบ่งบาน”ขึ้นตามไปด้วยประชาชนทุกภาคส่วนไม่สามารถ

ที่จะปิดกั้นตนเองออกจากกระแสของประชาธิปไตยได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะหยุดอยู่กับ

ที่โดยปราศจากการพัฒนาตนเองอันที่จริงแล้วจากสภาพการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่เคารพกฎเกณฑ์ในสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่าง

รุกเร้า(Active)นั้นมีเป็นพื้นฐานแล้วในจิตใจของประชาชนชาวไทยเพียงแต่ว่าคุณสมบัติความ

เป็นพลเมืองของประชาชนยังไม่ได้ถูกทำให้มี“พลัง”ขึ้นมาทั้งนี้สืบเนื่องจากยังไม่ได้มีการ

บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างจริงจังการทำงานส่วนใหญ่มักเป็นไปใน

ลักษณะของการ“ต่างคนต่างทำ”ประกอบกับติดอยู่กับข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานแต่ละแห่ง

จากสภาพการณ์เหล่านี้จึงทำให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจ(Motivation)และช่องทาง(Way)ใน

การแสดงความเป็นพลเมืองของตนเองออกมาทำให้บรรยากาศประชาธิปไตยของประเทศยังคงดู

“อึมครึม”มาเป็นระยะเวลานานหากเราสามารถขจัดสิ่งที่กีดขวางการแสดงความเป็นพลเมือง

ของประชาชนให้หมดไปได้แสงแห่งประชาธิปไตยที่งดงามก็จะสามารถสาดส่องขึ้นบนผืนแผ่นดิน

ไทยได้อย่างแน่นอน
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ประเด็นสิทธิชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยที่มากขึ้นได้เนื่องจากเมื่อภาครัฐได้มีการพัฒนาเรื่องสิทธิชุมชนให้เจริญ

ขึ้นแล้วก็ย่อมที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้ไม่ต้อง

ตกเปน็ผูค้อยรบับรกิารหรอืพึง่พาคนอืน่เพยีงอยา่งเดยีวเหมอืนทีผ่า่นมาถอืเปน็การสรา้งเสรมิพลงั

(Empowerment)ให้ประชาชนอีกทางหนึ่งเมื่อประชาชนรู้สึกคุ้นชินกับการบริหารจัดการตนเอง

ในชุมชนไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพวกเขาก็จะเกิดแรงจูงใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พัฒนาประชาธิปไตยระดับที่ใหญ่ขึ้นด้วยการให้สิทธิชุมชนแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆจึงถือ

เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตยที่สำคัญให้กับสังคมไทยสำหรับการมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตยของชาวบ้านที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือการเลือกตั้งที่แต่เดิมชาวบ้านในบาง

ท้องถิ่นที่อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตนเองมากนักก็มักจะตกหลุมพรางของ

นักการเมืองที่นำเงินมาแจกเพราะค่านิยมต่อผู้มีอำนาจของผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับระบบการบริหาร

จัดการตนเองนั้นมักเป็นไปแบบเจ้านายกับลูกน้อง(Patron-ClientRelationship)คือจะยอมทำ

ตามผู้มีอำนาจทุกอย่างเพราะกลัวว่าผู้มีอำนาจจะให้โทษกับตนเองเมื่อไม่ปฏิบัติตามและที่ร้ายไป

กว่านั้นก็คือความนิยมชมชอบผู้มีอำนาจในท้องถิ่นของชาวบ้านจะมีค่อนข้างสูงด้วยเหตุที่พวก

เขาคุ้นชินกับการตกเป็นผู้รับบริการและต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจจากบุคคลภายนอกอยู่ตลอดเวลา

อีกทั้งลักษณะเช่นนี้ยังเกิดจากการที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิที่จะบริหารจัดการชุมชนของตนเองด้วย

แม้ว่าในความเป็นจริงชาวบ้านอาจจะมีประเพณีและจารีตว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชนอยู่แล้วก็ตาม

เช่นกรณีของการบริหารจัดการป่าชุมชนหรือการควบคุมระบบเหมืองฝายที่ชาวบ้านคิดขึ้นแต่

ช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านก็ยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินการตามความคิดของตนเองได้มากนัก

เนื่องจากติดกับระบบกฎหมายที่ภาครัฐนำมาบังคับใช้เช่นหากหมู่บ้านใดตั้งอยู่ใกล้กับเขต

อุทยานแห่งชาติแล้วชาวบ้านมีการคิดเรื่องป่าชุมชนขึ้นภาครัฐก็จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายว่า

ด้วยอุทยานแห่งชาติกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านไม่สามารถดูแลรักษาป่าตามกรรมวิธีที่บรรพบุรุษ

ของตนเองสั่งสอนมาได้เมื่อชุมชนไม่มีสิทธิในพื้นที่ของตนเองจึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนขาด

“ภูมิคุ้มกัน”ที่จะปกป้องตนเองจากโลกภายนอกเลี้ยงดูตนเองไม่ได้เต็มที่เช่นหากจะเข้าไปเก็บ

ของป่ามาอุปโภคบริโภคตามประเพณีก็ไม่สามารถทำได้หรือหากจะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

กันในชุมชนเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็อาจเกิดความเข้าใจผิดในเจตนาได้จนเกิดความขัดแย้งกันอยู่

เนืองๆเมื่อชาวบ้านตกเป็น“ผู้ด้อยพลัง”พวกเขาจึงต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่ผู้มีอำนาจเข้ามากระทำ

เพื่อให้ตนเองอยู่รอดเมื่อวิเคราะห์สภาพการณ์เช่นนี้เชื่อมโยงกับประเด็นความเป็นพลเมืองและ

ประชาธิปไตยการรับเงินที่นักการเมืองเข้ามาซื้อเสียงเลือกตั้งจึงมิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

เพราะเมื่อชาวบ้านไม่มีรายได้ที่เกิดจากชุมชนอย่างเพียงพอพวกเขาก็ต้องรับเงินที่มีผู้นำมาแจก

เพื่อไปใช้จับจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคนอกชุมชนและหากยังไม่มีการแก้ไขก็จะทำให้วงจรเหล่านี้เวียน

ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอุปสรรคให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไปและความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะเมื่อภาครัฐมีสิทธิในการจัดการชุมชนเพียง

ฝ่ายเดียวก็อาจเป็นช่องว่างให้นายทุนเข้ามา“กอบโกย”ทรัพยากร(Resource)ในชุมชนไปจน

ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็นจุดเปิดของปัญหาอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นการกีดกันอคติ

ความไม่เป็นธรรมความรุนแรงฯลฯแต่ถ้าหากมีการให้สิทธิชุมชนแก่ชาวบ้านชาวบ้านก็จะ

สามารถพึ่งตนเองได้เกิดทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมรักศักดิ์ศรีของตนเองทำให้ไม่รับเงิน

ผู้ที่มาซื้อเสียงก่อเกิดสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยต่อไป
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จากแผนภาพที่ได้ยกมาแสดงข้างต้นถือเป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการเชื่อมโยง

ประเด็นสิทธิชุมชนความเป็นพลเมืองและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเข้าด้วยกันซึ่งจากที่กล่าวมา

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเด็นทั้งสามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญหากเราสามารถ

ดำเนินตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ได้ก็ย่อมคาดหวังได้ว่าบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย

จะเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแน่นอนโดยสาระหลักของการนำเรื่องสิทธิชุมชนมากล่าวก็คือการ

เสนอให้มีการเสริมพลัง(Empowerment)ให้กับชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีอำนาจในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นของตนเองตามแบบที่ควรจะเป็นไม่เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังที่เป็นอยู่

ในปัจจุบันสำหรับการเสริมพลังให้กับชุมชนผ่านทางการใช้ประเด็นสิทธิชุมชนมาเป็นเครื่องมือนี้

สามารถทำได้หลายวิธีเช่น

1.ปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนของชาวบ้านให้มีความ

สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ภาครัฐจะได้ทำร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่อไป

โดยหากกฎหมายข้อใดที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานเพื่อให้สิทธิชุมชนแก่ชาวบ้านแล้ว

ก็ควรมีการแก้ไขให้เป็นไปให้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ

ชาวบ้านเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

2.ภาครัฐควรเข้าไปพบปะกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการ

บริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความลงตัวกันทั้งวิธีการของชาวบ้านและวิธีการของ

ภาครัฐโดยภาครัฐควรมีการเปิดใจคุยกับชาวบ้านอย่างแท้จริงลดอคติหรือการมองชาวบ้านเป็น

เพียงผู้อยู่อาศัยลงแต่ควรมองชาวบ้านในฐานะ“เจ้าของพื้นที่”ในทางพฤตินัยด้วยเพื่อให้การ

เจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่นเกิดแผนการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน

3.ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการบริหารจัดการท้องถิ่น

ในระดับประเทศเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานต่างๆที่ภาครัฐ

ได้วางไว้หากสิ่งใดที่ชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนพวกเขาจะได้สามารถคัดค้าน

22 
 

รากฐานการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีสําคัญใหกับสังคมไทย สําหรับการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยของชาวบานท่ี
เราเห็นไดงายท่ีสุดก็คือ การเลือกตั้ง ท่ีแตเดิมชาวบานในบางทองถ่ินท่ีอาจยังไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ
ตนเองมากนัก ก็มักจะตกหลุมพรางของนักการเมืองท่ีนําเงินมาแจก เพราะคานิยมตอผูมีอํานาจของผูท่ียังไมไดสัมผัสกับ
ระบบการบริหารจัดการตนเองนั้น มักเปนไปแบบเจานายกับลูกนอง(Patron-Client Relationship) คือ จะยอมทําตามผูมี
อํานาจทุกอยาง เพราะกลัววาผูมีอํานาจจะใหโทษกับตนเองเม่ือไมปฏิบัติตาม และท่ีรายไปกวานั้นก็คือ ความนิยม
ชมชอบผูมีอํานาจในทองถ่ินของชาวบานจะมีคอนขางสูง ดวยเหตุท่ีพวกเขาคุนชินกับการตกเปนผูรับบริการและตอง
พ่ึงพาอาศัยอํานาจจากบุคคลภายนอกอยูตลอดเวลา อีกท้ังลักษณะเชนนี้ ยังเกิดจากการท่ีชาวบานไมมีสิทธิท่ีจะบริหาร
จัดการชุมชนของตนเองดวย แมวาในความเปนจริง ชาวบานอาจจะมีประเพณีและจารีตวาดวยเรื่องสิทธิชุมชนอยูแลวก็
ตาม เชน กรณีของการบริหารจัดการปาชุมชน หรือการควบคุมระบบเหมืองฝายท่ีชาวบานคิดขึ้น แตชวงท่ีผานมา
ชาวบานก็ยังคงไมสามารถท่ีจะดําเนินการตามความคิดของตนเองไดมากนัก เนื่องจากติดกับระบบกฎหมายท่ีภาครัฐ
นํามาบังคับใช เชน หากหมูบานใดตั้งอยูใกลกับเขตอุทยานแหงชาติ แลวชาวบานมีการคิดเรื่องปาชุมชนขึ้น ภาครัฐก็จะ
เขามาบังคับใชกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติกับชาวบาน ทําใหชาวบานไมสามารถดูแลรักษาปาตามกรรมวิธีท่ี
บรรพบุรุษของตนเองส่ังสอนมาได เม่ือชุมชนไมมีสิทธิในพ้ืนท่ีของตนเอง จึงทําใหชาวบานในชุมชนขาด “ภูมิคุมกัน” ท่ี
จะปกปองตนเองจากโลกภายนอก เล้ียงดูตนเองไมไดเต็มท่ี เชน หากจะเขาไปเก็บของปามาอุปโภคบริโภคตามประเพณี
ก็ไมสามารถทําได หรือหากจะทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งกันในชุมชน เจาหนาท่ีภาครัฐก็อาจเกิดความเขาใจผิดใน
เจตนาได จนเกิดความขัดแยงกันอยูเนืองๆ  เม่ือชาวบานตกเปน “ผูดอยพลัง” พวกเขาจึงตองยอมจํานนตอส่ิงท่ีผูมีอํานาจ
เขามากระทํา เพ่ือใหตนเองอยูรอด เม่ือวิเคราะหสภาพการณเชนนี้เช่ือมโยงกับประเด็นความเปนพลเมืองและ
ประชาธิปไตย การรับเงินท่ีนักการเมืองเขามาซ้ือเสียงเลือกตั้ง จึงมิใชเรื่องแปลกแตอยางใด เพราะเม่ือชาวบานไมมี
รายไดท่ีเกิดจากชุมชนอยางเพียงพอ พวกเขาก็ตองรับเงินท่ีมีผูนํามาแจก เพ่ือไปใชจับจายส่ิงอุปโภคบริโภคนอกชุมชน 
และหากยังไมมีการแกไขก็จะทําใหวงจรเหลานี้เวียนไปอยางไมมีท่ีส้ินสุด เปนอุปสรรคใหการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระดับชาติตอไป และความเหล่ือมลํ้าทางสังคมก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพราะเม่ือภาครัฐมีสิทธิในการจัดการชุมชน
เพียงฝายเดียว ก็อาจเปนชองวางใหนายทุนเขามา “กอบโกย” ทรัพยากร(Resource)ในชุมชนไปจนกอใหเกิดความ
เสียหายได  เปนจุดเปดของปญหาอ่ืนๆอีกเปนจํานวนมาก เชน การกีดกัน  อคติ   ความไมเปนธรรม  ความรุนแรง ฯลฯ 
แตถาหากมีการใหสิทธิชุมชนแกชาวบาน ชาวบานก็จะสามารถพ่ึงตนเองได เกิดทัศนคติเกี่ยวกับการมีสวนรวม รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง ทําใหไมรับเงินผูท่ีมาซ้ือเสียง กอเกิดสภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอไป 
 

 
                        Input                                                                   Output                      
ภาครัฐ                                                                                                                      ประชาธิปไตย 
                                                                                                                                 
   
 
                                                         
 
 

 

หลักการเสริมพลัง 

( Empowerment) 

“ ชุมชน ”   

“ การจัดการ”  

“ ทรัพยากร ” 

สิทธิชุมชน พลเมือง            
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ได้อย่างทันท่วงทีการทำเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การวางแผนในการจัดการพื้นที่ชุมชนต่างๆที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ทั้งฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายภาครัฐยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4.เมื่อประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไปได้ระยะหนึ่งแล้วภาครัฐ

ก็ควรมีการส่งผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเข้าไปให้ความรู้กับชาวบ้าน

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ชาวบ้านยังไม่ทราบการดำเนินการเช่นนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้ชาวบ้าน

สามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงส่งเสริมระบบการธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในชุมชนระบบต่างๆที่

มีอยู่จะต้องมีความเข้มแข็งและตรวจสอบได้

การนำเสนอแนวทางต่างๆเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นผ่าน

ทางการใช้สิทธิชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันเป็นการเตรียมความพร้อม

ให้ประชาชนสามารถเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้

ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายควรหันมาให้ความสนใจเนื่องจากหากประชาชนยังมีความเป็นอยู่

ที่แร้นแค้นไม่มีปัจจัยในการเลี้ยงชีพที่เพียงพอพวกเขาก็จะไม่ให้ความสนใจประเด็นที่ดูเหมือนว่า

ไกลตัวสำหรับพวกเขาแม้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนทุกคน

ก็ตามโดยการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่นี้มิได้หมายความว่าจะต้องทำให้ประชาชนทุกคน

มีสถานะที่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจเช่นมีเงินคนละ10ล้านบาทเท่ากันแต่การแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำในที่นี้ตั้งอยู่บนหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือประชาชนทุกคนจะต้อง

สามารถเลี้ยงตนเองได้ไม่เดือดร้อนในการดำเนินชีวิตหรือพึ่งพาคนอื่นจนทำให้ตนเองขาดความ

สามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่เข้มแข็งดังนั้นความเหลื่อมล้ำจึงมิใช่เรื่องของทรัพยากรเงิน

เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นเรื่องของวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งในปัจจุบันกระแสทุนนิยม

(Capitalism)และบริโภคนิยม(Consumerism)ได้โหมพัดเข้ามาในสังคมไทยอย่างรุนแรงทำให้

ประชาชนเกิดความหลงไปตามกระแสเหล่านี้เกิดการพึ่งพาสิ่งที่มิใช่พื้นฐานของชุมชนตนเองขึ้น

ในที่สุดก็ต้องติด“กับดัก”ของกระแสที่เข้ามานั่นคือการที่ประชาชนต้องพยายามวิ่งหาสิ่งที่มิใช่

พื้นฐานของตนเองเพื่อตอบสนองความอยากที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลัง

สำหรับในส่วนของ“ความอยาก”ที่ประชาชนมีนี้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพิงสิ่งภายนอก

อย่างชัดเจนเนื่องจากความอยากทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังขาดบางสิ่งบางอย่างหาก

บุคคลปล่อยให้ความอยากครอบงำตนเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแก้ไขก็จะทำให้ตนเอง

ไม่สามารถมีความสุขได้จากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ต้องพึ่งพาผู้อื่นไปตลอดชีวิตจึงเสียสมดุลและที่ร้าย

ไปกว่านั้นคือความอยากทำให้บุคคลต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดจนบางครั้งก่อให้เกิดความรุนแรง

ขึ้นซึ่งนับว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด

เลยเนื่องจากตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์เป็นผู้ที่มีความคิดสามารถพิจารณาถึงเหตุผล

ต่างๆได้มิได้กระทำพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ(Instinct)เพียงอย่างเดียวเมื่อกล่าวมาถึง

ณจุดนี้จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่าง

มากทั้งนี้การเสนอให้ทุกคนพึ่งตนเองมิได้หมายความว่าทุกคนจะไม่ต้องพัฒนาตนเองและ

สังคมให้เจริญขึ้นการพัฒนายังจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อทำให้วิถีชีวิตของประชาชนในสังคมมีความสุข

มากยิ่งขึ้นเพียงแต่การพัฒนาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
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ตนเองและผู้อื่นดังเช่นกรณีที่ความไม่ลงรอยกันระหว่างชาวบ้านและภาครัฐที่ปรากฏให้เห็นอยู่

เป็นประจำการพัฒนาที่ดีต้องสร้างทั้ง“ประโยชน์”และ“สุข”ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงมิใช่

เมื่อพัฒนาแล้วสร้างความสุขให้กับฝ่ายหนึ่งแต่สร้างความทุกข์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งลักษณะเช่นนี้

ไม่สามารถเรียกว่าการพัฒนาได้แต่ควรเรียกว่าความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งโดยสรุปก็คือการ

พัฒนาจะต้องดำเนินไปอย่างรอบคอบเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อ

ทำให้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประชาธิปไตยของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยประชาธิปไตยมิใช่เป็นเรื่องของ

ปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียวหากแต่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่อยู่รวมกันการพัฒนา

ประชาธิปไตยก็เพื่อที่จะทำให้สังคมสามารถดำรงอยู่ได้ไม่แตกสลายจากความขัดแย้งแน่นอนว่า

ประชาชนแต่ละคนย่อมมิได้มีความคิดความเห็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องแต่ทุกคนก็ย่อมที่จะต้อง

รับฟังความคิดเห็นของกันและกันไม่ใช้อคติส่วนตัวในการตัดสินปัญหาหากแต่ต้องใช้“ปัญญา”

ในการหาทางออกการพัฒนาประชาชนให้มีคุณสมบัติของความเป็น“พลเมือง”ย่อมจะทำให้เกิด

สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมแน่นทางสังคม(SocialCohesion)ขึ้นเพราะพลเมืองจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติ

ตามทำนองคลองธรรม(Legitimacy)ของสังคมมีวุฒิภาวะสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างราบรื่นหากทุกฝ่ายสามารถร่วมกันสร้างผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทยได้มากก็เชื่อแน่ว่าสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมอุดมสุขที่อำนวยประโยชน์ให้กับบุคคล

ทุกกลุ่มที่อยู่อาศัยโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะอย่างแน่นอน
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ศาสตราจารย์สายชลสัตยานุรักษ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์053-943-208saicholnid@hotmail.com





ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา 
 -อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(พ.ศ.2525).
 -ศิลปศาสตรบัณฑิต(ประวัติศาสตร์)(เกียรตินิยมอันดับ1และได้รับพระราชทาน

รางวัล“ทุนภูมิพล”)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(พ.ศ.2519).

ประสบการณ์การทำงาน 
 -2525-2533 อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
     คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยที่ได้รับ 
 1.1April-31May2010,Visitingprofessor,GraduateSchoolofInternational

Development,NagoyaUniversity,Japan.
 2.1April-30June2003,Visitingscholar,GraduateSchoolofAsianand

AfricanAreaStudies,KyotoUniversity,Japan.
 3.1April-19July2000,Visitingresearchfellow,GraduateSchoolof

InternationalDevelopment,NagoyaUniversity,Japan.
 4.พ.ศ.2543-2549ทุนพัฒนานักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิจัย

โครงการ“ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน
(พ.ศ.2435-2535)”

 5.พ.ศ.2552-2554ทุนฝ่ายมนุษยศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำ
วิจัยโครงการ“การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่:ประวัติศาสตร์สังคมไทย”

ผลงานทางวิชาการ 
 1.“ความเป็นไทย”ในชีวิตและผลงานพระยาอนุมานราชธนกรุงเทพฯ:มติชน
 (อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์).
 2.“TheStruggleinMemorySpaceofDiverseEthnicGroupsinThailand”GSID

DiscussionPaper.No.178Jun-2010http://hdl.handle.net/2237/14063
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 3.“ชาตินิยมวัฒนธรรมและความขัดแย้ง”เสนอในที่ประชุมสัมมนาเรื่อง“ชาตินิยมกับ
พหุวัฒนธรรม”จัดโดยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยณโรงแรมดิเอมเพรสเชียงใหม่ระหว่างวันที่22-23ธันวาคม2551.

 4.สายชลสตัยานรุกัษ,์ประวตัศิาสตรว์ธิคีดิเกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยของปญัญาชน
(พ.ศ.2435-2535.)ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั(753หนา้)

 5.สายชลสัตยานุรักษ์,คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรมความเป็นไทยเล่ม1กรุงเทพฯ:
มติชน,2550.

 6.สายชลสัตยานุรักษ์,คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรมความเป็นไทยเล่ม2กรุงเทพฯ:
มติชน,2550.(559หน้า)

 7.สายชลสัตยานุรักษ์,“วิวาทะระหว่างม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมชกับท่านพุทธทาสภิกขุ:
ความหมายทางการเมือง”ในวีระสมบูรณ์(บรรณาธิการ),พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มี
ตายเล่ม2สืบสานปณิธานพุทธทาสกรุงเทพฯ:คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสือ
อนุสรณ์100ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ,หน้า321-331.

 8.สายชลสัตยานุรักษ์,“ทางเดินปัญญาชนสยาม”ปาฐกถาเปิดงานลมหายใจแห่งชีวิต
เนื่องในวาระครบรอบ72ปีสุลักษณ์ศิวรักษ์ณหอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์19ธันวาคม2548ตีพิมพ์ในปัญญาชนสาธารณะแห่งสยามปัญญาชน
เพื่อประชาชนกรุงเทพฯ:สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์,2549.หน้า17-65.

 9.สายชลสัตยานุรักษ์,การสร้าง“ความเป็นไทย”และ“ความจริง”ที่“ความเป็นไทย”
สร้างเอกสารประกอบการสัมมนาเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่2จัดโดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์10-11
สิงหาคม2548ณคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ตีพิมพ์ในฟ้าเดียวกัน
3,4(ตุลาคม-ธันวาคม2548):40-67.

 10.สายชลสัตยานุรักษ์,“ประวัติศาสตร์ความคิด“ชาติไทย”กระแสหลักในฉัตรทิพย์
นาถสุภาและวัลย์วิภาบุรุษรัตนพันธุ์(บรรณาธิการ),ประวัติศาสตร์ความคิดไทยกับ
แนวคิดชุมชนกรุงเทพฯ:สร้างสรรค์,2548.หน้า3-87.

 11.สายชลสัตยานุรักษ์,“พระแก้วมรกต:จากล้านนาถึงล้านช้างสู่กรุงธนบุรี-กรุงเทพฯ”
ศิลปวัฒนธรรม25,6(เมษายน2547):162-169.ศิลปวัฒนธรรม25,
7(พฤษภาคม2547):92-99.ศิลปวัฒนธรรม25,8(มิถุนายน2547):160-
168.และศิลปวัฒนธรรม25,9(กรกฎาคม2547):155-161.

 12.สายชลสัตยานุรักษ์,“การสร้างความเป็นไทยในสี่แผ่นดินและความหมายทางการเมือง”
ในจักรวาลวิทยาธเนศวงศ์ยานนาวาบรรณาธิการกรุงเทพฯ:มติชน,2549.

 13.SaicholSattayanurak,“PoliticsandConstructionofThaiIdentitybyM.R.Kukrit
Pramoj”PaperpresentedatGraduateSchoolofAsianandAfricanArea
Studies,KyotoUniversity.(20June2003).

 14.SaicholSattayanurak,“EstablishmentofIdentitiesintheThaiAbsoluteMonarchy
State”JournaloftheSiamSocietyVolume90Parts1&22002:101-124.

 15.SaicholSattayanurak,“TheEstablishmentofMainstreamThoughton‘ThaiNatioin’
and‘Thainess‘byLuangWichitWathakan”TaiCulture(InternationalReviewon
TaiStudies:NationandCulture)Vol.VIINo.2(December2002):7-34.
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 16.สายชลสัตยานุรักษ์,สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ:การสร้างอัตลักษณ์“
เมืองไทย”และ“ชั้น”ของชาวสยามกรุงเทพฯ:มติชน,2546.(342หน้า)

 17.สายชลสัตยานุรักษ์,พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกรุงเทพฯ:มติชน,2546.(294หน้า)

 18.สายชลสัตยานุรักษ์,ความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง“ชาติไทย”และ“ความเป็นไทย”
โดยหลวงวิจิตรวาทการ,กรุงเทพฯ:มติชน,2545.(199หน้า)

 19.สายชลสัตยานุรักษ์,“มติมหาชน:ฐานทางความคิดของระบอบประชาธิปไตยไทยยุค
เชือ่ผูน้ำชาตพิน้ภยั”ในสริลิกัษณ์สมัปชัชลติ,ศริพิรยอดกมลศาสตร์(บรรณาธกิาร)
คือความภูมิใจรวมบทความเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์นาถสุภา
เกษียณอายุราชการกรุงเทพฯ:สร้างสรรค์,2545.หน้า615-630.

 20.สายชลสัตยานุรักษ์,“อาจารย์นิธิกับการเปลี่ยนอัตลักษณ์จีนในเมืองไทย”ใน
ศรีบูรพา5(วารสาร“กองทุนศรีบูรพา”ฉบับ“วันนักเขียน-5พฤษภาคม”)
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เดือนตุลา,2545,หน้า68-74.

 21.สายชลสัตยานุรักษ์,“ปัญญาชนนักประวัติศาสตร์:นิธิเอียวศรีวงศ์”ในนิธิปราชญ์
เจ๊กๆกรุงเทพฯ:มติชน,2544,หน้า96-151.

 22.สายชลสัตยานุรักษ์,“วิพากษ์ศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจจะกูล,ประวัติศาสตร์ไทย
แบบราชาชาตนิยิมจากยคุอาณานคิมอำพรางสูร่าชาชาตนิยิมใหม่หรอืลทัธเิสดจ็พอ่ของ
กระฎมุพไีทยในปจัจบุนั”ศลิปวฒันธรรม25,10(สงิหาคม2547):หนา้130-147.

 23.สายชลสัตยานุรักษ์2544.เอกสารคำสอนกระบวนวิชาประวัติศาสตร์004402
อ่านอดีตจากเอกสาร2.เชียงใหม่:คณะมนุษยศาสตร์.(263หน้า)

 24.สายชลสตัยานรุกัษ์“ละโวก้อ่นสมยัอยธุยา”ในรวมบทความประวตัศิาสตร์ฉบบัที่2
สมาคมประวัติศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(มกราคม2524):
84–127.

 25.สายชลสัตยานุรักษ์ผลกระทบของหมอบรัดเลย์ต่อสังคมไทย”ในอักษรศาสตร์
พิจารณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,18,1(มกราคม2529):1–30.

 26.สายชลสัตยานุรักษ์ปัญญาชนและการสร้างอัตลักษณ์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง”วิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ:อดีตปัจจุบัน
อนาคต”จัดโดยศูนย์มนุษยศาสตร์เพื่อสังคมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั11มีนาคม2543:1-44.

 22.สายชลสัตยานุรักษ์สองร้อยปีวัฒนธรรมไทยและความยุติธรรมตีพิมพ์ ใน
WWW.midnightuniv.com2546.

 23.SaicholSattayanurak“TheConstructionofMainstreamThoughton‘Thainess’
andthe‘Truth’Constructedby‘Thainess’,”nopublicationdetails,http://
www.fringer.org/wp-content/writings/thainess-eng.pdf,accessed15April
2008.



รางวัลที่เคยได้รับ 

 TRF-CHE-ScopusResearcherAwards2009
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นางทิพย์พาพรตันติสุนทร

สถาบันนโยบายศึกษา99/146ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาว

เขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900

โทรศัพท์:0-2941-1832-3โทรสาร:0-2941-1834

e-mail:info@fpps.or.t



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา

 -รองประธานอนกุรรมการดา้นตดิตามและประเมนิผลคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ



การศึกษา 

 2530รัฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2522อักษรศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร



ประสบการณ์การทำงาน 

2552-2553รองประธานอนกุรรมการคุม้ครองสทิธมินษุยชนดา้นเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2550-2551คณะทำงานภาคประชาชนกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

 กรมประชาสัมพันธ์

2546-2552อนุกรรมการการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2548-2549กรรมการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2547-2548กรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

2546-2547กรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรพัฒนาประชาธิปไตยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2545-2546กรรมการติดตามการทำงานบริการของรัฐเพื่อประสิทธิภาพของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

 (สำนักงานข้าราชการพลเรือนเดิม)

2544-2546คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านการกระจายอำนาจ

2530-2538มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์(Konrad–AdenauerStiftung)

2528-2530สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (TheInstituteofSecurityandInternationalStudies)

2526-2530สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย(TheSocialScienceAssociationof

Thailand)

2523-2525องค์การกาชาดสากล(TheInternationalCommitteeofRed-Cross)



ผลงานวิชาการ 

 2553หนังสือไปดูCivicEducationที่เยอรมัน



ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

ประวัติวิทยากร
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ProfessorDr.XizhenZhang

DepartmentofInternationalPolitics,

SchoolofInternationalStudies,PekingUniversity,

Beijing100871,China





EDUCATION  

 1985ThePekingUniversityEnglishTeachingProgrambyAmericanEducational

 ServicesExchangewithChina,

 1983M.A.,PekingUniversity,Beijing

 1976B.A.,PekingUniversity,Beijing

UNIVERSITY POSITION  

1997-presentProfessorofPoliticalScience,DepartmentofInternationalPolitics,

 PekingUniversity

1992-1997 Associateprofessorofpoliticalscience,DepartmentofInternational

Politics,PekingUniversity,

1991-presentSeniorResearcher(part-time)attheInstituteofSoutheastAsiaStudies

atJinanUniversity,China,1991-present

1985-1992 LecturerofPoliticalScience,DepartmentofInternationalPolitics,

 PekingUniversity

1983-1985 TeachingAssistant,DepartmentofInternationalPolitics,PekingUniversity

ACADEMIC ACTIVITES ABROAD

 1.SalzburgSeminar,Salzburg,Austria,December1999

 2.AttendinganacademicconferenceinKualaLumpur,September1999

 3.AttendinganacademicconferenceinSeoul,April1999

 4.AttendinganacademicconferenceinHongKonginJuly1998

 5.TeachingattheGraduateSchoolofInternationalStudies,theUniversityof

Denver,USA,1996-1997

 6.AttendingtheAnnualMeetingofAmericanPolitical

 7.ScienceAssociation,SanFrancisco,USA,Sep.1996

 8.AttendingtheacademicconferenceinMoscow,Russia,Feb.1994

 9.AttendingacademicconferencesinTokyo,Japan,Oct.1993;Oct.1995

 10.AttendingacademicconferencesinSeoul,Korea,Sep.1994;Sep.1995

 11.ResearchingasavisitingscholarattheUniversityofIllinois

 atUrbana-Champaign,USA.1987-1988 
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PUBLICATIONS 

Books: 

 1.EastAsia:PoliticalChanges,InternationalBroadcastingPress,2002

 2.GovernmentsandPoliticsinSoutheastAsia,YangzhiPress(Taiwan),1999

 3.NorodomSihanouk,aBiography,China’sSocialSciencePress,1996

 4.ContemporarySoutheastAsiaPolitics,GuangxiPeople’sPress,1994

 5.Co-author,Post-warNationalistandDemocraticMovementsinAsia,Africa,

andLatin-America,BeijingUniversityPress,1989

 6.Co-author,TheoriesonNationalistMovements,YunnanNationalPress,1986

Articles: 

 1.“ProcessofregionalcooperationinEastAsiaandmajorpowers’position”,

SoutheastAsianStudies,No.5,2001

 2.“TriangularinteractionbetweenChina,Japan,andASEANinEastAsian

integration”,SoutheastAsianStudies,No.5,2003

 3.“IndonesianDemocracyTransformationandSoftLandingofDemocratization”,

SoutheastAsianStudies,No.5,2004

 4.“TheUSAstrengtheningrelationswithASEANnationsafterthe9.11”,

SoutheastAsianAffairs,No.4,2005

 5.“TransitionofThaiPartySystemtoOnePartyDomination”,SoutheastAsian

Affairs,No.4,2006

 6.“ThaksinGovernment‘sPoliticalCrisisanditsInspiration”,SoutheastAsian

Studies,No.5,2006

 7.“ASEAN’sTurn-point:TowardsCommunity”,InternationalPoliticsQuarterly,

No.2,2007     
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ProfessorDr.MurrayPrint

FacultyofEducation&SocialWork

UniversityofSydney,Sydney,Australia

Email:murray.print@sydney.edu.au.





PRESENT POSITION  

ProfessoratFacultyofEducation&SocialWorkUniversityofSydney,Sydney,

Australia



EDUCATION  

 -DoctorofPhilosophy(OhioStateUniversity)

 -MasterorArts(UniversityofSydney)

 -DiplomaofEducationandTeachersCertificate(UniversityofWestern

Australia)

 -BachelorofArts(UniversityofWesternAustralia)



OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES  

 -InternationalJournalofCitizenshipTeachingandLearning(regionaleditor)

 -EstudiosSobreEducacion,Spanisheducation

 -ActaCivicus:JournalofCitizenshipEducation(Indonesian)

 -InternationalJournalofSocialEducation



PUBLICATIONS  

 -Print,M(2010)Benchmarkinganddemocraticcitizenshipeducationfor

schools.InD.LangeandG.Himmelmann(Eds.)Demokratiedidaktik:Implise

furdiePolitisheBildung.Wiesbaden:VSVerlag.pp330-345.

 -Saha,L&Print,M.(2010)Schools,studentelectionsandpol it ical

engagement:Thecradleofdemocracy?InternationalJournalofEducational

Research,49,1,22-32.

 -Print,M(2009)Connectingyouthpoliticalparticipationandciviceducation

inschool.InM.Print&H.Milner(Eds.)CivicEducationandYouthPolitical

Participation.Rotterdam:SensePublishers.

 -Sim,JandPrint,M.(2009)Thestate,citizenshipeducationandschoolsin

Singaporeschools.BritishJournalofEducationalStudies,57,4,380-399.
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 -Print,M(2009)Socialandculturalcapital.InB.McGaw,E.Baker&

P.Peterson(Eds).InternationalEncyclopediaofEducation,3rdEdition.

Oxford:Elsevier

 -Print,M&Milner,H(2009)(Eds)CivicEducationandYouthPolitical

Participation.Rotterdam:SensePublishers.

 -Sim,J&Print,M(2009)Citizenshipeducation:Controllingorempowering

teacherunderstandingandpractice?OxfordReviewofEducation,35,6,

pp705-723.

 -Print,M(2009)Teachingpoliticalandsocialvalues.InL.Saha&Dworkin,G

(Eds.InternationalHandbookofResearchonTeachersandTeaching.New

York:Springer.pp1001-1014.

 -Print,M(2009)Civicengagementandpoliticaleducationofyoungpeople.

MinorityStudies,1,pp63-83.

 -Print,M(2008)EducationforDemocraticCitizenshipinAustralia.In

J.Arthur,I.Davies&C.Hahn(eds).InternationalHandbookonEducation

forCitizenshipandDemocracy.London:SagePublications.pp95-108.

 -Print,M,Ugarte,C,Naval,C&Mihr,A.(2008)Moralandhumanrights

education:TheroleoftheUnitedNations.JournalofMoralEducation,37,1,

115-132.

 -Print,M(2008)Studentengagementformoral,civicandcitizenship

education.InChangLeeHoon,NoraniMohdSalleh,WanHasmahWan

Mamat&VishaletcheBalakrishnan(eds).Asia-PacificMoral,Civicand

CitizenshipEducation:NewVisionandNewRealities.KualaLumpur:

UniversityofMalaysia.pp67-86.

 -Print,M&Saha,L(2007)Youth,democracyandpolitics:Trendsand

issues.InM.Print,L.Saha,&K.Edwards,K(eds.)YouthParticipationin

Democracy.Rotterdam:SensePublishers.pp1-14.

 -Print,M(2007)Citizenshipeducationandyouthparticipationindemocracy.

BritishJournalofEducationalStudies,55,3,325-345.

 -Print,M(2007)PoliticalEducationinAustralia.InLange,D&Reinhardt,V

(eds)BasiswissenPol it ischeBi ldung(BasicKnowledgeofPol it ical

Education.)Baltmannsweiler,Germany,Schneider-VerlagHohengehren.pp

178-188.

 -Print,M(2007)Learningpoliticalengagementinschools.inM.Print,L.Saha,

&K.Edwards,K(eds.)YouthParticipationinDemocracy.Amsterdam:Sense

Publishers.pp95-112.
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Mr.AndrewEllis

InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance

(InternationalIDEA)

Stromsbord,SE-10334Stockholm,Sweden

Tel:+4686983700Fax:+468202422

Office:Canberra,AustraliaEmail: a.ellis@idea.int.



PRESENT POSITION

 -DirectorforAsia-Pacific,InternationalInstituteforDemocracyandElectoral

Assistance(InternationalIDEA)Office,Canberra,Australia



EDUCATION  

 -MasterofSciencedegreeinStatisticsfromtheUniversityofNewcastleupon

Tyne,UK

 -BachelorofArtsdegreeinLawfromNewcastleuponTynePolytechnic

 (nowtheUniversityofNorthumbria),UK

 -BachelorofArtsdegreeinMathematicsfromtheUniversityofCambridge,

UKMasterorArts(UniversityofSydney)



OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES  

 -SeniorAdviserinIndonesiafortheNationalDemocraticInstitutefor

InternationalAffairs(NDI)

 -Technicaladviseronelectoralissuesinavarietyofcountries

 -designerofEuropeanCommissiontechnicalassistancetoCambodiaforthe

1998 election

 -ObserverforOSCEODIHRinBosnia/Hercegovina

 -ChieftechnicaladvisertothePalestinianElectionCommissionfrom1994to

1996

 -PoliticianoftheLiberalPartyandLiberalDemocrats,UK,asViceChairof

theParty andSecretary-General



PUBLICATIONS  

 -WriteronIndonesianconstitutionalandelectoralmatters
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Mr.MichaelVolpe

mvolpe2@gmu.edu;081-303-1086
 
 
 
 

PRESENT POSITION 

Ph.D.Student GeorgeMasonUniversity,GraduateSchoolofPubl icPol icy,

(concentrationinsocialmovementsanddemocracy).Fullbright-Hays

Fellow.GPA:3.72.

 
EDUCATION 
Ph.D.Student   GeorgeMasonUniversity,GraduateSchoolofPublicPolicy,

(concentrationinsocialmovementsanddemocracy).Fullbright-
HaysFellow.GPA:3.72.

MasterofArts   M.A.inInternationalCommerceandPolicyatGeorgeMason
University,GraduateSchoolofPublicPolicy.GPA:3.67.

BachelorofScienceB.S.inPoliticalScience(concentrationinInternationalPublic
Policy)Minor:InternationalBusiness,UniversityofMaryland,
UniversityCollege.GPA:3.5;Honors:Dean’sList.

PRESENTATIONA AND PUBLICATIONS 
 -“TriggersofAdverseRegimeChange”Co-authoredwithDr.JackA.

Goldstone,VirginiaE.andJohnT.HazelJr.ProfessorattheGeorgeMason
SchoolofPublicPolicy,andanothergraduatestudent.Thepaperisbased
onresearchsponsoredbythePoliticalInstabilityTaskForceandtheUnited
StatesCentralIntelligenceAgency.Acceptedforpresentationatthe2011
MidwesternPoliticalScienceAssociation.

 -“AComplexityTheoryApproachtotheEvolutionofPatron-ClientSystemsin
Thailand.”AcceptedforpresentationattheAnnualConferenceofthe
SouthernPoliticalScienceAssociation(January,2010).

 -“Democracy,SocialMovements,andtheContesttoDefineThaiPolitical
Culture.”PresentationatGeorgeMasonUniversity’sPhDWorkshop
(November,2009).

 -“WesternBureaucracy inSoutheastAsia:Center -LocalConf l ict in
ComparativePerspective.”PresentationattheSouthwestConferenceon
AsianStudies(October,2009).

 -“TheImpactofExposuretoWesternCultureonThaiWorkValues.”
PresentationattheInternationalAcademyofBusinessDisciplinesannual
conference(April,2008).PublishedintheIABD2008BusinessResearch
Yearbook.
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 -“ChangingThaiWorkValuesandImplicationsforWesternMultinational
Corporations.”AcceptedforPublicationintheUMUCWorkingPaperSeries
(June,2009).

PROFSSIONAL EXPERIENCES 
Capture/Proposal Manager 
 GlobalStrategiesGroup,LLC.(GLOBAL)(2006-Present)
 GLOBALisamultinationalproviderofintegratedprojectmanagement,

developmentandr iskmit igat ionservicesforgovernmentandnon-
governmentalentities.Developedoperatingmethodologiesandprocesses,
manageproposalsandledseveralstrategicplanningandcaptureinitiatives.

Project Specialist 
 StrategicandLearningServices,Inc(SLS)(2005-2006)
 SLSisaconsultingfirmspecializinginfederalsmallbusinessprogram

management,workforcetraininganddevelopment,strategicplanningand
marketresearch.Broadbusinessdevelopmentandstrategicplanning
responsibilities,playedanessentialroleindevelopinganNNSABalanced
Scorecardprogramandproducingaprocurementstreamliningplanaswellas
managingimplementationofseveralenterprise-wideinitiatives.

International Marketing Manager (Thailand)  
 SamClickCo.,Ltd.(2004-2005)
 Conductedresearchandanalysisofproductsandconsumersegments,

developedglobalsalesstrategiesthroughinnovativemarketingcampaigns
whichsignificantlyimprovingthecompany’sbottomline,managedadiverse
teamofemployees,andincreasedefficiencythroughstreamliningwork
procedures,establishingproductivitytargetgoals,andfosteringteameffort.

Strategic Planner (Thailand) 
 DDBWorldwide(2001–2004)
 ConductedstrategicplanningforSchwarzkopfCorporation(German-basedhair

andskincareconglomerate)andforSanMiguel(Philippines-basedfoodand
beverageconglomerate).Asastrategicplanner,performedextensive
consumerandindustryresearch,formulatedlong-termstrategicdirectionsfor
brandsandcompanies,andprovidedadviceduringimplementation.


HONORS 

GraduateResearchAssistant,GeorgeMasonUniversitySchoolofPublicPolicy

(2009-2010)
Prestage-CookTravelAward:
 81stAnnualConferenceoftheSouthernPoliticalScienceAssociation.
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นางเตือนใจดีเทศน์

129/1ม.4ถ.ป่างิ้วซ.4ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย57000





ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.)

 -มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

 -อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายที่ปรึกษา

การศึกษา 

 2552หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่1สถาบันพระปกเกล้า

 2543ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2543หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูงรุ่นที่4

สถาบันพระปกเกล้า

 2517ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่6-7-8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2516ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่23(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน 

 -ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้เสียโอกาสคนจนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์

 เพื่อการปฏิรูปสมัชชาปฏิรูป30สิงหาคม2553

 -คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป7กรกฎาคม2553

 -คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ

ไทยพลัดถิ่นผู้อพยพและชนพื้นเมือง18กุมภาพันธ์2553–15สิงหาคม2553

 -รองประธานคนที่2คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็กสตรีและ

ความเสมอภาคของบุคคล18กุมภาพันธ์2553–15สิงหาคม2553

 -คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไข

 การไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยวุฒิสภา2552

 -ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

 -ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะ

 ทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภาครัฐกลุ่มการพัฒนาท้องถิ่นการส่งเสริมคุณธรรม

องค์กรแรงงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์(ภาคเหนือ)(2549-2550)
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ผลงานหนังสือ งานเขียนและงานวิจัย  

 -ผู้เขียนคอลัมภ์“วิถีไท”หนังสือสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์(พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)

 -เขียนหนังสือ“เตือนใจตอนไปนอก”(2550)

 -ผู้เขียนคอลัมภ์“วิถีไทย”หนังสือสยามรัฐรายวันฉบับวันอาทิตย์

 (2545-กุมภาพันธ์2547)

 -เอกสาร“ชาวเขา:มิติทางการเมืองและการพัฒนาในสหัสวรรษใหม่”

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูงรุ่นที่4

 สถาบันพระปกเกล้า(2543)

 -เขียนหนังสือ“แม่จันสายน้ำที่ผันเปลี่ยน”(2538)ตีพิมพ์3ครั้ง

 -“ทำงานในหมู่บ้านด้วยหัวใจเบิกบาน”ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง(2528)

 -หนังสือ“คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าลีซอ”และ“คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าอีก้อ”

ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือจังหวัดลำปาง(2527)

 -งานวิจัยเรื่อง“บทบาทของจีนฮ่อต่อเศรษฐกิจชาวเขาในประเทศไทย”

 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย(2524)

 -วิจัยเรื่อง“ทัศนคติของชาวเขาต่อคนไทยและประเทศไทย”

 ทุนสนับสนุนของสโมสรนิสิตจุฬา-ลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2517)

รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ 

ในประเทศ 

2551รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา

2538 เป็นผู้ต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐอเมริกา(HillaryRodhamClinton)

ในการเยี่ยมชุมชนชาวอาข่าที่อ.แม่จันจ.เชียงราย

2529 บุคคลดีเด่นแห่งชาติสาขาพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

2534 คนดีศรีสังคม

ระหว่างประเทศ 

2535 AshokaFellowสาขาสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานAshokaกรุงวอชิงตันดีซี

 สหรัฐอเมริกา

2533 รางวัลGlobal500จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(UNEP)

 ณกรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิล

2537 รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน(GoldmanEnvironmentPrize)ที่เมืองซานฟรานซิสโก

ฐานะผู้แทนของทวีปเอเชีย

2540 1ใน25ของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นของโลกโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ(UnitedNationEnvironmentProgram)เนื่องในโอกาสครบรอบ

25ปีUNEP

2540 เผยแพร่ผลการทำงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชนชาวเขาทางช่องDiscovery   

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 -ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ปม.)
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นายวิเชียรคุตตวัส

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

 -กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษา 

 -มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 -มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 -เภสัชศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

 -ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง”(ปปร)รุ่นที่8สถาบันพระปกเกล้า

 -ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร“เสริมสร้างสังคมสันติสุข”(4ส.)รุ่นที่2

 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน 

 -ประธานชุมนุมสังคมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพ.ศ.2510

 -อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2514-15

 -ประธานศูนย์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยพ.ศ.2516-17

 -กรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยพ.ศ.2514-17

 -กกต.จังหวัดราชบุรีชุดแรก

 -ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนจังหวัดราชบุรี(SocialInvestmentFund)

 -ผู้ประสานงานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

 -กรรมาธิการรับฟังความเห็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ2550

การประชุมดูงาน 

 -ร่วมประชุมสมัชชาวิทยุชุมชนโลกครั้งที่8กรุงกัฎมัณฑุประเทศเนปาล

 -ร่วมประชุมสมัชชาวิทยุชุมชนโลกครั้งที่9กรุงอัมมานประเทศจอร์แดน

 -ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลกภาคประชาชน

 เมืองคูเอนคาร์ประเทศเอกวาดอร์

 -ผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่60
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 นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 -ศึกษา,ดูงานการเมือง,การปกครอง,การเลือกตั้ง

 ประเทศกรีซ,ตุรกี,อินเดีย,เกาหลีใต้

 -ศึกษา,ดูงานการจัดการบรรเทาภัยพิบัตินครโกเบประเทศญี่ปุ่น

หน้าที่ปัจจุบัน 

 -ผู้ประสานงานประชาคมราชบุรี

 -ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยุชุมชน

 -ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดราชบุรี

 -คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 -อนุกรรมาธิการสานเครือข่ายภาคประชาชน

 ในกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

ประวัติวิทยากร

กลุ่มย่อยที่4
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ศาสตราจารย์ดร.ธีรภัทร์เสรีรังสรรค์

สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9หมู่9ถ.แจ้งวัฒนะต.บางพูดอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120

โทรศัพท์:02-5033575,02-5048356-9

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

 -กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษา 

2534     รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524     รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2519     รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ   

 -ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งทางบริหาร 

 -ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ติดตามสอดส่องพฤติกรรมนักการเมือง

 สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -กรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรผู้นำทางการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในอดีต 

 -อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 -อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

 -อดีตประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือคณบดีคณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัฐอมฤต

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210





ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 -กรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

 -กรรมการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

การศึกษา 

 -รบ.(เกียรตินิยมดี)และรม.(การปกครอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -M.A.Ph.D.UniversityofPittsburgh,USA.

ประสบการณ์การทำงาน 

ตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 1.หัวหน้าภาควิชาการปกครอง(2519-2521)

 2.ผู้ช่วยคณบดี(2528-2530)

 3.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(2531-2535)

 4.ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร์(2534-2536)

 5.คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง(2539-2541)

 6.รองศาสตราจารย์(2530-ปัจจุบัน)

 7.ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก(2541-2546)

 8.ประธานคณะกรรมการโครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์(สาขารัฐศาสตร์)

2545-46

ตำแหน่งงานอื่นๆ 

 1.รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 2.อนุกรรมการป.ป.ช.

 3.กรรมการพิจารณาการขอดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสาขารัฐศาสตร์

 4.กรรมการการเลือกตั้งกทม.

 5.กรรมการข้าราชการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ(ก.ต.)

 6.ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 7.ที่ปรึกษาประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ(พ.ศ.2550)

 8.หัวหน้าโครงการจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลงานทางวิชาการ  

 1.การบริหารงานดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศของก.พ.(2515)

 2.MilitaryGovernmentsinThailand:TheirPoliciesTowardPolicicalParties,

 1977-83(2528) 

 3.ปัญหาการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย(2538)

 4.อบต.กับศักยภาพในการพัฒนาสังคมชนบท(2542)

 5.การเคลื่อนไหวของสมัชชนเผ่ากับบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน(2543)

 6.PossibilityofAmalgamationofLocalAuthoritiesinThailand(2544)

 7.CorruptionInquiryandImpeachmentProcess(2546)

 8.Re-EstablishingDemocracy(2549)

 9.CodesofConductforParliamentarians:AComparativeStudy(2551)

 10.สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์(2551)
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ประวัติวิทยากร
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นายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ชั้น3อาคารสุขภาพแห่งชาติ88/39ถ.ติวานนท์14ต.ตลาดขวัญ

อ.เมืองจ.นนทบุรี11000

โทรศัพท์0-2590-2319โทรสาร0-2590-2311มือถือ08-1813-8867

E-mailaddress:amphon@nationalhealth.or.th

Homepage:http://www.nationalhealth.or.th

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

 -ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนระดับประเทศ

 -กรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 -บรรณาธิการวิชาการวารสารหมออนามัย

 -ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

การศึกษา 

 -แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2519

 -สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล2523

 -MPH(HealthDevelopment),Antwerp,Belgium2535

 -หนังสืออนุมัติเวชศาสตร์ป้องกันของแพทยสภา(เทียบเท่าปริญญาเอก)2527

 -นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง(นบส.)รุ่นที่72534

 -นักบริหารระดับสูงรุ่นที่22สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานก.พ.2540

 -การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

 สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่122552

 -ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การแพทย์แผนไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2552

ประวัติการทำงาน 

 -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2แห่ง(พัฒนานิคม,โคกสำโรงจังหวัดลพบุรี)

 2520-2527

 -ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข2จังหวัด

 (ลพบุรี,พิษณุโลก)2527-2531

 -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด3จังหวัด(ยโสธร,พิษณุโลก,อุดรธานี)

 2532-2535

 -ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขต่างประเทศ2535

 -นายแพทย์ใหญ่กรมควบคุมโรคติดต่อ2535-2537



ป
ระ

วัต
ิวิท

ยา
กร

กล
ุ่ม

ย่อ
ย 

35� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

 -ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคน

 กระทรวงสาธารณสุข2537-2542

 -โฆษกกระทรวงสาธารณสุขปี2542–2543

 -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ10ที่ปรึกษาด้านกำลังคนสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข2542-2551

 -ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.)2543-2550

 -ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ2550–2551

 -เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2549–2550

 -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)2549-2551

 -นักวิชาการสาธารณสุขระดับ11ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ

 กระทรวงสาธารณสุข2551

ตำแหน่งสำคัญในอดีต 

 -ประธานกลุ่ม/ค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล2517

 -ประธานชมรมแพทย์ชนบท2527

 -เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท2537-2542

 -กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง7สมัย2530-2546

 -รองประธานมูลนิธิหมอชาวบ้าน2547-2551

 -กรรมการศูนย์ส่งเสริมพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)2548–2551

งานสาธารณะในอดีต 

 -ประธานกลุ่ม/ค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล2517

 -ประธานชมรมแพทย์ชนบท2527

 -เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท2537-2542

 -กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง7สมัย2530-2546

 -รองประธานมูลนิธิหมอชาวบ้าน2547-2551

 -กรรมการศูนย์ส่งเสริมพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)2548-2551
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ศาสตราจารยก์ติตคิณุดร.สมหวงัพธิยิานวุฒัน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเลขที่128อาคารพญาไทชั้น36

แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โทรศัพท์02-217-3800โทรสาร02-219-2996



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ศาสตราจารย์กิตติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถาน

 -ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 -ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเนชัน

การศึกษา 

 -ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ค.ม.(วิจัยการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -Ph.D.(EducationalPsychology)UniversityofMinnesota,USA.

ประสบการณ์การทำงาน 

 -ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 -รองอธิการบดีด้านวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -นายกสภาสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

 -นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 -รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ 

 -SomwungPitiyanuwat.(2011).Chapter16QualityAssuranceinSouth-East

AsianHigher

 -Education.InBrock,C.&Symaco,L.P.(Editors).OxfordStudiesin

ComparativeEducation.

 -SymposiumBooksLtd.,UnitedKingdom:HobbsthePrinters,Southamton,

305-322.

 -SomwungPitiyanuwat.(2007).ThaiPerspectivesonCitizenshipEducationfor

theTwenty-FirstCentury.Bangkok:GoldenpointCo.,Ltd.
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 -SomwungPit iyanuwat.SchoolAssessment inThai land:Rolesand

AchievementofONESQA.EducResPolicyPrac(2007)6:261-279.

 -SomwungPitiyanuwat.(2003).ImprovingtheQualityofTeacherEducation

inThailand.In

 -Sinlarat,P.(Editor).ImprovingQualityofTeacherEducation.Chulalongkorn

PrintingHouse,101-120.

 -SomwungPitiyanuwat.(2002).AnAnalysisofTeachers’situation,Teacher

EducationandtheTeachingProfessioninThailand:ReformAgenda,ONESQA.

 -SomwungPitiyanuwatandSiridejSujiva(2002).Chapter6Developingthe

GoodPerson:

 -CivicEducationinThreeThaiSchools.InCogan,J.J.;Morris,P.andPrint,

M.(Editors).Civic

 -EducationinAsia-PacificRegion,CaseStudiesAcross’SixSocieties.New

YorkandLondon:RouttedgeFalmer,118-141.

 -SomwungPitiyanuwatandSiridejSujiva(2001).CivicEducationinThailand:

PoliciesandPracticesinSchools.Bangkok:ChulalongkornPrintingHouse.

 -SomwungPitiyanuwatandSiridejSujiva(2001).CivicEducationinThailand:

Casestudiesofthreeschools.InternationalJournalofEducationResearch,

35(1),93-108.

รางวัลที่ได้รับ 

 -นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาเป็นคนแรกพ.ศ.2548

 -OutstandingAchievementAward(2004)(UniversityofMinnesota,USA)

 -TheFirstDistinguishedInternationalAlumnusAward(1997)

 (CollegeofEducationandHumanDevelopmentUniversityofMinnesotaand

EducationSociety)
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.ปรญิญาเทวานฤมติรกลุ

เลขที่99หมู่18ถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวงจังวัดปทุมธานี12121

โทรศัพท์0-2986-8303-4โทรสาร0-2986-8304



ตำแหน่งปัจจุบัน 
 -อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์
 -รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
 -รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 -กรรมการประสานงานกิจการนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การศึกษา 
 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพ.ศ.2547ด้านกฎหมายมหาชน
 Georg-August-UniversitaetzuGoettingen,สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 นิติศาสตร์มหาบัณฑิตพ.ศ.2541ด้านกฎหมายมหาชน
 Georg-August-UniversitaetzuGoettingen,สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 นิติศาสตร์บัณฑิตพ.ศ.2533มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ 
 1.สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน,สารานุกรมรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)
 2.Parteienfinanzierung,Spenden,TransparenzundKontrolle:Systemund

ProblematikinDeutschlandundinThailand.

บทความในวารสารวิชาการ 
 1.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความเป็น

ประชาธิปไตยทางตรง,วารสารกฎหมายปกครองเล่ม17ตอน2,สิงหาคม2541,
หน้า57-81.

 2.การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนกับขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,
หนังสือรพี2542,คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2542,หน้า59-63.

 3.การอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยรัฐและการควบคุมเงินบริจาค :การปรับปรุงระบบ
ของประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศเยอรมัน,วารสาร
นิติศาสตร์ปีที่34ฉบับที่3,กันยายน2547,หน้า411-435.

 4.การยึดทรัพย์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการทางแพ่ง
และย้อนหลังได้จริงหรือ?,หนังสือรพี2548,คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,2548,หน้า79-86.
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นายสนรูปสูง

71ม.8ต.ท่านางแนวอ.แวงน้อยจ.ขอนแก่น







ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพัฒนาการเมืองคนที่1

การศึกษา 

 -ป.กศ.วิทยาลัยครูอุดรธานี

 -นิติศาสตร์บันฑิต(นบ.)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 

 2510พ.ศ.2510–2544รับราชการครูที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น

 2517จัดตั้งกลุ่มเยาวชนตำบลท่านางแนว

 2525จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ท่านางแนว

 2528จัดตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาท่านางแนว

 2532จัดตั้งเครือข่ายปศุสัตว์ภาคอีสาน

 2536ได้รับรางวัลพัฒนาชุมชนดีเด่นจากASOKAประเทศสหรัฐอเมริกา

 2540จัดตั้งและจดทะเบียนชุมนุมสหพันธ์สหกรณ์ภาคอีสานจำกัด(ช.สสอ)

 พื้นที่ดำเนินการ19จังหวัดภาคอีสาน

 2543พ.ศ.2543–2546ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนองค์การมหาชน(พอช)

 2544พ.ศ.2544–2548ไดร้บัคดัเลอืกเปน็สมาชกิสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

 2545จัดตั้งและจดทะเบียนชุมนุมสหพันธ์สหกรณ์สตรีภาคอีสานจำกัด(สตอ.)

 2545ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

 2545ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสุขภาพและสภาวะแวดล้อม

 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 2548ได้รับการแต่งตั้งเป็น“คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยผู้นำชุมชนท้องถิ่น”เพื่อเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี

 2548ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.อดิศรเพียงเกษ)

 2549คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน



ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

ประวัติผู้ดำเนินรายการ
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รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 -รองศาสตราจารย์ระดับ9ภาควิชาการพัฒนาชุมชนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา 

 2519มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 2523วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2525พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์(พบ.ม.)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2529MasterofPolicyScience(M.P.S.)InternationalProgram,

 SaitamaUniversity,Japan

 2545ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 

กรรมการ / อนุกรรมการ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 -กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 -กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า 

 -รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ 	

 -ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสร้างความพร้อมด้านการจัดการศึกษาให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -ประธานคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 -ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาด้านการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
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สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

 -ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการถ่ายโอนสถานศึกษาเพิ่มเติมตามมติ

คณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย 

 -คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 -คณะกรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

 -คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(คณะทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 -คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เพื่อการบริการประชาชน(อ.ก.พ.ร.)

 -คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ

 -คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งงานในอดีต 

 -คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

 -คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

 คณะกรรมการเลือกตั้ง

 -ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

 -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 -กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ผลงานวิชาการ 

 -การจัดการกับคอร์รัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม:ทฤษฎีและปฏิบัติ

(2531)

 -โครงการวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง

 ฝายน้ำล้นและการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม(2542)

 -การบริหารเมือง:กรุงเทพมหานคร(2543)

 -รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย(2544)

 -ธรรมรัฐและบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2544)

 -โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย(2545)

 -ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรับกิจ(2546)

 -คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน(บทที่1และบทที่2)(2546)
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ดร.วรรณภาติระสังขะ

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัทพ์(66)2613-2349โทรสาร(66)2224-1406

Email:vannapar_b@hotmail.com



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -อาจารย์ประจำภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา 

ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยNantesประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 มหาวิทยาลัยNantesประเทศฝรั่งเศส

นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 

2553-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552-2553 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547-2548 เลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายโภคินพลกุล)

2541-2542 ผู้ช่วยวิจัยสาขานิติศึกษาทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญา

 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่นๆ  

2553–ปัจจุบันอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551–2552รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพคณะรัฐศาสตร์

ผลงานวิชาการ 

 -โครงการวิจัยเรื่อง“กระบวนการสรรหาองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ:ศึกษากรณีกสทช.”

(หัวหน้าโครงการ)เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่)

 ตั้งแต่มกราคม2555ถึงปัจจุบัน

 -โครงการวิจัยเรื่อง“การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ทำความร่วมมือ”(ผู้วิจัย)เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวง

มหาดไทยและองค์กรJAICAประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่กุมภาพันธ์พ.ศ.2553ถึง

ปัจจุบัน
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 -โครงการวิจัยเรื่อง“แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการ

สาธารณะระดับชาติในประเทศไทย”(ผู้วิจัย)เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.)มกราคมพ.ศ.2554

 -โครงการวิจัยเรื่อง“การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ”

 (หัวหน้าโครงการ)เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติตั้งแต่กรกฎาคมพ.ศ.2554

 -โครงการวิจัยเรื่อง“กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อสุขภาวะที่ดี

ของสังคม”(หัวหน้าโครงการ)เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ(สสส.)ตุลาคมพ.ศ.2553

 -โครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษาภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่เหมาะสม”(ผู้วิจัย)เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

กันยายนพ.ศ.2553

 -โครงการวิจัยเรื่อง“เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี:ศึกษากรณีองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่”(ผูว้จิยั)เสนอตอ่สำนกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีมถินุายนพ.ศ.2553

 -โครงการวิจัยเรื่อง“เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี:ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ”

 (ผู้วิจัย)เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมิถุนายนพ.ศ.2553

 โครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษาวิจัยประเมินผลความคุ้มค่าตามภารกิจของสำนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประจำปี2552”(ผู้วิจัย)เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงมหาดไทยพฤศจิกายนพ.ศ.2552

 โครงการวิจัยเรื่อง“การติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ”(ผู้วิจัย)

 เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้าพ.ศ.2551
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล  สมพงษ์ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง อาคาร B ชั้น 4  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210   

โทรศัพท์  02 3 1438205/ 081 3 8729882 1  

Tossapon_s@hotmail.com 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษา

 2526 การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการแนะแนว)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 2532 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

ชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

 2537  Diploma in Population Study จาก International for population Sciences 

เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย โดยทุน UNFPA 

 2539  Certificate of Community Leadership Training จาก National Community 

Leadership Institute of Singapore Ffpm6o Asian-Singapore 

ประวัติการทำงาน

 - 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ,  

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

 - 2548-2553 วิทยากรหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการยกระดับการให้บริการสาะรณะ 

  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) สถาบันพระปกเกล้า 

 - 2548-2552 ผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสสุขภาพจังหวัดสกลนคร 

สนับสนุนโดย สสส. 

 - 2550-2551 กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  

  สถาบันพระปกเกล้า ประจำจังหวัดสกลนคร 

 - 2551 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก 

 - 2549-2550 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและที่ปรึกษาด้านการถอดบทเรียน  

  กรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการความดี ภูมิปัญญาถวายพระเจ้าแผ่นดิน 
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ผลงานวิชาการ 

 -ทศพลสมพงษ์(2541)การปฏริปูทีด่นิกบัการพฒันาชมุชน.เอกสารประกอบการสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏสกลนคร

 -ทศพลสมพงษ์(2542)มานุษยวิทยากายภาพ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันราชภัฏสกลนคร

 -ทศพลสมพงษ์และคณะ(2544)“ปริญญาอยู่ที่หมู่บ้าน”คู่มือการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการพัฒนาชุมชน.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏสกลนคร

 -ทศพลสมพงษ์(2551)การจัดการความรู้เพื่อการยกระดับการให้บริการ.

 เอกสารการเรียนรู้หลักสูตรPeopleAuditระดับก้าวหน้า,สถาบันพระปกเกล้า

 -ทศพลสมพงษ์(2552)แนวคิดและหลักการบริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง,

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

บทความ 

 -TheInterrelationshipBetweenPopulationandDevelopmentinThailand.

 PaperPresentatInternationalforPopulationScience.Bombay,India,1993

 -ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในคนอีสาน:มุมมองเกี่ยวกับการเลือกตั้งในจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ,2545

 -สำนึกพลเมือง.2547

 -การเมืองภาคพลเมือง.2547

 -การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ(THAIPSEP),2547
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นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210



ตำแหน่งปัจจุบัน 
 -ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า

การศึกษา 
 -UniversityofUtah,SaltLakeCity,Utah,USA
 -TheMasterofPublicAdministration(MPA),2000Areaofconcentration:

CriminalJusticeAdministrationWeberStateUniversity,Ogden,Utah,U
 -B.S.CriminalJustice,1996Areaofconcentration:LawEnforcement
 -RamkhamhaengUniversity,Bangkok,ThailandLL.B.Law,1992Certificateof

Achievement
 -TheAPECHumanResourcesDevelopmentWorkingGroup,LSPNetwork

TrainingforthePreventionandResolutionofLaborandEmployment
Disputes,July,2002.

 -SoutheastAsianConflictStudiesNetwork,ThailandSEACSNRegionalTraining
WorkshoponConflictResolution,August,2002

 -TheAustral ianNationalUniversity,Canberra,Austral iaResponsible
ParliamentaryGovernment,September,2002

 -ConflictResolutionTrainingoftheTrainerProgram,KenanInstituteAsia,
July2-6,2003.

 -ProfessionalMediationTraining,MinistryofPublicHealth,July20-26,2003.
Krabi,Thailand.

 -SustainableLandUseandLandManagementinSouthEastAsiaorganized
byTheCenterofAcademicResources,ChulalongkornUniversityandthe
WorldBankInstitute,Washington,D.C.,November16-19,2004

 -การขอโทษและการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสถาบันพระปกเกล้า
 -หลักสูตรการฟื้นคืนดีและการเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งReconciliation,
 11-13มีนาคม2548โดยCatherineMorris,DirectorofPeacemakerTrust
 -การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
 สถาบันพระปกเกล้า2-4พฤศจิกายน2547
 -หลกัสตูรDeliberativeDialogueการสานเสวนาหาทางออกและประชาธปิไตยสมานฉนัท์
 -หลักสูตร“วิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ”
 17-22พฤษภาคม2545สถาบันพระปกเกล้า
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ประสบการณ์การทำงาน 
 -ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง2552
 -นักวิชาการประจำสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า2545–2552
 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล2545–2550
 (สมัยศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์เป็นผู้อำนวยการ)
 -นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า2544–2545
 -อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทด้านการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้ง
 มหาวทิยาเกษตรศาสตร์“หวัขอ้การวเิคราะหแ์ละบรหิารความขดัแยง้”ปี2551–ปจัจบุนั
 -อาจารย์บรรยายพิเศษเรื่องการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย

มหาวิทยาลัยศิลปกร
 -ผู้ช่วยนักวิจัยCenterforPublicPolicyandAdministration,SaltLakeCity,Utah,

USA2542–2543
 -ผู้ทรงคุณวุฒิในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ประจำศาลอาญาธนบุรี
 -ทีป่รกึษาโครงการสนัตวิธิเีพือ่ดำเนนิการจดัตัง้ศนูยส์นัตวิธิีในมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์
 -ที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานที่ผ่านมา 
 -งานวิจัยเรื่อง“บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุง
 การเลือกตั้งให้ดีขึ้น”
 -งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จ”
 -งานวิจัยเรื่อง“แนวทางการชุมนุมประท้วงอย่างสร้างสรรค์และสันติในสังคมไทย”
 -งานวิจัย“กระบวนการจัดการความขัดแย้งของ6กลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือ”ศึกษา

กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะการเจรจาไกล่เกลี่ย
 -หนังสือ“ป่าชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 -งานแปล“EmpoweringDisputeManagementProcess”รว่มกบัศ.นพ.วนัชยัวฒันศพัท์

“คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท”
 -งานแปล“การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ”ร่วมกับศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์”
 -หนังสือ“ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจาก

การดำเนินโครงการขนาดใหญ่”
 -หนังสือ“ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับความขัดแย้งและการแก้ปัญหา”
 -หนังสือ“คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้ง”ร่วมกับ
 ศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์
 -หนังสือแปลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 -งานแปลและเรียบเรียง“คู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา”ร่วมกับ
 ศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์
 -หนังสือแปล“การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”

เขียนโดยSandraS.Hodge.
 -หนงัสอื“การศกึษาองคค์วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการประชาเสวนา”CitizenDialogue.2552



ป
ระวัติวิท

ยากรผู้ดำเนินรายการกลุ่มย่อย 

3�1การประชุมวิชาการ
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ศาสตราจารย์ดร.ไชยวัฒน์ค้ำชู

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า

 -ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา 

 -ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและโรงเรียนอัสสัมชัญ

 -ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ระดับปริญญาโทเอเชียตะวันออกศึกษาจากHenryM.JacksonSchoolof

InternationalStudies,UniversityofWashington

 -ระดบัปรญิญาเอกรฐัศาสตร์(สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศการเมอืงเปรยีบเทยีบ

ทฤษฎีการเมืองและญี่ปุ่นศึกษา)จากUniversityofWashington

ประสบการณ์การวิจัยในประเทศ  

 -VisitingResearchScholarที่KyotoUniversity’sCenterforSoutheastAsian

Studiesและที่TokyoUniversity’sFacultyLaw2526–2527

 -VisitingResearchFellowที่TokyoUniversity’sInstituteofOrientalCulture

2534–2535

ประสบการณ์ด้านการบริหารทางวิชาการ 

ผู้บรรยายพิเศษ 

 -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)

 -วิทยาลัยการทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

 -สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นสูงกระทรวงมหาดไทย

ผลงานทางวิชาการ 

 -ผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจัยและตำราที่เกี่ยวกับการเมืองไทยและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศจำนวนมากที่ตีพิมพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
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นางสาวไอริณดำรงมงคลกุล

49/80อาคารCเซนจูรี่ปาร์คคอนโดมิเนียม

ซ.วิภาวดี22ถ.วิภาวดีแขวนลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900

โทรศัพท์02938-5656,089788-7479



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5

การศึกษา 

 2535วิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน 

 -ผู้ช่วยผู้จัดการบ.ยูโรป้าพรีม่าจำกัด

 -วิจัยและศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างประเทศพ.ศ.2535-36

 -ผู้ประกาศข่าวช่อง1บ.ไทยสกายเทเลวิชั่นจำกัดพ.ศ.2537-38

 -ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5พ.ศ.2538-44

 -นักจัดรายการวิทยุFM.104.5ChannelVFM.พ.ศ.2542-43

 -พิธีกรรายการ‘’บันเทิงเช้าวันนี้”พ.ศ.2541-43

 -ทอล์คโชว์และวาไรตี้06.00-07.00น.เสาร์-อาทิตย์ททบ.5

 -พิธีกรข่าวบันเทิง‘’ท่องโลกบันเทิง“พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

 -พิธีกรรายการ”HollywoodReport.”ททบ.5พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

 -พิธีกรรายการ“IWantToKnow”ทางUBCInsideช่อง35

 -พิธีกรรายการ“ข่าว5ฟ้าใหม่”ออกอากาศทางททบ.5เวลา07.20-08.00น.

 -นักข่าวด้านสิ่งแวดล้อมททบ.5สกู้ปชะตากรรมชาวบ้านคลิตี้กับเหมืองแร่ตะกั่ว

กาญจนบุรี,การดูแลป่าพรุป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทยในหลายจังหวัดทางภาคใต้,

ล้อมรั้วห้วยขาแข้ง,เส้นทางการลักลอบค้าสัตย์ป่า

 -เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีมข่าวใต้น้ำทีมแรกของประเทศไทยโดยตั้งชื่อทีมว่า“ScubaNews”

 -ทีมข่าว“ScubaNews”ททบ.5ทำสารคดีข่าวสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเช่นปะการังฟอกสี,

สาหร่ายเห็ดหูหนูระบาดที่อ่าวแม่ยายหมู่เกาะสุรินทร์,ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการ

จัดการทรัพยากรทะเลไม่ดีพอของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตา-อาดังราวี,ความผิด

พลาดของโครงการโปรโมทการท่องเที่ยวท้องถิ่นทำให้กระเบนปีศาจDevilRayถูกนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติล่า,การจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศมาเลเซียที่ไทยยัง

ตามอีกหลายก้าว

 -ทีมข่าวประจำเฮลิคอปเตอร์ช่อง5และร่วมทำข่าวกับทีมร่มบิน

 -เขียนบทความประจำให้กับIdoและเขียนรับเชิญให้กับLIPS,Anywhere

 -เขียนบทความประจำนิตยาสารDemand
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 -ประกาศข่าวเที่ยงวันและข่าวภาคค่ำทางททบ.5

 -พิธีกรรายการLiveStyle@5ทางช่อง5

 -พิธีกรรายการเป็นข่าวลึกออกอากาศเวลา07.50-08.00น.ทางช่อง5

 -พิธีกรรายการสถานีสนามเป้าออกอากาศเวลา07.25–08.30น.ทางช่อง5

 -พิธีกรรายการคุยกันทันข่าวบันเทิงออกอากาศทางททบ.5เวลา12.00–12.30น.

วันเสาร์–อาทิตย์

 -พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการThailandreportออกอากาศจันทร์–ศุกร์ทางสถานี

โทรทัศน์ดาเทียมTGN





ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย
Citizenship and the Future of Thai Democracy 

 

ประวัติผู้สรุปและนำเสนอผลการประชุม
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ป
ระวัติวิผู้สรุป

และนำเสนอผลการป
ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผล

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ

 -พ.ศ.2526–ปัจจุบันอาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -พ.ศ.2546–ปัจจุบันบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า

 -พ.ศ.2550–ปัจจุบันผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

การศึกษา 

 -Ph.D.ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยทุนรัฐบาลแคนาดา

(CIDA)

 -ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ

 มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ(LondonSchoolofEconomicsPolitical

Science)

 -รฐัศาสตรบณัฑติสาขาบรหิารรฐักจิ(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 -ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ

 -ประกาศนียบัตรด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนInternationalAssociationfor

PublicParticipation(IAP2)

ประสบการณ์การทำงาน 

 -2546คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล

 -2546คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี

 -2545–2547ผู้ชำนาญการประจำกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร

 -2544–2549นักวิชาการผู้ชำนาญการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 สถาบันพระปกเกล้า

 -2526–ปัจจุบันอาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ

 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -2544ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



3�� การประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่13

ป
ระ

วัต
ิวิผ

ู้ส
รุป

แล
ะน

ำเ
สน

อผ
ลก

าร
ป

ระ
ชุม

 

 -2542–2543เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

 -รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ 

 -การจัดการกับคอร์รัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม:ทฤษฎีและปฏิบัติ

(2531)

 -โครงการวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้างฝาย

น้ำล้นและการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการลงทุนทางสังคม(2542)

 -การบริหารเมือง:กรุงเทพมหานคร(2543)

 -รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการชูธงเพื่อประชาธิปไตย(2544)

 -ธรรมรัฐและบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2544)

 -โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย(2545)

 -ความเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวกับการบริหารรับกิจ(2546)

 -คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน(บทที่1และบทที่2)(2546)
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ระชุม 

ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า

การศึกษา 

 -จบการศึกษาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)

 -จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 -ปริญญาเอกDevelopmentAdministration-PublicPolicy(InternationalProgram)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 -ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

 สถาบันพระปกเกล้า

 -ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ

นักบริหารระดับสูงรุ่นที่11สถาบันพระปกเกล้า

 -ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมจากหลายสถาบัน

 เช่นInternationalAssociationforPublicParticipation(IAP2)และ

 GerryRoxasFoundation

ประสบการณ์การทำงาน 

 -เป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกให้กับ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 -โครงการปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย

 -ปริญญาโทหลักสูตรMBAบรรยายวิชาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้วิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
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 -คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ได้รับ 

 -ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมประจำปีพ.ศ.2542สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติวิทยานิพนธ์เรื่อง“MajorsFactorsAffecting

IndustrialHazardousWastePolicyImplementationinCentralThailand”

 -ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมประจำปี2546สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง“โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา

ดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี”

 -บรรยายพิเศษด้านธรรมาภิบาลให้กับหลายสถาบันอาทิวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางสถาบันพระปกเกล้า

และอีกหลายๆสถาบันรวมทั้งให้กับข้าราชการระดับสูงจากนานาประเทศอาทิเช่น

คณะที่ปรึกษาองค์พระมหากษัตริย์แห่งประเทศภูฏานและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาสูง

(theRoyalAdvisoryCouncillorsofBhutan)

 -มีผลงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนธรรมาภิบาลและการ

เป็นประชาธิปไตย
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ป
ระวัติวิผู้สรุป

และนำเสนอผลการป
ระชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิมนตรีรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยถนนเลย-เชียงคานอ.เมืองจ.เลย42000,

โทรศัพท์0-4283-5223-8โทรสาร0-4281-1143

e-mail chaiwut@lru.ac.th 



ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเลย

การศึกษา 

 -พ.ศ.2523วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ตำแหน่งทางวิชาการ   

 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตำแหน่งสำคัญในปัจจุบัน  

 -นายกสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์จังหวัดเลย

 -คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเลย

 -คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพแลพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย
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รองศาสตราจารย์ดร.ขจิตจิตตเสวี

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เลขที่2ถนนพระจันทร์เขตพระนครกรุงเทพฯ10200





ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -อาจารย์ประจำสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา 

 -DoctoraldEtatenSciencePolitique(ทางด้านรัฐศาสตร์)

 UniversitydeParisX-Nanterre,France

 -D.E.S.S.DiplomedEtudesApprofondiesสาขาวิชากการบริหารองค์การระหว่าง

ประเทศ(ความร่วมมือทางการบริหารและการจัดการระหว่างประเทศ)

 UniversitydeParisI-Pantheon-Sorbonne

 -D.E.A.DiplomedEtudesApprofondiesรัฐศาสตร์ศึกษาเน้นด้านอุดมการณ์

ทางการเมืองและระบบการเมืองUniversitydeParisX-Nanterre

 -D.E.A.DiplomedEtudesApprofondiesสาขาการวิจัยการเมืองระหว่างประเทศและ

การเมืองยุโรปUniversitydeParisX-Nanterre

 -ร.บ.(การระหว่างประเทศ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร 

 -รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(พ.ศ.2538-2541)

 -ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.)ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การบรรยายพิเศษ 

 -อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา“ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์”สถาบันพระปกเกล้า

 ตั้งแต่ปปร.4ในฐานะผู้ประสานวิชา(ร่วมกับรศ.ดร.สุรชัยศิริไกร)

 -วิชา“การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ”หลักสูตรMBAคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้บรรยายเฉพาะหัวข้อ:การจัดการข้าม

วัฒนธรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเมืองในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

การเจรจาระหว่างประเทศ

 -วิชา“InternationalCooperationandLaws”หลักสูตรMasterDegreeProgram

inInternationalRelations(MIR)(InternationalProgram)คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ประสานวิชาและกรรมการบริหารหลักสูตร
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 -เคยเปน็ผูบ้รรยายพเิศษ:สถาบนัวชิาการทหารบกชัน้สงูสถาบนัวชิาการทหารเรอืชัน้สงู

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสฯลฯ

ผลงานทางวิชาการ 

 -องค์การระหว่างประเทศ:ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแส

 โลกภิวัฒน์และภูมิภาคภิวัฒน์

 (อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดพิมพ์โดยคณะรัฐศาสตร์)

 -สหภาพยุโรป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
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พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ

สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯ

อาคารบีชั้น5เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์02-5277830ต่อ2407,2408โทรสาร02-5277819

มือถือ089-8145599Email:ekkachais@hotmail.com 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 -ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

การศึกษา 

การศึกษาทางทหาร

 -โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10

 -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่21

 -โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่62   

 -วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่41

 -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

รุ่นที่11

การศึกษาทางพลเรือน  

 -หลักสูตรมินิเอ็มบีเอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

 -ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)     

 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 -ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย์(หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยการจัดการ

 มหาวิทยาลัยมหิดล    

ประวัติการทำงานในอดีต 

 -ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4

 -รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 

 -ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 -ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด  

 -รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาบริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

 -มหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทการจัดการทรัพยากร

เพื่อความมั่นคงร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต    
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 -รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหัวหน้าสำนักงานคลังสมอง

 วปอ.เพื่อสังคม  

 -นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์

ตำแหน่งสำคัญในอดีต 

 -เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเสนอยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน

แผนจัดการปัญหาความขัดแย้งและภาคใต้จนเป็นที่ยอมรับในพื้นที่และแวดวงวิชาการ

ตลอดจนประเทศต่างๆ      

 -คณะทำงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง  

 -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ปฏิบัติงานให้ประธานวุฒิสภา   

 -รองประธานคณะอนกุรรมาธกิารคณะกรรมาธกิารการมสีว่นรว่มของประชาชนวฒุสิภา

 -คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยสำนักงานเสริมสร้าง

เอกลักษณ์แห่งชาติ      

 -คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     

 -คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยโลหะ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 -CIOของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     

 -ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่(MiniMMM)วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

 -ผูอ้ำนวยการหลกัสตูรพฒันาผูน้ำ“ตามแนวพระราชดำรแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

 -หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม

ของคลังสมองวปอ.เพื่อสังคม        

 -รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศบริหารหลักสูตร

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทการ

จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและปริญญาโทเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต     

 -คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติหน่วยงานที่เชิญสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์

ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี      

 -อนุกรรมการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่าง

พ.ร.บ.เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติหน่วยงานที่เชิญคณะกรรมการเอกลักษณ์ของ

ชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี       

 -รองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่

ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี         

 -ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษา

เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติหน่วยงานที่เชิญ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


